เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
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แผนกแบบธรรมเนียม กสม.สบ.ทอ.

คานา
แบบธรรมเนียมทหาร มีความสาคัญต่อข้าราชการทหาร ทุกระดับ ซึ่งจะต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตามแบบธรรมเนียมที่ทางราชการกาหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
ในการบังคับบัญชา กรมสารบรรณทหารอากาศ ได้เห็น ความสาคัญของวิชาแบบธรรมเนียมทหาร จึงได้กาหนด
เป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งของ เหล่าทหารสารบรรณจาพวกทหารสารบรรณ ซึ่งแบบธรรมเนียมทหารบางฉบับได้มีการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติมไปแล้วเป็นอันมาก ทาให้ยุ่งยาก ไม่สะดวกในการศึกษาค้นคว้า ดังนั้น เพื่อความ
สะดวกในการค้นหาแบบธรรมเนียมทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ จึงได้รวบรวมแบบธรรมเนียมทหาร
ที่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการควรทราบและจัดพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ขึ้น
ขอขอบคุ ณ ท่ า นที่ ไ ด้ ก รุ ณ าแจ้ ง ข้ อ ผิ ด พลาดของฉบั บ ที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง ได้ น าข้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
มาปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ให้ถูกต้องและทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้ว และหากมีการตรวจพบ
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดเพิ่มเติมขอได้กรุณาแจ้งให้กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศทราบ
ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง และเพื่อให้เอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัยขอให้ท่านได้
ติดตามการเปลี่ยนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติมแบบธรรมเนีย มต่าง ๆเพื่ อนามาปรับ แก้เ อกสารประกอบการ
บรรยายฉบับนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป
กองเสมียนตรา
กรมสารบรรณทหารอากาศ

สารบัญ
วิชา แบบธรรมเนียมทหาร
ลาดับ
เรื่อง
๑ กล่าวโดยทั่วไป
- ที่มาแหล่งกาเนิดแบบธรรมเนียมทหาร
- ขอบเขตและอานาจการออกแบบธรรมเนียม
- การขัดขืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
๒ ทัณฑ์ทางวินัยทหาร
๓ แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.
๔ แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ลูกจ้างประจา สังกัด ทอ. ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๕ การร้องทุกข์
๖ การร้องทุกข์ร้องเรียน
๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร
๘ ข้อบังคับทหารว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน
๙ ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจา
๑๐ ระเบียบ กห.ว่าด้วยพนักงานราชการ
๑๑ การเคารพ
- การแสดงความเคารพในโอกาสที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมได้
- การแสดงความเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล
- การแสดงความเคารพสาหรับพลเรือน
- การแสดงการเคารพธงชาติ
๑๒ การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ
๑๓ การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการอื่น ๆ
- ชุดบิน, ชุดช่าง, ชุดคลุมท้อง, ชุดคลุมแพทย์ และชุดผู้ปุวย
- เครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาล
๑๔ ชนิดของเครื่องแบบทหาร
๑๕ การใช้ถุงมือสาหรับทหารหญิง
๑๖ การใช้เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์
๑๗ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การติดแพรแถบ และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์
๑๘ สายยงยศเสนาธิการ ฝุายเสนาธิการ และนายทหารคนสนิท
๑๙ การประดับสายยงยศ
๒๐ กาหนดให้ใช้เครื่องแบบทหารอากาศ (เพื่อพลาง)
๒๑ กาหนดเครื่องแบบ และส่วนประกอบของเครื่องแบบ (เพิ่มเติม)
๒๒ การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาว
๒๓ การแต่งเครื่องแบบทหาร
๒๔ การกวดขันการแต่งกาย และท่าทางของทหาร
๒๕ สิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบทหาร
๒๖ การกวดขันการปฏิบัติตนของทหารหญิง
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- สารบัญ (ต่อ) ลาดับ
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐

๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖

เรื่อง
การแต่งเครื่องแบบ และการไว้ทรงผมของทหารหญิง
กาหนดทรงผม (ชาย)
การใช้หมวกนิรภัยสาหรับผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
ชุดพระราชทาน
การใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
การแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ และราตรีสโมสร
ปูายชื่อติดเครื่องแบบ
- การใช้ปูายชื่อประดับเครื่องแบบ ในโอกาสปฏิบัติราชการ ฝึก หรือศึกษาร่วมกับชาวต่างประเทศ
เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบทหารอากาศ
การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า
การใช้ผ้าผูกคอสีดาเงื่อนกะลาสี และผ้ารูปตัววีสีดาประกอบเครื่องแบบไว้ทุกข์
ห้ามนาส่วนของเครื่องแบบทหารไปใช้ในการแต่งกายพลเรือน
การแต่งกายทหารประจาการ ทหารนอกประจาการ และทหารไปนอกพระราชอาณาเขต
กาหนดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษ, การประดับเครื่องหมายกับเครื่องแบบฝึกสีเทาและสีพราง
และการใช้เสื้อยืดคอกลมสีน้าตาล
ตารางการแต่งกาย
- การแต่งกายของพลทหาร
- การแต่งกายของนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ (ชาย) และนักเรียนจ่าอากาศ
- การแต่งการของนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ (ชาย)
- การแต่งกายของนักเรียนนายเรืออากาศ
- การแต่งกายของนายทหารสัญญาบัตร (ชาย)
- การแต่งกายของนายทหารสัญญาบัตร (หญิง)
การเข้าสมาคม การเข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ
การรับส่งหน้าที่ราชการ
กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ
เวรยามประจาส่วนราชการ
ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา
การรายงานประเภทต่าง ๆ
- การรายงานด่วน
- การรายงานตนเอง
- การรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเตรียมพร้อม
- การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลย
- การรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญา
แทนหลักทรัพย์อื่นใด
- การรายงานผลการปฏิบัติในการไปในงานพิธีต่าง ๆ
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- สารบัญ (ต่อ) ลาดับ
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เรื่อง
การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์
การขอใช้ยานพาหนะ
การจากัดการเสพสุราของข้าราชการ
การใช้ยศทหารประกอบชื่อบุคคล
การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชา
การปกครองบังคับบัญชา
การจัดลาดับอาวุโสของข้าราชการทหาร
พระราชบัญญัติธง
- ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทย
- ธงพระอิสริยยศ
- ธงทหาร
- ธงพิทักษ์สันติราษฎร์
- ธงกองอาสารักษาดินแดน
- ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือจังหวัด
- ธงราชการทั่วไป
- ธงแสดงตาแหน่งทั่วไป
- การใช้ ชัก และประดับธงชาติ
- การลดธงครึ่งเสา
- การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ ที่เก็บอัฐิ ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
- ธงชัยเฉลิมพลของ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ
- ธงแสดงหน่วยทหารอากาศที่มิใช่ส่วนกาลังรบ
การตั้งชื่อและการเรียกชื่อสถานที่ราชการที่สาคัญ
การเรียกชื่อห้องประชุม และห้องพิเศษอื่น ๆ ในอาคาร บก.ทอ.
การกาหนดชื่อเรียกฐานที่ตั้งของหน่วยบินต่าง ๆ
การเรียกชื่อส่วนราชการ ตาแหน่งของข้าราชการ และการจัดทาปูายชื่อส่วนราชการ
หลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดคาย่อของ ทอ.
แนวทางการปฏิบัติการจัดทาระเบียบ ทอ.
การใช้คาพูดทางโทรศัพท์
การสะพายกระเป๋าหรือเปูขณะขี่จักรยานยนต์หรือรถจักรยาน
การปฏิบัติตนของทหาร
การประดับพระบรมฉายาลักษณ์
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กล่าวโดยทั่วไป
สภาพของสังคม
ในสังคมจะต้องมีโครงสร้าง ซึ่งหมายถึง ระเบียบปฏิบัติ ระเบียบแบบแผน ที่จะเป็นเครื่องยึดโยง
หรือสายใยให้สังคมดารงสภาพอยู่ได้ไม่แตกสลาย เปรียบประดุจตึกหรือบ้านเรือนที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ
โครงสร้างของสังคมก็เช่นกันจะต้องประกอบไปด้วยสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ ระเบียบ ปทัฏฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และสถานภาพของบุคคล ซึ่งจักต้องควบคุมโดยสังคมและค่านิยมของแต่ละกลุ่มสังคม
ประเพณีหรือแบบธรรมเนียม เป็นแนวทางอันหนึ่งที่กาหนดให้คนเราดาเนินชีวิตไปตามครรลอง
ของแบบธรรมเนี ยมประเพณี นั้ น ๆ ไม่ ว่ าจะเป็ นแบบธรรมเนี ยมที่ เกี่ ยวกั บการอยู่ ร่ วมกั น ประกอบกิ จการงาน
ร่วมกัน ฯลฯ ย่อมจะประสบความราบรื่นและปลอดภัยเหมือนกับรถไฟที่แล่นไปตามรางของมัน
สัง คมจะสรรเสริ ญคนที่ท าอะไรตามแบบธรรมเนี ย ม หรื อ ส่ง เสริ มรื้ อฟื้ น แบบธรรมเนี ย ม
ที่ดีงาม แต่จะตาหนิติเตียนคนที่ทาอะไร “แหวก” หรือ “ทาลาย” ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ซึ่งเขาได้วางไว้ให้
ปฏิบัติอย่างดีแล้ว
สภาพสังคมทหาร
ในวงสังคมของทหารก็เช่นเดียวกันจะต้องมีโครงสร้าง หรือระเบียบปฏิบัติอันเป็นแบบแผน
ซึ่ ง วิ วั ฒ นาการไปในตั ว ของมั น เอง และเปลี่ ย นแปลงไปได้ ต ามยุ ค ตามสมั ย ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะสิ่ ง
เฉพาะอย่างที่ในวงการทหารประพฤติและปฏิบัติต่อกัน อาจผิดแผกแตกต่างกับวงสังคมอื่น ๆ ในบางลักษณะ
ซึ่งก็เป็นของธรรมดาสามัญในสภาพหรือภาวะความเป็นอยู่ของทหารโดยทั่วไป
ทหารต้องมีวินัย
ความเป็นอยู่ของทหารที่มั่นคงสถาพรมาได้จนถึงตราบทุกวันนี้ อยู่ตรงจุดสาคัญที่ทหารทุกคน
ต้องมี “วินัย” อะไรคือ “วินัยทหาร”
วินั ยของทหารจะมี คาจากัดความว่ าอย่างไรนั้น ยั งไม่มี ผู้ใดกาหนดหรืออธิ บายแจกแจงให้
ชัดเจนนอกจากที่มีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารว่า “วินัยทหาร” คือ การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบ
ธรรมเนียมของทหาร ซึ่งก็มีความหมายกว้างขวางเหลือเกิน
นอกจากนี้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารยังได้กาหนดไว้อีกว่า “วินัยทหารเป็นหลักสาคัญ ที่สุด
สาหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอผู้ใดฝุาฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิด” เป็นสิ่ง
ที่บังคับให้ทหารมีวินัย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ยัง ไม่ล ืม ในเรื ่อ งนี้เ พราะเล็ง เห็น ว่า เป็น สิ่ง สาคัญ ของทหารจึง ได้ บ ัญ ญัติไ ว้ใ นมาตรา ๒๗ ใจความว่า
“บุคคลผู้เป็นทหาร ตารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐ ย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุ คคลทั่วไป เว้ นแต่ ที่จากัด ไว้ ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ ยวกับการเมือ ง
สมรรถภาพ วินัย หรือ จริยธรรม” ซึ่งหมายความว่าทหารนั้นแม้จะมีสิทธิและเสรีภาพโดยบริบูรณ์ในฐานะ
ประชาชนธรรมดา แต่ต้องอยู่ในกรอบของวินัยทหารอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

-๒พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งเป็นกฎหมายสร้างมาตรการต่าง ๆ
ในวงการทหารให้ เ ป็ น เอกเทศขึ้ น มาเป็ น สั ด ส่ ว นไม่ ต้ อ งอาศั ย หรื อ แอบอิ ง ระบบของข้ า ราชการพลเรื อ น
อย่างแต่ก่อน บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ ว่า “วินัยของข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนใน
สั ง กั ด กระทรวงกลาโหม ให้ เ ป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ทหาร ข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บแบบแผน
ที่กระทรวงกลาโหมกาหนด”
ผู้ควบคุมดูแลให้ทหารมีวินัย
เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทหาร ที่จะต้องจัดการให้ทหารในบังคับบัญชาได้รักษาวินัยโดย
เคร่ ง ครั ด ถ้ าหากว่า ในการรักษาวินั ยทหารให้คงอยู่ นั้น จาเป็นต้ องใช้อาวุธ เพื่ อทาการปราบปรามทหาร
ผู้ ก่ อ การก าเริ บ ก็ ดี หรื อ เพื่ อ บั ง คั บ ทหารผู้ ล ะทิ้ ง หน้ า ที่ ใ ห้ ก ลั บ ท าหน้ า ที่ ข องตนก็ ดี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและ
ผู้ช่วยเหลือในการนั้น ไม่ต้องรับโทษในการที่ตนได้กระทาไปโดยความจาเป็นนั้นเลย แต่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวนี้
ผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ตามลาดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยเร็ว
ตัวอย่าง กฎหมายที่ถือว่ากระทาผิดวินัยทหาร มีดังนี้
๑. ดื้อ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๒. ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย
๓. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
๔. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร
๕. เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ
๖. กล่าวคาเท็จ
๗. ใช้กิริยา วาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
๘. ไม่ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาที่กระทาผิดตามโทษานุโทษ
๙. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา
มาตรการตอบแทนผู้กระทาผิดวินัย
ทหารผู้ ใ ดกระท าผิ ด ต่ อ วิ นั ย ทหารจะต้ อ งรั บ ทั ณ ฑ์ ต ามวิ ธี ที่บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ย
วินัยทหาร แล้วยังอาจต้องถูกปลดออกจากประจาการ หรือถูกถอดยศทหารด้วย ทั้งนี้ สุดแล้วแต่ความเสียหาย
ร้ายแรงแห่งการกระทาผิดวินัยนั้น ๆ
อะไร คือ แบบธรรมเนียมทหาร
เป็น ที่ท ราบแล้ว ว่า วินัย ทหาร คือ การที่ท หารต้อ งประพฤติต ามแบบธรรมเนีย มทหาร
ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น การที่จะให้คาจากัดความถึง ถ้อยคาว่า แบบธรรมเนียมมีความหมายอย่างไรนั้น จึงเป็น
การยากโดยเฉพาะ “แบบธรรมเนียมทหาร” แต่ก็พอจะสรุปเป็นใจความโดยย่อให้เข้าใจได้ ดังนี้

-๓แบบธรรมเนียมทหาร หมายถึง แนวทางปฏิบัติซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้มีอานาจ
หน้าที่ได้วางไว้เป็นหลักสาหรับปฏิบัติ
ในที่นี้จะเน้นหนักไปในเรื่องของแบบธรรมเนียมของทหาร ที่กาหนดไว้ เป็นลายลักษณ์
อักษรและเฉพาะที่เกี่ยวกับสายงานสารบรรณที่ควรทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยส่วนรวม
ที่มาหรือแหล่งกาเนิดแบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร
๑. กฎหมายรัฐธรรมนูญ เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งกาหนดรูปแบบและ
หลักการปกครอง ตลอดจนวิธีการดาเนิ นการปกครองประเทศไว้ อย่างเป็นระเบียบ รวมทั้ ง กาหนดหน้า ที่
ของประชาชนที่พึงกระทาต่อรัฐ กับรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งรัฐจะละเมิดมิได้ด้วย
๒. พระราชบัญญัติ ได้แก่ กฎหมายที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคาแนะนาและยินยอม
ของรัฐสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร
๓. พระราชก าหนด เป็ น กฎหมายที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงตราขึ้ น ตามค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้กระทาได้ตามที่บัญญัติไว้ กล่าวคือ
ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะ
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปูองปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์ จะทรงตราพระราช
กาหนด ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ การตราพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจาเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได้
ในการประชุ ม รั ฐ สภาคราวต่ อ ไป ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี เ สนอพระราชก าหนดนั้ น ต่ อ รั ฐ สภา
เพื่ อพิ จารณาโดยไม่ ชัก ช้า ถ้ าอยู่น อกสมั ยประชุม และการรอการเปิด สมั ยประชุม สามัญ จะเป็ นการชัก ช้ า
คณะรัฐมนตรี ต้องดาเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราช
กาหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ แต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภา
ผู้แทนราษฎร ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นตกไป แต่ทั้งนี้ไ ม่กระทบต่อกิจการที่ไ ด้เป็นไปในระหว่างที่ใช้พระราช
กาหนดนั้น
หากพระราชกาหนดตามวรรคหนึ่ง มีผ ลเป็ นการแก้ไ ขเพิ่ มเติ มหรือยกเลิกบทบั ญ ญัติ แห่ ง
กฎหมายใด และพระราชกาหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่มีอยู่ก่อนการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันที่การไม่อนุมัติพระราชกาหนดนั้นมีผล
ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกาหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภา
ผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชกาหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป
การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชกาหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
กรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
การพิจารณาพระราชกาหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติ
พระราชกาหนด จะต้องกระทาในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ

-๔มาตรา ๑๗๔ บัญญัติว่า ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจาเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษี
อากรหรื อ เงิ น ตรา ซึ่ ง จะต้ อ งได้ รั บ การพิ จ ารณาโดยด่ ว นและลั บ เพื่ อ รั ก ษาผลประโยชน์ ข องแผ่ น ดิ น
พระมหากษัตริย์จะตราพระราชกาหนดให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติก็ได้
พระราชกาหนดที่ ไ ด้ต ราขึ้ น ตามวรรคหนึ่ ง จะต้อ งน าเสนอต่ อ สภาผู้ แ ทนราษฎรภายใน
สามวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้นาบทบัญญัติมาใช้บังคับโดยอนุโลม”
๔. พระราชกฤษฎี ก า เป็ น กฎหมายที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงตราขึ้ น โดยค าแนะน าของ
คณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๕ บั ญ ญั ติ ว่ า
“พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย”
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท
๔.๑ พระราชกฤษฎี ก า ที่ อ อกโดยอาศั ย อ านาจแห่ ง กฎหมาย เช่ น พระราชบั ญ ญั ติ
ที่ มี บ ทบั ญ ญั ติ ม อบให้ ฝุ า ยบริ ห ารคื อ คณะรั ฐ มนตรี ไปออกพระราชกฤษฎี ก าหรื อ กฎกระทรวง ก าหนด
รายละเอียดเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
๔.๒ พระราชกฤษฎี ก าที่ พ ระมหากษั ต ริ ย์ ใ ช้ พ ระราชอ านาจ โดยค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรีตามที่รัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องเสนอมา เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ
๕. กฎกระทรวง เป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ฉบับใดฉบับหนึ่ง ออกโดยอาศัยอานาจตามที่พระราชบัญญัตินั้น ๆ ให้อานาจไว้กฎกระทรวงจะขัดต่อกฎหมาย
หรือนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัติอันกฎกระทรวงอาศัยเป็นแม่บทจะกระทาไม่ได้
การออกพระราชกฤษฎี กาหรื อกฎกระทรวงนั้ น เพื่ อเป็น การก าหนดรายละเอีย ดและ
เป็นกฎหมายที่สะดวกแก่การแก้ไข เมื่อแก้ไขง่ายจะทาให้กฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติ ซึ่ งกาหนดเฉพาะ
หลักใหญ่ ๆ มีค วามทันสมัยอยู่ เสมอ ถ้าเรื่อ งใดสาคัญ มากจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ถ้าสาคัญ น้อ ย
ก็จะออกเป็นกฎกระทรวง
๖. ข้อ บั ง คั บ คื อ บรรดาข้ อ ความที่ ผู้ มี อ านาจหน้ า ที่ ก าหนดให้ ใ ช้ โดยอาศั ย อ านาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให้กระทาได้
ข้ อ ควรสั ง เกต ในการตราข้ อ บั ง คั บ เพื่ อ ใช้ บั ง คั บ บุ ค คลที่ อ ยู่ ใ นอ านาจศาลทหาร
ในเวลาปกติ จะต้องเป็นการตราขึ้นโดยสมควรแก่กาลสมัยและชอบด้วยกฎหมาย หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง
ก็ คื อ ข้ อ บั ง คั บ นั้ น จะต้ อ งเหมาะสมกั บ กาลสมั ย ไม่ ขั ด ต่ อ ความรู้ สึ ก ของประชาชนทั่ ว ไป หรื อ ไม่ ขั ด กั บ
จารี ตประเพณีที่ บุ คคลเหล่ านั้ น นิ ย มใช้ กั นมา อี ก ทั้ง ไม่ขั ด ต่อ กฎหมายที่ ออกบัง คั บใช้ อยู่ ใ นขณะนั้ น หรื อ
ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ข้อบังคับใดที่ตราขึ้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของอานาจที่กาหนดไว้ มิฉะนั้นแล้ว
ข้อบังคับนั้นอาจจะไม่มีผลใช้บังคับกับบุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหารได้เลย
บรรดาข้อบังคับที่ใช้อยู่ ในอดีต เรียกชื่อแตกต่างกันไป แล้วแต่ว่าข้อบัง คับนั้นเป็นของ
ส่วนราชการใดใช้บังคับ ซึ่งอาจแยกออกได้เป็น ๗ อย่างด้วยกัน คือ
๖.๑ ข้อบังคับทหารบก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่
บุคคลที่สังกัดอยู่ในราชการทหารบก และทหารอากาศ (ขณะนั้นทหารอากาศยังไม่ได้แยกออกจากทหารบก)
๖.๒ ข้อบังคับทหารเรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่
บุคคลที่อยู่ในราชการทหารเรือ

-๕๖.๓ ข้อบังคับทหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคล
ที่อยู่ในราชการทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ
๖.๔ ข้อ บั งคั บ กองทั พ บก ผู้ บั ญ ชาการทหารบกเป็ น ผู้ ตราขึ้ นเพื่ อใช้ บั ง คั บ แก่บุ ค คล
ที่สังกัดอยู่ในกองทัพบก
๖.๕ ข้อบั งคับ กองทัพเรือ ผู้บั ญ ชาการทหารเรื อเป็ นผู้ต ราขึ้ นเพื่ อใช้ บัง คั บแก่ บุคคล
ที่สังกัดอยู่ในกองทัพเรือ
๖.๖ ข้อบังคับกองทัพอากาศ ผู้บัญ ชาการทหารอากาศเป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บัง คับแก่
บุคคลที่สังกัดอยู่ในกองทัพอากาศ
๖.๗ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้
บังคับแก่บุคคลที่อยู่ในอานาจศาลทหาร
ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าข้อบังคับที่ใช้กันอยู่ในอดีตมีมากอย่างด้วยกัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒
กระทรวงกลาโหมได้ตราข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบจัดการทางคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๒ ออกใช้
ได้กาหนดอานาจและหน้าที่ไว้ว่า ถ้าจะตราข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อใช้บัง คับแก่บุคคลที่อ ยู่ในอานาจศาลทหาร
ในเวลาปกติ ตามความหมายแห่ ง ประมวลกฎหมายอาญาทหารแล้ ว ให้ ต ราขึ้ น ได้ แ ต่ เ ฉพาะข้ อ บั ง คั บ
กระทรวงกลาโหม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตราขึ้นเท่านั้น ตั้ง แต่นั้นมาจนถึง ปัจจุบันนี้
การตราข้อบังคับในราชการทหาร จึงเป็นอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ผู้เดียว และเรียกชื่อ
ข้อบังคับนั้นว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม”
สาหรั บส่ ว นราชการใด ถ้ า ประสงค์ห รือ เห็น ควรที่ ต ราข้อ บั ง คั บขึ้ นในกรณีใ ด ๆก็ต าม
ต้องรายงานขึ้นไปตามลาดับชั้น จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาและตราขึ้นเป็นข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมต่อไป
๗. ค าสั่ ง คื อ บรรดาข้ อ ความที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสั่ ง การให้ ป ฏิ บั ติ โ ดยชอบด้ ว ยกฎหมาย
ข้อควรพิจารณาคือ คาว่า “ผู้ซึ่งบังคับบัญ ชาทหาร” ตามความหมายแห่งข้อบังคับและคาสั่ง นั้นแยกออก
พิจารณาได้ดังนี้ คือ
ผู้ซึ่ งบั งคั บบั ญชาทหาร หมายถึง ผู้ซึ่ ง มี อานาจบั ง คั บบั ญ ชาตามพระราชบั ญ ญั ติว่ าด้ ว ย
วินัยทหาร ส่วนคาว่า ทหาร ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๔๙๗
มาตรา ๓ บั ญ ญั ติ ค าว่ า ทหาร หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง อยู่ ใ นอ านาจกฎหมายฝุ า ยทหาร ดั ง นั้ น ค าว่ า
ผู้ซึ่งบังคับบัญชาทหาร จึงหมายความรวมถึงผู้มีอานาจบังคับบัญชาทหารข้าราชการกลาโหมพลเรือน และ
ลูกจ้างประจา ที่อยู่ในอานาจกฎหมายฝุายทหารนั้นด้วย

-๖เท่าที่กล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า คาสั่ง มีหมายความว่าอย่างไร คาสั่งตามนัยข้างต้น สาหรับ
กระทรวงกลาโหม ได้แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ
๗.๑ คาสั่งทั่วไป เป็นคาสั่งที่สั่งให้ส่วนราชการ หรือหน่วยหรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาทั่วไป
ปฏิบัติและทราบทั่วกัน
๗.๒ คาสั่ง เฉพาะ เป็ นค าสั่ง ที่สั่ ง ให้ ส่ วนราชการหรื อ หน่ วยหรือ ผู้ อยู่ ในบั ง คั บ บัญ ชา
ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ
สาหรับ ทอ. ได้แยกคาสั่งออกเป็น ๓ ประเภท (ตามมติที่ประชุม บก.ทอ. เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๙๘
เรื่อง การออกคาสั่ง ทอ.) ได้แก่ คาสั่ง ทอ.(ทั่วไป) คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียม และคาสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่ไม่เป็นแบบธรรมเนียม ทั้งนี้ เพื่อให้สะดวกในทางปฏิบัติในการเก็บรักษา ค้นหา และประหยัดในการ
แจกจ่าย โดยมีข้อพิจารณาในการจัดทาคาสั่งแต่ละประเภท ได้พิจารณาแยกรายละเอียดออกไปอีก เพื่อสะดวก
ในทางปฏิบัติและเป็นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเรื่องใดควรจะจัดอยู่ในคาสั่งประเภทใด ดังนี้
คาสั่ง ทอ.(ทั่วไป) คือคาสั่งที่สั่งให้ส่วนราชการหรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาทั่วไปปฏิบัติ
และทราบทั่วกัน ถ้าต้องออกเป็นคาสั่งนี้ จะต้องพิจารณาว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องที่ต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ตานาน และการตรวจสอบทางทะเบียนพล คาสั่งประเภทนี้จะต้องส่งสาเนาให้แก่ กห.,บก.ทท.,
ทบ.และ ทร. ด้วย เช่น
- การ เลื่อน ลด ปลด ย้าย โอน บรรจุ เปลี่ยน หรือย้ายประเภทข้าราชการและ
นักเรียนทหารกองประจาการ และคนงาน (รวมทั้งยศ เงินเดือน และตาแหน่งด้วย)
- การให้ประดับหรือเลื่อนชั้นเครื่องหมายแสดงความสามารถเช่น ให้ประดับปีกนักบิน
หรือเลื่อนชั้นปีกนักบิน
- ให้บุคคลภายนอกหรือชาวต่างประเทศ ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิหรือ
ความสามารถต่าง ๆ
- ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประดับเครื่องหมายแสดงวุฒิ หรือความสามารถอย่างอื่น
- การเลื่อนชั้นการศึกษาของนักเรียน หรือนักศึกษา (ตามผลการสอบ)
- การให้ผู้สอบคัดเลือกได้เข้ารับการศึกษา อบรม หรือไปราชการพิเศษ ภายในและ
ภายนอกประเทศ
- การเปลี่ยนประเภทนายทหารกองหนุน
- การให้นายทหารชั้นประทวนทาหน้าที่ในตาแหน่งสัญญาบัตร
- การกาหนดให้นักบินฝึกบิน เครื่องบินแบบต่าง ๆ
- การแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง และยกเลิกคาสั่งประเภทนี้
การกาหนดที่คาสั่ง ทอ.(ทั่วไป) นั้น ให้กาหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลาดับไปตลอดปีปฏิทิน
เมื่อขึ้นปีใหม่ให้ขึ้นเลขใหม่ ส่วน เลขปี พ.ศ.ให้ใช้ย่อ โดยขีดทับต่อท้ายเลขที่ของคาสั่งนั้น ตัวอย่าง เช่น คาสั่ง ทอ.
ที่ ๑/๖๐, ๒/๖๑ หรือ ๑/๖๒ เป็นต้น
คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไม่เป็นแบบธรรมเนียม เป็นคาสั่งที่สั่งให้ส่วนราชการหรือผู้อยู่
ในบั ง คับ บัญชา ผู้ มีหน้ าที่เ กี่ย วข้อ งโดยเฉพาะปฏิบั ติ คาสั่ ง ประเภทนี้ผู้ รับค าสั่ ง ได้ ปฏิบั ติโดยสมบูรณ์ แล้ ว
ผู้ปฏิบัติย่อมหมดพันธกรณีหรือหมดหน้าที่ไปโดยปริยาย ไม่จาเป็นต้องปฏิบัติหรือกระทาการนั้นต่อไปอีก คือ

-๗ว่าด้วยบุคคล
- แต่ง ตั้งกรรมการพิจารณา ดาเนินการ รับผิดชอบกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยกาหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน เช่น คณะกรรมการตรวจเงินประจาเดือนหรือประจาปี คณะกรรมการตรวจ
พัสดุประจาเดือนหรือประจาปีเป็นต้น
- ตั้งครูอาจารย์ หัวหน้าแผนกวิชาการ หรือคณะครู อาจารย์ ประจาวิชา หรือประจา
สถานการศึกษาอบรมใด ๆ โดยมีกาหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน หรือโดยปริยาย เช่น ครูประจา รร.นนก.,
รร.จอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นต้น
- ตั้งบุคคลหรือส่วนราชการเพื่อดาเนินการกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยกาหนด
ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน เช่น การให้บุคคลไปร่วมงานร่วมพิธีหรือร่วมกิจการใด ๆ
ว่าด้วยกิจการหน้าที่
- การใช้หลักสูตร แนวการอบรม แผนการโครงการ กาหนดวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่ง
อย่างใดในเวลาที่กาหนดไว้ (เฉพาะรุ่น เฉพาะปี เฉพาะคราว) เช่น หลักสูตรการศึกษา (เฉพาะรุ่น), หลักสูตร
การฝึกอบรม (เฉพาะคราว) เปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่มิใช่หลักสูตรถาวร
- แผนการต่าง ๆ ที่กาหนดเฉพาะครั้งคราว
- การตั้งอัตราหรือคาสั่งให้เบิกจ่ายพัสดุ ภายในระยะเวลาที่กาหนด อย่างชัดเจนหรือ
โดยปริยาย
- การจัดงาน งานพิธี รัฐพิธี หรือกิจการใด ๆ ทั้งที่จัดเองและไปร่วมกับหน่วยอื่น ๆ
เช่น จัดงานต้อนรับ, จัดงานเลี้ยงรับรอง, จัดงานรื่นเริง เป็นต้น
การกาหนดที่คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทนี้ ให้กาหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลาดับไป
ตลอดปีปฏิทิน ไม่ต้องทับด้วยเลข พ.ศ. และเมื่อเริ่มปีใหม่ก็ให้เริ่มใช้เลขที่คาสั่งใหม่ เช่น ที่ ๑ ที่ ๒ เป็นต้น
คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียม เป็นคาสั่งที่สั่งให้ส่วนราชการหรือผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ คาสั่งประเภทนี้ต้องถือเป็นแบบธรรมเนียมตลอดไปจนกว่า
จะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก คือ
ว่าด้วยบุคคล
- การเลื่อน ลด ปลด ย้าย โอน บรรจุ ให้ดารงตาแหน่งหรือหน้าที่ในหน่วยที่ไม่มีอัตราใน
ทอ. แต่กาหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ฝูงบินอิสระ, ศปก.ทอ. เป็นต้น
- ตั้งคณะกรรมการ บุคคล หน่วย ให้พิจารณาดาเนินการรับผิดชอบกิจการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือตั้งครูอาจารย์ประจาวิชา ประจาสถานการศึกษาอบรม เป็นประจาโดยไม่มีกาหนดระยะเวลา
จนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เช่น ตั้งคณะครู อาจารย์ รร.นนก., รร.จอ.ยศ.ทอ., ตั้งครูหรืออาจารย์
ประจาวิชาต่าง ๆ ที่เป็นประจา, ตั้งหัวหน้าบ้านผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน ผู้ปกครองเขต, ตั้งคณะกรรมการควบคุมการ
ใช้กระแสไฟฟูาของ ทอ.
ว่าด้วยกิจการ หน้าที่
- การใช้ห ลัก สูต ร แนวสอน แผนการ โครงการ กาหนดวิธีก ารปฏิบัติ อย่างใด
อย่างหนึ่งที่เป็นประจา หรือใช้เพื่อพลางจนกว่าจะมีคาสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เช่น หลักสูตร รร.นนก.ที่เป็น
ประจา, แบบฝึกหัดอบรมทหารกองประจาการ ที่เป็นประจา

-๘- การตั้งอัตราหรือคาสั่งเบิกจ่ายพัสดุสิ่งของเป็นประจา
- คาสั่งกาหนดเอกสาร แบบฟอร์มขนาดมาตรฐาน พัสดุสิ่งของ ฯลฯ ทีเ่ ป็นประจา
- คาสั่งที่มีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับ ตลอดไป หากแต่ว่าเป็นเรื่อง
เล็กน้อย ไม่จาเป็นต้องออกเป็นระเบียบ เช่น การสารวจสิ่งของทุกรอบ ๖ เดือน, การปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือ
โรคภัยไข้เจ็บ
การกาหนดที่คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทนี้ ให้กาหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลาดับไปตลอด
ปีปฏิทินเมื่อขึ้นปีใหม่ให้ขึ้นเลขใหม่ ต่อจากเลขที่คาสั่งให้ขีดทับตามด้วยเลขปี พ.ศ. ที่ออกคาสั่งนั้นไว้ด้วย เช่น
คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑/๖๐, ๒/๖๑ หรือ ๑/๖๒ เป็นต้น
การแยกคาสั่งมีประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนี้
คาสั่ง ทอ. (ทั่วไป)
- เพื่อที่จะส่งคาสั่งให้แก่หน่วยภายนอก ทอ.น้อยลง เป็นการประหยัด
- เป็นการไม่นาเอากิจการภายใน ทอ.แจ้งให้หน่วยภายนอก ทอ.ทราบ
- สะดวกแก่การเก็บ ตรวจสอบ ค้น เพราะเรื่องที่อยู่ในคาสั่งประเภทนี้น้อย ส่วนมาก
กพ.ทอ.เป็นผู้ดาเนินการ
คาสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ไม่เป็นแบบธรรมเนียม
- เพื่อจัดให้มีคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียมขึ้นไว้ประเภทหนึ่ง
- สาเนาคาสั่งส่งเฉพาะหน่วยปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
- เพื่อสะดวกในการตรวจสอบหรือค้นหา และจดจาง่าย
คาสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียม
- เป็นเรื่องภายใน ทอ. ไม่ต้องส่งหน่วยภายนอก คือ ไม่ต้องส่งให้ กห., บก.ทท., ทร., ทบ.
- เป็นการประหยัด เพราะทาให้พิมพ์น้อยลง
- เป็นหลักฐานแบบธรรมเนียม (เพราะแยกคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไม่เป็นแบบธรรมเนียม)
ไว้ต่างหาก สะดวกแก่การเก็บ ตรวจสอบ ค้นหา เพราะมีเรื่องจานวนน้อย
๘. ระเบียบ คือ บรรดาข้อความที่ผู้มีอานาจหน้าที่ได้วางไว้ โดยจะอาศัยอานาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจา
๙. ประกาศ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการประกาศหรือชี้แจงให้ทราบ หรือแนะแนว
ทางการปฏิบัติ
๑๐. แถลงการณ์ คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการแถลง เพื่อทาความเข้าใจในกิจการ
ของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือในกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน
๑๑. มติคณะรัฐมนตรี คือ ความคิดความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
๑๒. ข่าว คือ บรรดาข้อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ

-๙ขอบเขตและอานาจการออกแบบธรรมเนียม
ผู้มี อานาจและหน้ าที่ ออกแบบธรรมเนี ยมของทางราชการได้นั้ น ต้ องออกมาในรู ปและ
ขอบเขตซึ่งตนมีอานาจเท่านั้น เช่น
กฎกระทรวง จะออกในรูปแบบพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด หรือพระราชกฤษฎีกาใช้
บังคับเป็นกฎหมายไม่ได้
นขต.กห., บก.ทท., ทบ., ทร.และ ทอ. จะออกพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง หรือข้อบังคับ ไม่ได้
ส่วนราชการรอง ๆ ลงไปนอกจากที่กล่าวข้างต้นมีอ านาจและหน้าที่อ อกแบบธรรมเนีย ม
เฉพาะ ระเบียบ คาสั่ง ประกาศ และข่าว เท่านั้น ส่วนพระราชบัญญัติ พระราชกาหนด พระราชกฤษฎีกา
กฎกระทรวง ข้อบังคับ และแถลงการณ์ ไม่มีอานาจหน้าที่ออกได้
ฉะนั้น การออกแบบธรรมเนียม จะต้องอยู่ ภายในขอบเขตที่ส่วนราชการนั้นมีอานาจเท่านั้น
หากจะออกแบบธรรมเนียมเกินกว่าที่ตนมีอานาจอยู่ แบบธรรมเนียมนั้นย่อมไม่มีผลใช้บังคับ
ผู้มีอานาจและหน้าที่ออกแบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร คือ
๑. รัฐสภา ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
๑.๑ สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
ตามมาตรา ๘๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจานวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่ง มาจากการเลือกตั้ง แบบแบ่ง เขตเลือกตั้ง จานวน
สามร้อยห้าสิบคน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองจานวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน
๑.๒ วุ ฒิ ส ภา ประกอบด้ ว ยสมาชิ ก ซึ่ ง ราษฎรเลื อ กตั้ ง ตามมาตรา ๑๐๗ วุ ฒิ ส ภา
ประกอบด้วยสมาชิกจานวนวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจานวนสองร้อยคน ซึ่ง มาจากการเลือกกันเองของ
บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือทางาน หรือเคย
ทางานด้านต่าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะที่ทาให้ประชาชน ซึ่งมีสิทธิ
สมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้
รัฐสภา มีอานาจหน้าที่ออกแบบธรรมเนียมขึ้นไว้โดยตรง เป็นพระราชบัญญัติ
๒. คณะรัฐมนตรี หมายถึง คณะบุคคลซึ่ง พระมหากษัต ริย์ไ ด้ทรงตั้ง ขึ้น ประกอบด้ว ย
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีอานาจหน้าที่ออกแบบธรรมเนียม
ได้ดังนี้
๒.๑ พระราชกฤษฎีกา
๒.๒ พระราชกาหนด
๒.๓ กฎสานักนายกรัฐมนตรี
๒.๔ มติคณะรัฐมนตรี
๒.๕ ข้อบังคับ
๒.๖ แถลงการณ์
๒.๗ ระเบียบ
๒.๘ คาสั่ง
๒.๙ ประกาศ
๒.๑๐ ข่าว

- ๑๐ ๓. กระทรวง (กล่าวเฉพาะ กห.) มี รมว.กห.เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการ ฯ หรือรัฐมนตรีสั่งการ ฯ เป็นผู้ช่วยมีอานาจหน้าที่ออกแบบธรรมเนียมได้ ดังนี้
๓.๑ กฎกระทรวง
๓.๒ ข้อบังคับ
๓.๓ แถลงการณ์
๓.๔ ระเบียบ
๓.๕ คาสั่ง
๓.๖ ประกาศ
๓.๗ ข่าว
๔. ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม สร., สป., และ ทท.(รวมทั้ง บก.ทท., ทบ, ทร.
และ ทอ.) มีอานาจและหน้าที่ออกแบบธรรมเนียมได้ ดังนี้
๕.๑ แถลงการณ์
๕.๒ ระเบียบ
๕.๓ คาสั่ง
๕.๔ ประกาศ
๕.๕ ข่าว
๕. ส่วนราชการรอง ๆ ลงไป หมายถึง ส่วนราชการรอง ๆ ลงไปจาก นขต.กห. มีอานาจ
หน้าที่ออกแบบธรรมเนียมได้ ดังนี้
๕.๑ ระเบียบ
๕.๒ คาสั่ง
๕.๓ ประกาศ
๕.๔ ข่าว
การขัดขืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
แบบธรรมเนีย มที่ ก ล่ า วมาแล้ ว หากผู้ใ ดขั ด ขื น หรือ ละเลยไม่ ปฏิ บั ติ ต ามแบบธรรมเนี ย ม
ผู้บังคับบัญชามีอานาจหน้าที่พิจารณาลงทัณฑ์หรือลงโทษได้ ดังต่อไปนี้
๑. แบบธรรมเนียมที่เป็นกฎหมาย จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้
๒. แบบธรรมเนียมที่เป็นข้อบังคับ และคาสั่ง ถึงแม้ว่าแบบธรรมเนียมที่เป็นข้อบังคับและ
คาสั่งจะไม่มีลักษณะเป็นตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แต่ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญาทหาร มาตรา
๓๐ ถึง ๓๓ บัญญัติไว้ว่า เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา ซึ่งอยู่ในอานาจของผู้บังคับบัญชาสมควรจะนาคดี
ขึ้นฟูองร้องต่อศาลทหารหรือไม่ ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าถ้าขัดขืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและคาสั่งแล้ว
ผู้บังคับบัญชาก็มีอานาจพิจารณาว่าจะสมควรฟูองร้องต่อศาลทหารหรือไม่ นอกจากนี้ผู้ที่เป็นทหารอาจจะ
ได้รับทัณฑ์ทางวินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช ๒๔๗๖ รวมทั้งที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่อีก
ด้วย ส่วนผู้ที่เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง อาจจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับทหารว่า
ด้วย ข้าราชการกลาโหมพลเรือนพ.ศ.๒๔๘๒ หรือข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๒๘

- ๑๑ ทัณฑ์ทางวินัยทหาร
ทหาร ผู้กระทาผิดจะได้รับทัณฑ์ทางวินัย ดังนี้
๑. ภาคทัณฑ์
๒. ทัณฑกรรม
๓. กัก
๔. ขัง
๕. จาขัง
๑. ภาคทัณฑ์ หมายถึง ผู้กระทาผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าว
มาแล้ว แต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ทาทัณฑ์บนไว้
๒. ทัณฑกรรม หมายถึง ให้กระทาการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าที่ประจาซึ่งตนจะต้อง
ปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากงานในหน้าที่ประจา
๓. กัก หมายถึง กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะกาหนดให้
๔. ขัง หมายถึง ขังในที่ควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน แล้วแต่จะได้มีคาสั่ง
๕. จาขัง หมายถึง ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจาทหาร
นอกจากทัณฑ์ที่กล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่ หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอื่นเป็นอันขาด
ผู้มีอานาจบังคับบัญชาและลงทัณฑ์แก่ผู้กระทาผิดได้ คือ
๑. ผู้บังคับบัญชา
๒. ผู้ได้รับมอบอานาจให้บังคับบัญชา ตามที่ กห. หรือ นขต.กห. กาหนด
ในการที่ จ ะลงทั ณ ฑ์ นั้ น ให้ ก ระท าได้ แ ต่ เ ฉพาะตามก าหนดในตารางก าหนดทั ณ ฑ์ ท้ า ย
พระราชบัญญัตินี้
ส่วนผู้มีอานาจบังคับบัญชาชั้นใดจะมีอานาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้นใดและผู้อยู่ในบังคับบัญชาชั้นใด
จะเป็นผู้รับทัณฑ์ชั้นใด ให้ถือเกณฑ์เทียบดังต่อไปนี้

- ๑๒ ตาแหน่งชั้น
๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒. แม่ทัพ
๓. ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการ
กองพลบิน
๔. ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน
๕. ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๑
๖. ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๒ ผู้บังคับการเรือ
ชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน
๗. ผู้บังคับหมู่เรือชั้น ๓ ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
๘. ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒
นายกราบเรือ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
๙. ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓
๑๐. ผู้บังคับหมู่ นายตอน
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็น
นายทหารสัญญาบัตร บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในระหว่าง
เข้ารับการฝึกวิชาทหารโดยคาสั่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การฝึกวิชาทหาร
๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสาเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็น
นายทหารประทวน ลูกแถว

เป็นผู้ลงทัณฑ์
ชั้น
๑
๒
๓

เป็นผู้รับทัณฑ์ชั้น

๔
๕
๖

ก
ข
ค

๗

ง

๘

จ

๙
-

ฉ
ช
ซ

-

ฌ

-

- ๑๓ ตารางกาหนดทัณฑ์
จาขัง
ผู้ลงทัณฑ์
ผู้รับทัณฑ์
ชั้น ช ชั้น ฌ ชั้น ก
ชั้น ๑ ๔ เดือน ๖ เดือน
ชั้น ๒ ๓ เดือน ๕ เดือน
ชั้น ๓ ๔๕ วัน ๓ เดือน
ชั้น ๔ ๑ เดือน ๒ เดือน
ชั้น ๕ ๒๐ วัน ๔๕ วัน
ชั้น ๖ ๑๕ วัน ๑ เดือน
ชั้น ๗ ๗ วัน ๑๕ วัน
ชั้น ๘
ชั้น ๙
-

ชั้น ข
-

ชั้น ค
-

ขัง
ผู้รับทัณฑ์
ชั้น ง ชั้น จ
๒ เดือน
๑ เดือน
๑๕ วัน
๗ วัน
๓ วัน
-

ชั้น ฉ
๓ เดือน
๒ เดือน
๑ เดือน
๑๕ วัน
๑๐ วัน
๗ วัน
๓ วัน
-

ชั้น ช
๔ เดือน
๓ เดือน
๒ เดือน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
๑๐ วัน
๗ วัน
-

ชั้น ซ
๔ เดือน
๓ เดือน
๒ เดือน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
๑๐ วัน
๗ วัน
-

ชั้น ฌ
๕ เดือน
๔ เดือน
๓ เดือน
๒ เดือน
๔๕ วัน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
-

- ๑๔ ตารางกาหนดทัณฑ์
ผู้ลงทัณฑ์
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น
ชั้น

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชั้น ก
๑๕ วัน
๗ วัน
-

ชั้น ข
๒๐ วัน
๑๐ วัน
๕ วัน
-

ชั้น ค
๒๐ วัน
๑๕ วัน
๗ วัน
๓ วัน
-

กัก
ผู้รับทัณฑ์
ชั้น ง ชั้น จ ชั้น ฉ
๑ เดือน ๔๕ วัน ๒ เดือน
๒๐ วัน ๑ เดือน ๔๕ วัน
๑๐ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน
๕ วัน ๗ วัน ๑๐ วัน
๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน
๓ วัน ๗ วัน
๕ วัน
๓ วัน
-

ชั้น ช
๓ เดือน
๒ เดือน
๔๕ วัน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
๑๐ วัน
๗ วัน
๓ วัน

ชั้น ซ
๓ เดือน
๒ เดือน
๔๕ วัน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
๑๐ วัน
๗ วัน
๓ วัน

ชั้น ฌ
๔ เดือน
๓ เดือน
๒ เดือน
๔๕ วัน
๑ เดือน
๑ เดือน
๒๐ วัน
๑๕ วัน
๗ วัน

ทัณฑ์กรรม
ผู้รับทัณฑ์
ชั้น ซ ชั้น ฌ
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๓ วัน ๓ วัน
๑ วัน ๒ วัน
๑ วัน ๒ วัน
๑ วัน

คาอธิบาย
๑. กาหนดทัณ ฑ์ใ นตารางนี้ คือ กาหนดที่สูง ที่สุด ผู้ล งทัณ ฑ์จ ะสั่ง เกิน กาหนดนี้ไ ม่ไ ด้
แต่ต่ากว่านั้นได้
๒. ทัณ ฑกรรมที่กาหนดไว้เ ป็น วัน ๆ หมายความว่า ทาทัณ ฑกรรมทุก ๆ วัน จนกว่า
จะครบกาหนดในวันหนึ่งนั้น ผู้ ที่สั่งลงทัณฑ์จะกาหนดทัณฑกรรมได้ไ ม่เกินกว่าวันละ ๖ ชั่วโมงแต่ถ้าให้อยู่
เวรยามในวั นหนึ่ ง ไม่เ กิ น ก าหนดเวลาอยู่เ วรยามตามปกติ ผู้ ใดจะสั่ ง ทั ณ ฑกรรมให้ก าหนดโดยชั ดเจนว่ า
ทั ณ ฑกรรมกี่ วั น และวั น ละเท่ า ใด (ตารางก าหนดทั ณ ฑ์ ได้ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดย พ.ร.บ.ว่ า ด้ ว ยวิ นั ย ทหาร
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑ ลง ๒๓ ก.ย.๗๗ หน้า ๕๘๕)

- ๑๕ จาขัง
ขัง
ผู้รับทัณฑ์
ผู้รับทัณฑ์
ลาดับ ผู้ลงทัณฑ์ จ.ต. พลฯ ร.อ. ร.ต. จ.ต. นนอ. พลฯ น.อ. น.ท.
พ.อ.อ นจอ.
ร.ท. พ.อ.อ
นจอ.
.
.
๑
รมว.กห. ๔ ด. ๖ ด. ๒ ด. ๓ ด. ๔ ด. ๔ ด. ๕ ด. ๑๕ ๒๐
ว. ว.
๒
แม่ทัพ ๓ ด. ๕ ด. ๑ ด. ๒ ด. ๓ ด. ๓ ด. ๔ ด. ๗ ว. ๑๕
พล.อ.ท.ขึ้นไป
ว.
๓
ผบ.พล.บ. ๔๕ ๓ ด. ๑๕ ๑ ด. ๒ ด. ๒ ด. ๓ ด. - ๗ ว.
(พล.อ.ต.) ว.
ว.
๔ ผบ.กองบิน ๑ ด. ๒ ด. ๗ ว. ๑๕ ๑ ด. ๑ ด. ๒ ด. - ๓ ว.
(น.อ.-น.อ.
ว.
พิเศษ)
๕
ผบ.ฝูงบิน ๑๕ว. ๑ ด. - ๗ ว. ๑๕ ๑๕ ๑ ด. - (น.ท.)
ว. ว.
๖ ผบ.หมวดบิน ๗ ว. ๑๕ - ๓ ว. ๑๐ ๑๐ ๒๐ - ชั้น ๑ (น.ต.)
ว.
ว. ว. ว.
๗ ผบ.หมวดบิน - - - - ๗ ว. ๗ ว. ๑๕ - ชั้น ๒ (ร.อ.)
ว.
๘ ผบ.หมวดบิน - - - - - - - - ชั้น ๓ และ
ร.ต. - ร.ท.

น.ต.
๑ ด.
๒๐
ว.
๑๐
ว.
๕ ว.

กัก
ทัณฑกรรม
ผู้รับทัณฑ์
ผู้รับทัณฑ์
ร.อ. ร.ต. จ.ต. นนอ. พลฯ นนอ. พลฯ
ร.ท. พ.อ.อ
นจอ.
นจอ.
.
๔๕ ๒ ด. ๓ ด. ๓ ด. ๔ ด. ๓ ว. ๓ ว.
ว.
๑ ด. ๔๕ ๒ ด. ๒ ด. ๓ ด. ๓ ว. ๓ ว.
ว.
๑๕ ๒๐ ๔๕ ๔๕ ๒ ด. ๓ ว. ๓ ว.
ว. ว. ว. ว.
๗ ว. ๑๐ ๑ ด. ๑ ด. ๔๕ ๓ ว. ๓ ว.
ว.
ว.

- ๓ ว. ๗ ว. ๑๕
ว.
- - ๖ ว. ๑๐
ว.
- - ๓ ว. ๗ ว.
-

-

๑๕
ว.
๑๐
ว.
๗ ว.

๑ ด. ๓ ว. ๓ ว.

๒๐ ๑ ว. ๒ ว.
ว.
๑๕ ๑ ว. ๒ ว.
ว.
- ๓ ว. ๓ ว. ๗ ว. - ๑ ว.

หมายเหตุ ๑. เดือน ใช้อักษรย่อ ด.
๒. วัน ใช้อักษรย่อ ว.
๓. ผู้ลงทัณฑ์กล่าวเฉพาะยศทหารอากาศเท่านั้น
ผู้ ล งทั ณ ฑ์ ห รื อ ผู้ รั บ ทั ณ ฑ์ ถ้ า ต าแหน่ ง ไม่ ต รงตามความในมาตรา ๑๐ แห่ ง หมวดนี้ แ ล้ ว
ให้ถือตามที่ได้เทียบตาแหน่งไว้ในข้อบังคับสาหรับทหาร
กาหนดอานาจลงทัณฑ์ตามที่ตราไว้นี้ ผู้มีอานาจลงทัณฑ์ สั่งลงทัณฑ์เต็มที่ได้สถานใดสถานหนึ่งแต่สถานเดียว
ถ้าสั่งลงทัณฑ์ทั้งสองสถานพร้อมกัน ต้องกาหนดทัณฑ์ไว้เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ ห้ามมิให้ลงทัณฑ์
คราวเดียวมากกว่าสองสถาน

- ๑๖ การพิจารณาลงทัณฑ์
ก่ อ นที่ ผู้ มี อ านาจลงทั ณ ฑ์ จ ะลงทั ณ ฑ์ ค รั้ ง คราวใดก็ ดี ให้ พิ จ ารณาให้ ถ้ ว นถี่ แ น่ น อนว่ า
ผู้ที่จะต้องรับทัณฑ์นั้นมีความผิดจริงแล้ว จึงสั่งลงทัณฑ์นั้น ต้องระวัง อย่าให้เป็นการลงทัณฑ์ไปโดยโทสจริต
หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ที่ไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาด ต้องพิจารณาความผิดโดยชัดเจนและต้องชี้แจง
ให้ผู้นั้นทราบว่ากระทาผิดในข้อใด เพราะเหตุใด แล้วจึงลงทัณฑ์
ถ้าผู้มีอานาจบังคับบัญชาได้ลงทัณฑ์ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้น
เสนอตามลาดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อผู้มีอานาจบังคับบัญชาได้ทราบว่า ผู้ซึ่ง อยู่ในบัง คับบัญ ชาของตนมีความผิดจนปรากฏ
แน่ น อนแล้ ว แต่ ค วามผิ ด นั้ น ควรรั บ ทั ณ ฑ์ ที่ เ หนื อ อ านาจจะสั่ ง กระท าได้ ก็ ใ ห้ ร ายงานชี้ แ จงความผิ ด นั้ น
ทั้ ง ออกความเห็ น ว่ า ควรลงทั ณ ฑ์ เ พี ย งใด เสนอตามล าดั บ ชั้ น จนถึ ง ผู้ มี อ านาจลงทั ณ ฑ์ ไ ด้ พ อกั บ ความผิ ด
เพื่อขอให้ผู้นั้นสั่งการต่อไป
ถ้าเป็นความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากาหนดทัณฑ์ไว้โดยแน่นอนแล้ว เช่น ฐานขาดหนีราชการ
ทหาร เป็น ต้ น หากก าหนดทัณ ฑ์ นั้ นเหนือ อ านาจของผู้บั ง คับ บั ญ ชาที่ จะสั่ ง ลงทัณ ฑ์ ไ ด้ ก็ ใ ห้น าเสนอเพี ย ง
ชั้นที่กล่าวต่อไปนี้
(๑) ฝุายทหารบก ผู้มีอานาจบังคับบัญชาตาแหน่งชั้นผู้บังคับการกรมหรือชั้นผู้บังคับกองพัน
ที่อยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้มีอานาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม
(๒) ฝุายทหารเรือ ผู้มีอานาจบังคับบัญชาตาแหน่งผู้บังคับหมวดเรือหรือชั้นผู้บังคับกองพัน
ที่อยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้มีอานาจบังคับบัญชาชั้นผู้บังคับหมวดเรือ
(๓) ฝุายทหารอากาศ ผู้มีอานาจบังคับบัญชาตาแหน่งชั้นผู้บังคับการกองบิน
แม้ว่ากาหนดทัณฑ์นั้นจะเหนืออานาจก็ดี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นที่กล่าวมานี้มีอานาจลงทัณฑ์
ได้ทีเดียว ไม่ต้องนาเสนอตามลาดับชั้นต่อไปอีก
นายทหารที่เป็นหัวหน้าทาการควบคุมทหารไปโดยลาพัง ให้มีอานาจที่จะสั่งลงทัณฑ์ผู้อยู่ใต้
อานาจในระหว่างเวลาที่ควบคุมอยู่นั้นเสมอผู้มีอานาจเหนือจากตาแหน่ง ของตนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ได้ เว้นแต่
นายทหารซึ่งมีอานาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ชั้น ๒ ขึ้นไป จึงไม่ต้องเพิ่ม

- ๑๗ การเพิ่มทัณฑ์หรือลดทัณฑ์
ถ้าผู้มีอานาจลงทัณฑ์ได้สั่งลงทัณฑ์ผู้กระทาผิดในฐานขังแล้ว และผู้รับทัณฑ์ขังนั้นกระทาผิด
ซ้ าอี ก ผู้ มี อ านาจลงทั ณ ฑ์ จ ะสั่ ง เพิ่ ม ทั ณ ฑ์ ก็ ใ ห้ พิ จ ารณาดู ก าหนดทั ณ ฑ์ ที่ ไ ด้ สั่ ง ไว้ แ ต่ เ ดิ ม นั้ น ก่ อ น ห้ า มมิ ใ ห้
กาหนดเวลาให้ผู้ต้องถูกขัง ทั้งกาหนดเดิมและกาหนดที่เพิ่มใหม่รวมกันเกินกว่ากาหนดอานาจของผู้สั่งลงทัณฑ์
นั้นเป็นอั นขาด หากผู้ก ระทาผิ ดนั้ นควรรับ ทัณ ฑ์เกิ นกว่าก าหนดอ านาจของผู้ ที่จ ะสั่ง ลงทัณฑ์ นั้น แล้ว ก็ใ ห้
รายงานชี้แจงความผิดนั้น ทั้งออกความเห็นว่าควรลงทัณฑ์เพียงใด เสนอตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจลงทัณฑ์
ได้พอกับความผิด เพื่อขอให้ผู้นั้นสั่งการต่อไป
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ป รากฏหลั ก ฐานแห่ ง ความผิ ด ของผู้ ก ระท าผิ ด ซึ่ ง จะต้ อ งรั บ ทั ณ ฑ์
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยแน่นอนแล้ว ถ้าผู้มีอานาจลงทัณฑ์มิได้จัดการที่จะให้ผู้นั้นได้รับทัณฑ์ภายในกาหนด
สามเดื อ น เป็ น อั น นั บ ว่ า ล่ ว งเลยเวลาที่ จ ะลงทั ณ ฑ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ สี ย แล้ ว จะสั่ ง ลงทั ณ ฑ์
โดยอานาจตนเองมิได้เว้นเสียแต่ผู้ที่กระทาผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแต่เมื่อครบกาหนดสามเดือน จึงมิให้นับ
วันที่ขาดนี้เข้าในกาหนดเวลาล่วงเลย ให้นับตั้งแต่วันที่ได้ตัวผู้นั้นกลับมายังที่รับราชการ
เมื่ อ ผู้ มี อ านาจได้ สั่ ง ลงทั ณ ฑ์ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ แ ล้ ว ผู้ ที่ สั่ ง ลง ทั ณ ฑ์ ห รื อ ผู้ มี อ านาจ
บังคับชาเหนือผู้ที่สั่งลงทัณฑ์นั้นมีอานาจที่จะเพิ่มทัณฑ์ หรือลดทัณฑ์หรือยกทัณฑ์เสียก็ได้ แต่ถ้าเพิ่มทัณฑ์แล้ว
ทัณฑ์ที่สั่งเพิ่มขึ้นนั้นรวมกับที่สั่งไว้แล้วเดิม ต้องมิให้เกินอานาจของผู้ที่สั่งใหม่นั้น

- ๑๘ แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์ข้าราชการ ที่กระทาความผิดทางวินัยในกรณี
ต่าง ๆ ของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้ นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามแนวทาง
การลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ตามที่แนบ
๒. กรณีความผิด
๒.๑ ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ
๒.๒ ความผิด เกี่ ยวกั บการละเลยไม่ ปฏิบั ติต ามกฎ ข้อ บัง คั บ ระเบีย บ คาสั่ง ของทาง
ราชการ หรือคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
๒.๓ ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ
๒.๔ ความผิดเกี่ยวกับเวรยาม
๒.๕ ความผิดเกี่ยวกับการเคารพ
๒.๖ ความผิดเกี่ยวกับการแต่งกาย
๒.๗ ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
๒.๘ ความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุราหรือของมึนเมา
๒.๙ ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะและกฎจราจร
๒.๑๐ ความผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์
๒.๑๑ ความผิดเกี่ยวกับการร้องทุกข์
๒.๑๒ ความผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
๒.๑๓ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๒.๑๔ ความผิดกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ - ๑๓
เอกสารอ้างอิง - คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติ
กรณีข้าราชการสังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร
- คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๗/๖๑ ลง ๒๗ ก.ย.๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘
เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร (ครั้งที่ ๑)

- ๑๙ คาสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๔๘/๕๘
เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร
เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์และการปฏิบัติต่อข้าราชการสังกัด ทอ.ซึ่งกระทาผิดวินัยทหารในกรณี
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้ดาเนินการดังนี้
๑. ยกเลิกคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙ เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์
ข้าราชการ ทอ.และกาหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร
ตามผนวก ก และผนวก ข แนบท้ายคาสั่งนี้
๒. การลงทัณฑ์ข้าราชการ สังกัด ทอ.ที่กระทาความผิดวิ นัยทหาร ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ส่วนการกาหนดทัณฑ์ที่จะลงให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันตามผนวก ก และ
ผนวก ข แนบท้ายคาสั่งนี้
๓. ข้าราชการสังกัด ทอ.ซึ่ งกระทาผิดวินัยทหารก่ อนวันที่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ ให้พิจารณาลง
ทัณฑ์ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙ เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ตรีทศ สนแจ้ง
(ตรีทศ สนแจ้ง)
ผบ.ทอ.
การแจกจ่าย - นขต.ทอ.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.วรวุฒิ ดวงเกตุ
(วรวุฒิ ดวงเกตุ)
ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.
๖ ต.ค.๕๘

จ.ท.หญิง ศศิธร ฯ พิมพ์/ทาน
น.ท.วินัย ฯ
ตรวจ

- ๒๐ ผนวก ก
ตารางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง กาหนดแนวทางลงทัณฑ์และการปฏิบัติ
กรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร
ลาดับ
กรณีความผิด
๑
ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ

๑.๑ ปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลาตามที่ทางราชการกาหนด ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๑.๒ เกียจคร้านต่อการปฏิบัติราชการ
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๑.๓ ขาดการเรียกชื่อสารวจยอด หรือขาดการฝึกอบรม ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ประจาสัปดาห์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๑.๔ ใช้หนี้เงินยืมของทางราชการไม่ตรงตามกาหนด
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๑.๕ ดาเนินการ หรือปฏิบัติงานต่อหนังสือราชการล่าช้า ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
หรือไม่ทันตามกาหนด
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๑.๖ปฏิบัติงานบกพร่อง หรือผิดพลาด เป็นเหตุให้เสียหาย ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ต่อทางราชการ
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
๑.๗ ขาดการรับ-ส่งบุคคลสาคัญหรือร่วมงานพิธี
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ตามคาสั่งผูบ้ ังคับบัญชา
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
๑.๘ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
๑.๙ ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทาง
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
ราชการเสียหาย
ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
๑.๑๐ ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติราชการบกพร่อง
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
ในกรณีต่าง ๆ จนถูกส่งตัวกลับ
ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

- ๒๑ -

ลาดับ

๒

กรณีความผิด

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ

๑.๑๑ ละทิ้งหน้าที่ราชการ
(เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร)
หมายถึง - มาปฏิบัติราชการแล้วต่อมาละทิ้งไป
โดยไม่ได้รับอนุญาต
๑.๑๒ ขาดราชการ
(หมายถึง การขาดจากหน้าที่ราชการ
คือ - ขาดราชการ ไม่ถึง ๒๔ ชม.ต่อหน้าราชศัตรู
หรือขาดไม่ถึง ๓ วันในเวลาไม่ปกติ หรือขาดโดยมิได้
รับอนุญาตหรือเมื่อพ้นกาหนดอนุญาตในเวลาปกติยัง
ไม่ถึง ๑๕ วัน
- ไม่มาปฏิบัติราชการ หรือมาลงชื่อ
ในสมุดปฏิบัติราชการแล้วแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ)
๑.๑๓ ฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับระเบียบหรือ
คาสั่งของทางราชการ

ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
- ในเวลาปกติขังเท่าจานวนวันที่ขาดราชการ
- ในเวลาประกาศกฎอัยการศึกขังไม่เกิน ๑๕ วัน

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

ความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ คาสั่งของทางราชการ หรือคาสั่งของ
ผู้บังคับบัญชา
๒.๑ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๒.๒ รายงานขอบ้านพักอาศัยทอ.โดยกรอกข้อมูล
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเจตนาให้ได้มาซึ่งสิทธิในการ ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
พักอาศัย
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
๒.๓ รายงานการต้องคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่าช้า ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ คาสั่ง หรือแบบธรรมเนียม ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ที่กาหนด
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๒.๔ ไม่รายงานการต้องคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
ตามระเบียบ คาสั่ง หรือแบบธรรมเนียมที่กาหนด
ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
โดยมีเจตนาปกปิด
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
๒.๕ ไม่รายงานขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ตรวจสอบ
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ประวัติหรือแฟูมหลักฐานข้อมูลกาลังพล หรือไม่เข้ารับ ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
การตรวจร่างกายประจาปี ตามที่ทางราชการกาหนด ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๒.๖ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติรับราชการ
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
หรือแฟูมหลักฐานข้อมูลกาลังพล โดยไม่ได้รับอนุญาต ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

หมายเหตุ

- ๒๒ -

ลาดับ

กรณีความผิด

๒.๗ ขัดขืนการจับกุมของ จนท.สห.ทอ.
(เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร)
๒.๘ เจตนาฝุาฝืนระเบียบหรือคาสั่งเข้าไปในเขต
หรือพื้นที่หวงห้าม

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ

ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครัง้ ต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๒.๙ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
(เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร)

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

๒.๑๐ ไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา
เป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ
(เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร)

ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
- ขัง ๒ เท่าของจานวนวันที่กักยังไม่ครบ
- กรณีกลับมาระหว่างที่ยังไม่พ้นกาหนดโทษกัก
ให้เปลี่ยนโทษกักที่ยังเหลือเป็นโทษขัง ๒ เท่า
โดยไม่ต้องกักต่อ

๒.๑๑ ถูกกักบริเวณแล้วหนี

ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ
๓

๓.๑ ออกนอกกรมกองในเวลาราชการโดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๓.๒ ลาไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา

๓.๓ ใช้กริยาวาจาไม่สภุ าพต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ
ราชการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าทีใ่ ช้กริยาวาจา
ไม่สุภาพต่อผู้อื่น
๓.๔ แสดงกริยาหรือใช้วาจาไม่สุภาพ
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกว่า

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

หมายเหตุ

- ๒๓ -

ลาดับ

กรณีความผิด

๓.๕ ไม่ปฏิบัติตามสัญญากับผู้อื่นเป็นเหตุให้
เสื่อมเสียชื่อเสียงถึง ทอ.
๓.๖ กล่าวเท็จหรือหลอกลวงผู้บังคับบัญชา
๓.๗ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้วยภาพถ่าย เอกสาร
หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทาให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ
๓.๘ หลอกลวงทรัพย์ผู้อื่นเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
ชื่อเสียงถึง ทอ.
๓.๙ ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือก่อความไม่สงบขึ้น
ในหมู่คณะ
๓.๑๐ ก่อการทะเลาะวิวาท

๓.๑๑ เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้อื่น
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในการช่วยเหลือบุคคล
เข้าศึกษาในสถานศึกษาหรือเข้ารับราชการ
ในส่วนราชการต่าง ๆ ของ ทอ.
๓.๑๒ ประพฤติตนส่อไปในทางเป็นผู้ค้ามนุษย์หรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นประพฤติตนส่อไปในทางเป็นผู้ค้ามนุษย์

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
กักไม่เกิน ๓ วัน
กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครัง้ ต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
- ให้แต่งตั้ง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าผล
การสอบสวนปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่ากระทาผิด
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีส่วนร่วมในการ
กระทาผิด ให้พิจารณาปลดออกจากราชการโดย
ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ
- กรณีปรากฏการกระทาดังกล่าว หรือถูก
กล่าวหาร้องเรียน ให้แต่งตั้ง คณก.สอบสวน
ข้อเท็จจริง ถ้าผลการสอบสวนปรากฏเป็นที่
ชัดเจนว่ากระทาผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระทาผิด ให้พิจารณาลงทัณฑ์ขังไม่เกิน ๓๐ วัน
และ/หรือพิจารณาปลดออกจากราชการ
- กรณีมีการฟูองร้องต่อศาลให้แต่งตั้ง คณก.
สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าผลการสอบสวนปรากฏ
เป็นที่ชัดเจนว่ากระทาผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระทาผิด ให้พิจารณาลงทัณฑ์ขังไม่เกิน ๓๐ วัน
และเมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทาผิด
ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ

หมายเหตุ

- ระเบียบ ทอ.ว่า
ด้วยการให้ข่าวและ
บริการข่าวสารของ
ทางราชการ

- อนุมัติ ผบ.ทอ.
เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘
ท้ายหนังสือ กพ.
ทอ.ลับ
ที่ กห ๐๖๐๔.๓/
๑๓๘๘ ลง ๒๒ มิ.ย.
๕๘

- ๒๔ -

ลาดับ

กรณีความผิด
๓.๑๓ ประพฤติตนไม่เหมาะสมในทางชู้สาว
๓.๑๔- เป็นชู้กับข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ
ทอ.หรือภริยาข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ
ทอ.
- มีชู้กับข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ทอ.หรือ
สามีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ทอ.

๓.๑๕ เป็นชู้หรือมีชู้กับบุคคลภายนอก

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
- ให้แต่งตั้ง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าผลการ
สอบสวนปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นชู้หรือ
มีชู้ ให้พิจารณาปลดออกจากราชการโดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ หากผลการสอบสวน
ไม่ชัดเจนแต่เชื่อได้ว่ามีมลทินหรือ
มัวหมอง ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ
โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบาเหน็จบานาญ

หมายเหตุ

- เป็นชู้หรือมีชู้
หมายถึง
ชายหญิงมี
เพศสัมพันธ์กันโดย
ความสมัครใจยินยอม
ของหญิง ในขณะที่
หญิง
มีสามีที่ชอบด้วย
กฎหมายอยู่แล้ว

- ให้แต่งตั้ง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าผลการ
สอบสวนปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นชู้หรือ
มีชู้ ให้พิจารณาลงทัณฑ์ขงั ไม่เกิน ๓๐ วัน
- กรณีมีการฟูองร้องต่อศาลให้งดการลงทัณฑ์ และ
เมื่อศาลมีคาพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นชู้หรือ
มีชู้ ให้ปลดออกจากราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ย
หวัดบาเหน็จบานาญ

ความผิดเกี่ยวกับเวรยาม
๔
๔.๑ อยู่เวรยาม หรือเวรเตรียมพร้อมแทนกันหรือ
แลกเปลี่ยนเวรยาม หรือเวรเตรียมพร้อม โดยไม่ได้รับ
อนุญาต
๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่เวร แล้วไม่ดาเนินการต่อหนังสือ
ราชการที่มีความเร่งด่วนหรือนาเรียนผู้บังคับบัญชาให้ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนด
๔.๓- บกพร่อง หรือละเลยหน้าที่เวรยาม
(หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่เวรยามไม่ถูกต้อง
ตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือ
มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามแต่ไม่สนใจในหน้าที่เวรยาม)
๔.๔ หลับขณะอยู่เวรยาม

๔.๕ รับเวรยามไม่ตรงเวลาที่กาหนด
๔.๖ ละทิ้งหน้าที่เวรยาม
(หมายถึง - มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามแล้วต่อมา
ละทิ้งไป
- ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
เวรยาม แล้วละทิ้งจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย)

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

กักไม่เกิน ๓ วัน
กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

- ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการเล็กน้อยไม่
สาคัญ ให้ปฏิบัติตาม
ปอ.ทหาร มาตรา ๘

- ในกรณีที่
ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการเล็กน้อยไม่
สาคัญ ให้ปฏิบัติตาม
ปอ.ทหาร มาตรา ๘

- ๒๕ -

ลาดับ

กรณีความผิด
๔.๗ ขาดเวรยาม
(หมายถึง - ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
- ได้รับคาสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม
แล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที)่
๔.๘ บกพร่อง ละทิ้ง ละเลยหรือขาดเวรเตรียมพร้อม

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

๔.๙ ดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะอยู่เวรยามหรือ
เวรเตรียมพร้อม

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

๔.๑๐ อยู่เวรยามหรือเวรรักษาการณ์แล้วละทิ้ง
อาวุธปืน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ
ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

ความผิดเกี่ยวกับการเคารพ
๕
๕.๑ ทาความเคารพไม่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๕.๒ ไม่ทาความเคารพต่อผู้มียศสูงกว่า หรือผู้บังคับบัญชา ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
เหนือตน
ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
ความผิดเกี่ยวกับการแต่งกาย
๖
๖.๑ ไม่แต่งเครื่องแบบในขณะปฏิบัติราชการ

๖.๒ แต่งเครื่องแบบไม่ถูกต้องหรือไม่เรียบร้อย

๖.๓ แต่งเครื่องแบบไม่พกบัตรประจาตัวข้าราชการ
กลาโหม

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน

หมายเหตุ

- ๒๖ -

ลาดับ

กรณีความผิด
๖.๔ แต่งเครื่องแบบโดยใช้เครื่องประดับ หรือ
ส่วนประกอบของเครื่องแบบไม่เป็นไปตามที่ทางราชการ
กาหนด
๖.๕ ไม่สวมหมวกขณะแต่งเครื่องแบบ
(ยกเว้น เมื่อเข้าไปในพระที่นั่ง, สถานที่จัดงาน
ที่กาหนดไม่ต้องสวมหมวก, ศาสนสถาน, ที่ทาการ, เคหะ
สถานหรือถอดเพื่อไหว้พระ)
๖.๖ ไว้ทรงผมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการกาหนด
หรือทาสีผมไม่เป็นสีธรรมชาติ

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ
ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๓ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๓ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

ความผิดเกี่ยวกับการพนัน
๗
๗.๑ ดูผู้อื่นมั่วสุมกันเพื่อจะเล่นการพนัน
๗.๒ ไม่ห้ามปรามเมื่อทราบว่าผู้ใต้บังคับบัญชา
มั่วสุมกันเพื่อจะเล่นการพนันในสถานที่ราชการ
๗.๓ มั่วสุมกันเพื่อจะเล่นการพนัน

๗.๔ สนับสนุนเพื่อจะจัดให้มีการเล่นการพนัน

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
กักไม่เกิน ๗ วัน
ขังไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

ความผิดเกี่ยวกับการดื่มสุราหรือของมึนเมา
๘
๘.๑ ดื่มสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ
หรือในเวลาราชการเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ระดับผู้บังคับการกองบินขึ้นไป
๘.๒ เมาสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ
หรือในเวลาราชการ
๘.๓ ดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๘.๔ เมาสุราหรือของมึนเมา เป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายต่อบุคคล,ทรัพย์สิน หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของ ทอ.

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

กักไม่เกิน ๓ วัน
กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
กักไม่เกิน ๓ วัน
กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน

หมายเหตุ

- ๒๗ -

ลาดับ

กรณีความผิด

๙

ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะและกฎจราจร
๙.๑ เป็นพลขับรถ แล้วขับขี่รถยนต์ของทางราชการ
ออกจากเส้นทาง
๙.๒ ขับขี่ยานพาหนะของทางราชการโดยประมาท

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ

ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน
ภาคทัณฑ์
กักไม่เกิน ๗ วัน
และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

๙.๓ ขับขี่ยานพาหนะผิดกฎจราจรในเขตพื้นที่ ทอ.

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน

๙.๔ ไม่สวมหมวกกันกระแทกขณะขับขี่หรือ
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ ทอ.

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน

๙.๕ เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลและรักษายานพาหนะ
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน

๙.๖ บกพร่องต่อหน้าที่การควบคุมรถหรือ
ยานพาหนะของทางราชการ
๙.๗ พลขับรถยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ขับรถยนต์
ของทางราชการขับรถยนต์แทนตน
๙.๘ ขับขี่ยานพาหนะของทางราชการโดยไม่มีหน้าที่
ขับขี่

๙.๙ เป็นพลขับรถนารถยนต์ของทางราชการไปใช้
โดยไม่ได้รับอนุญาต
๙.๑๐ เป็นพลขับรถดื่มสุราหรือของมึนเมาแล้วขับขี่
ยานพาหนะของทางราชการ

ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓
ครั้งที่ ๑
ครั้งที่ ๒
ครั้งที่ ๓

ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ
ขังไม่เกิน ๗ วัน
ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ

หมายเหตุ

- ถ้าหากเป็น
ความผิด
ในทางอาญาให้
ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินคดีทุกราย
- ถ้าหากเป็น
ความผิดในทาง
อาญาให้
ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินคดีทุกราย

- ถ้าหากเป็น
ความผิด
ในทางอาญาให้
ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินคดีทุกราย

- ถ้าหากเป็น
ความผิด
ในทางอาญาให้
ผู้บังคับบัญชา
ดาเนินคดีทุกราย

- ๒๘ -

ลาดับ
๑๐

กรณีความผิด
ความผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์
๑๐.๑ ทาอาวุธที่อยู่ในความรับผิดชอบชารุด
ทรุดโทรมหรือสูญหาย
๑๐.๒ ทาอาวุธปืนลั่นโดยประมาท

๑๐.๓ นาอาวุธของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

๑๐.๔ นาเชื้อเพลิงอากาศยานของทางราชการไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
๑๐.๕ ยิงปืนในเขตพื้นที่ ทอ.โดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร
๑๑

ความผิดเกี่ยวกับการร้องทุกข์
๑๑.๑ ร้องทุกข์ผิดระเบียบที่ทางราชการกาหนด

๑๑.๒ ร้องทุกข์เป็นความเท็จ

๑๒

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ

หมายเหตุ

- ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับทหารว่าด้วย
วินัยการรักษาอาวุธและเครื่องยุทโธปกรณ์
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๘ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่ต่ากว่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังไม่ต่ากว่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๑๖ วัน
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
ครั้งที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๑ ขังไม่เกิน ๗ วัน
ครั้งที่ ๒ ขังอย่างต่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน
ครั้งที่ ๓ ขังอย่างต่า ๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน
ครั้งที่ ๔ ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ

ความผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ
๑๒.๑ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใช้เครื่องมือสื่อสาร
ครั้งที่ ๑ ภาคทัณฑ์
หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ครัง้ ที่ ๒ กักไม่เกิน ๓ วัน
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่า ๔ วัน
แต่ไม่เกิน ๗ วัน
๑๒.๒ นาข้อมูล หรือภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมหรือ
ครั้งที่ ๑ กักไม่เกิน ๓ วัน
เป็นเท็จ เผยแพร่ หรือส่งต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ ๒ กักอย่างต่า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน
อันอาจเกิดความเสียหายต่อ ทอ.หรือผู้อื่น
ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่า ๗ วัน
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน

- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย
การให้ข่าวและ
บริการข่าวสารของ
ทางราชการ
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย
การให้ข่าวและ
บริการข่าวสารของ
ทางราชการ

- ๒๙ -

ลาดับ

กรณีความผิด

๑๓

ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(เฉพาะที่เกี่ยวกับวินัยทหาร)
๑๓.๑ เสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ใน
ครอบครอง (ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ
ที่กาหนดามบัญชีท้ายประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
ลง ๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่ากระทา
ผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบาบัด
ฟื้นฟูและการดูแลผู้ผา่ นการบาบัดพื้นฟู) โดยไม่ได้ตก
เป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าว และไม่เป็น
ผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดาเนินคดีในฐาน
ความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจาคุกหรืออยู่ใน
ระหว่างรับโทษจาคุกตามคาพิพากษาของศาล และไม่
มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคม
- สมัครใจหรือยินยอมเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู
หรือ
- ถูกเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ โดยผลการ
ตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นสารเสพติดจริง และผู้นั้น
ยินยอมเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู
๑๓.๒ กระทาผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดกรณี
อื่นนอกจากที่ระบุไว้ตามข้อ ๑๓.๑

๑๔

การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ

หมายเหตุ

- ผ่านการบาบัดฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการกาหนด ไม่พิจารณาลงทัณฑ์
- ไม่ผ่านการบาบัดฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ ที่ทาง
ราชการกาหนด หรือผ่านการบาบัดฟื้นฟูแล้ว
กลับไปเสพยาเสพติดอีก ให้ถือว่าเป็นการ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และให้พิจารณาปลด
ออกจากราชการ

- ให้ผู้บังคับบัญชา
ส่งเข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการหรือ
เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่
ป.ป.ส.หรือเจ้าหน้าที่
อื่น ที่เกี่ยวข้องส่ง
เข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการ
กาหนดแล้วแต่กรณี

- ให้ดาเนินการตามกฎหมาย

๑๓.๓ ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามความหมายของ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยด้วยการปูองกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒
และฉบับทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม

- ให้พิจารณาลงทัณฑ์ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ เรื่อง กาหนด
แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจาในสังกัด ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับยา
เสพติด

ความผิดกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๑๓

- ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงทัณฑ์
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ๓๐ ผนวก ข
แนวทางการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร
(ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง กาหนดแนวทางลงทัณฑ์และการปฏิบัติ
กรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระทาผิดวินัยทหาร)
๑. กรณีที่ผู้บั งคับบัญชาเห็นสมควรให้มีการแต่ งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งเพื่อให้
ปรากฏความผิดที่ชัดเจนเมื่อข้าราชการในสังกัดกระทาผิดวินัยทหาร
๑.๑ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
๑.๒ ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑.๑ ดาเนินการสอบสวนพฤติก รรมการกระทาผิดวินัย
ทหารและการลงทัณฑ์ให้ เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการฯ ได้รับทราบการแต่ง ตั้ง
คณะกรรมการฯ กรณีที่ไม่สามารถดาเนิ นการสอบสวนฯ ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดระยะเวลา ๓๐ วันได้
ให้คณะกรรมการฯ รายงานขอขยายระยะเวลาต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้แต่งตั้งได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน
หากยังไม่สามารถดาเนินการสอบสวนฯ ให้แล้วเสร็จอีก ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานขอขยายระยะเวลา
ผ่าน หน.นขต.ทอ.เพื่อนาเรียน ผบ.ทอ.พิจารณาต่อไป
๑.๓ กรณีมีผู้กระทาผิดวินัยทหารต่างสังกัดกระทาผิดร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน และไม่
เข้าหลักเกณฑ์ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการส่ว นกลางสอบสวนตามคาสั่ง ทอ.ในหนัง สือ ที่ กห ๐๖๐๒/๓๒๑
ลง ๒๗ ต.ค.๓๘ ให้คณะกรรมการฯ ที่ได้รับแต่งตั้งติดต่อประสานกับหน่วยต้นสังกัดของผู้กระทาผิดวินัยทหาร
ต่างสังกัด เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ก่อนการลงทัณฑ์ข้าราชการสัง กัด ทอ.ซึ่ง กระทาผิด วินัย ทหาร ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาหรือ
คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการกระทาผิด และการพิ จ ารณาลงทัณ ฑ์ส่ง ให้ นธน.ของหน่ว ยตรวจสอบ
ความถูก ต้อ งก่อ นสั ่ง ลงทัณ ฑ์ หากหน่ว ยใดไม่ม ี นธน.ให้เ สนอรายงานฯ ดัง กล่ า วให้ สธน.ทอ.เพื ่อ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนสั่งลงทัณฑ์ต่อไป
๓. ทั ณ ฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นผนวก ก ท้ า ยค าสั่ ง นี้ ใช้ เ ป็ น แนวทางให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาพิ จ ารณา
ลงทัณฑ์ข้าราชการประจาการสังกัด ทอ.ทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กรณีนายทหารสัญญาบัตร
ชั้นยศใดที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การรับทัณฑ์ขังได้ ให้เปลี่ยนเป็นกัก จานวน ๒ เท่าของทัณฑ์ขัง
๔. กรณีความผิดบางข้อที่กาหนดไว้ในผนวก ก ท้ายคาสั่งนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ
อย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาลงทัณฑ์มากกว่าที่กาหนดไว้ในตารางการลงทัณฑ์ฯ นี้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
อานาจของผู้สั่งลงทัณฑ์ และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้
๔.๑ การลงทัณฑ์ครั้งที่ ๒ ต้องมากกว่าทัณฑ์ที่ได้ลงไปแล้วในครั้งที่ ๑
๔.๒ การลงทัณฑ์ครั้งที่ ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ต้องมากกว่าทัณฑ์ที่ได้ลงไปแล้วในครั้งที่ ๒
๕. การนับครั้งการลงทัณฑ์ ในกรณีความผิดเดียวกั น ให้นับต่อเนื่องกัน ตลอดไป (มิใช่เริ่ม
นับครั้งที่ ๑ ใหม่เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณหนึ่ง)

๖. วิธีปฏิบัติ...

- ๓๑ ๖. วิธีปฏิบัติในการลงทั ณฑ์กรณีที่มิไ ด้กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยวิ นัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมที่ กห.กาหนด และหากไม่มีแบบธรรมเนียมที่ กห.กาหนดไว้ในเรื่ องนั้น ให้ปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ใกล้เคียงมาใช้บังคับ
๗. การกาหนดทัณ ฑ์ต ามตารางการลงทัณ ฑ์ฯ ในผนวก ก เป็น การใช้ดุล ยพินิ จ กาหนด
ทัณ ฑ์ที่ เหมาะสมของผู้ บังคั บ บัญชาสูงสุ ดของ ทอ.ตาม พ.ร.บ.ว่าด้ว ยวินัย ทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ มาตรา ๒๐
ผู้บังคับบัญชาระดับรองจะใช้ดุลยพินิจกาหนดทัณฑ์ให้แตกต่างไปจากที่ได้กาหนดไว้แล้วไม่ได้
--------------------

- ๓๒ แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ลูกจ้างประจา สังกัด ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์ ข้าราชการ และลูกจ้างประจาที่กระทาผิ ด
ทางวินัยกรณีเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นแนวเดียวกัน จึง ให้ นขต.ทอ.ถือปฏิบัติ
ตามแนวทางการลงทัณฑ์ ที่แนบ
๒. แนวทางการลงทัณฑ์
๒.๑ ข้าราชการ ทอ.
๒.๒ ลูกจ้างประจา
๓. แนวทางปฏิบัติ
๓.๑ “เจ้าหน้าที่ของรัฐ ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องที่ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
๓.๒ การกระท าของเจ้ าหน้า ที่ ของรั ฐ ดัง ต่ อไปนี้ ถื อว่ า เป็ นการเกี่ย วข้อ งกับ ยาเสพติ ด
(เว้ น แต่ ก ารกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ นั้ น เป็ น การกระท ากั บ บุ ค คลซึ่ ง เป็ น สามี ห รื อ ภริ ย า บุ พ การี
หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น) คือ
๓.๒.๑ สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓.๒.๒ จั ด หาหรื อ ให้ เ งิ น หรื อ ทรั พ ย์ สิ น ยานพาหนะ สถานที่ หรื อ วั ต ถุ ใ ด ๆ
เพื่ อ ประโยชน์ หรื อ ให้ ค วามสะดวกแก่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ งกับ ยาเสพติด โดยรู้ หรื อ ควรจะได้ รู้ว่ า ผู้นั้ น เกี่ย วข้อ งกั บ
ยาเสพติด
๓.๒.๓ รั บ เงิ น ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓.๒.๔ คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓.๒.๕ เป็ น ผู้ป ระกั น ผู้ต้ อ งหาหรือ จ าเลยโดยใช้ หลั ก ทรัพ ย์ หรื อ สถานะการเป็ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐในชั้นพนักงานสอบสวนพนักงาน อัยการ หรือศาล ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหา
ผลิต นาเข้า ส่งออก จาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือในข้อหามีไว้ในครอบครอง
ซึ่ง วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดเป็นความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
๔. มาตรการทางการบริหารดาเนินการ ดังนี้
๔.๑ ย้ายผู้นั้นออกนอกเขตพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีหน้าที่ปฏิบัติราชการ หรือย้ายประจา
หน่วย
๔.๒ นาพฤติกรรมนั้นมาประกอบการพิจารณาแต่ง ตั้ง ให้ดารงตาแหน่ง การเลื่อนชั้น
เงินเดือน การเลื่อนยศ หรือระดับ รวมตลอดถึงการพิจารณาความดี ความชอบ ประจาปี

- ๓๓ ๔.๓ ในกรณีที่การกระทาความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็น
ความผิดที่ร้ายแรง หรือที่ทาความเสี่ยมเสียต่อกองทัพอากาศเป็นส่วนรวม ก็ให้ปลดออกจากราชการได้
๕. นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับทัณฑ์ขังได้ ให้เปลี่ยนเป็นกัก จานวน ๒ เท่า
ของทัณฑ์ขัง
๖. นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะเป็นผู้รับทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย
วินัยทหาร พ.ศ.๒๕๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์โดยใช้มาตรการบริหาร ตามที่เห็นสมควร
๗. ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ทันทีเมื่อ
๗.๑ ได้รับแจ้งจาก เลขาธิการ ป.ป.ส.ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๗.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดถูกกล่าวหาร้องเรียน และได้ข้อยุติแล้วว่าเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๐ ต.ค.๔๒ เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์
ข้าราชการและลูกจ้างประจา สังกัด ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- ๓๔ (สาเนา)
คาสั่งกองทัพอากาศ
ที่ ๑๗๐/๔๒
เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการและลูกจ้างประจาในสังกัด ทอ.
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์ข้าราชการและลูกจ้างประจาที่กระทาผิดทางวินัยเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกั นเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็ นไปด้ ว ยความเหมาะสมและเป็น แนวเดี ย วกั น จึง ให้ นขต.ทอ.ถือ ปฏิ บั ติต ามแนวทางการ
ลงทัณฑ์ในผนวก ท้ายคาสั่งนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๒
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.สนั่น ทั่วทิพย์
(สนั่น ทั่วทิพย์)
ผบ.ทอ.

- ๓๕ ผนวก ก
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒
แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒
ลาดับ
กรณีความผิด
๑ กระทาการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิต นาเข้า หรือส่งออก ยาเสพติด
๒ กระทาการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจาหน่ายยาเสพติด
๓ การทาการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ที่
ครอบครองเพื่อจาหน่ายยาเสพติด
๔ กระทาการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ที่มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๑ หรือ
ประเภทที่ ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท
๕ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปกครองบังคับบัญชาโดยตรง ละเลยไม่ดาเนินการ
ตามข้อ ๖ ในผนวก ค ถือว่าผิดวินัย

ครั้งที่ ๑

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ขัง ๗ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร
ขัง ๓ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร
กัก ๗ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร
กัก ๕ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร

ขัง ๓๐ วัน
และให้ปลดออกจากราชการ
ขัง ๗ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร
ขัง ๕ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร
ขัง ๓ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร

-

ภาคทัณฑ์

กัก ๓ วัน

กัก ๗ วัน

ขัง ๑๕ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร
ขัง ๑๐ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร
ขัง ๗ วัน
และใช้มาตรการทางการบริหาร

- ๓๖ ผนวก ข
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒
แนวทางการลงทัณฑ์ลูกจ้างประจาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒
ลาดับ
กรณีความผิด
๑ กระทาการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการผลิต นาเข้า หรือส่งออก ยาเสพติด
๒ กระทาการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในการจาหน่ายยาเสพติด
๓ การทาการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ที่
ครอบครองเพื่อจาหน่ายยาเสพติด
๔ กระทาการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ที่มีไว้ใน
ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๑ หรือ
ประเภทที่ ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด
อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท
๕ ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้
ปกครองบังคับบัญชาโดยตรง ละเลยไม่ดาเนินการ
ตามข้อ ๖ ในผนวก ค ถือว่าผิดวินัย

ครั้งที่ ๑
ตัดค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐
เป็นเวลา ๖ เดือน
ตัดค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐
เป็นเวลา ๔ เดือน
ตัดค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐
เป็นเวลา ๓ เดือน
ตัดค่าจ้างร้อยละ ๑๐
เป็นเวลา ๑ เดือน

ภาคทัณฑ์

ครั้งที่ ๒

ครั้งที่ ๓

ไล่ออก

-

ลดขั้นค่าจ้าง ๒ ขั้น
และใช้มาตรการทางการบริหาร
ลดขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น
และใช้มาตรการทางการบริหาร
ตัดค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐
เป็นเวลา ๕ เดือน
และใช้มาตรการทางการบริหาร

ให้ปลดออก

กัก ๓ วัน

กัก ๗ วัน

ให้ปลดออก
ให้ปลดออก

- ๓๗ ผนวก ค
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒
คาชี้แจง
๑. “เจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ ” หมายความว่ า ข้าราชการ พนั กงาน หรื อลู กจ้ างของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่ วนภู มิ ภาค และราชการส่ ว นท้อ งถิ่น และให้ หมายความรวมถึ ง เจ้ า พนั ก งานตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย
๒. การกระท าของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ดั ง ต่ อ ไปนี้ ถื อ ว่ า เป็ น การเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
(เว้นแต่การกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเป็นการกระทากับบุคคล ซึ่ง เป็นสามีหรือภริยา บุพการี หรือ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าชั้นใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น) คือ
๒.๑ สนั บ สนุ น หรื อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด โดยรู้ ห รื อ ควรจะได้ รู้ ว่ า
ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒.๒ จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์
หรือให้ความสะดวกแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้ หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒.๓ รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือ
ควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒.๔ คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้ น
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒.๕ เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจาเลย โดยใช้หลักทรัพย์หรือสถานะการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐในชั้นพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาผลิต นาเข้า
ส่งออกจาหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกาหนดอันเป็นความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
๓. มาตรการทางการบริหารดาเนินการดังนี้
๓.๑ ย้ า ยผู้ นั้ น ออกนอกเขตพื้ น ที่ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ร าชการหรื อ
ปฏิบัติงาน หรือย้ายประจาหน่วย หรือ
๓.๒ นาพฤติการณ์นั้นมาประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือนการเลื่อนยศ หรือระดับ รวมตลอดถึงการพิจารณาความดี ความชอบประจาปี หรือ
๓.๓ ในกรณีที่การกระทาความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าผู้บัง คับบัญ ชาเห็นว่า
เป็นความผิดที่ร้ายแรง หรือที่ทาความเสื่อมเสียต่อกองทัพอากาศเป็นส่วนรวมก็ให้ปลดออกจากราชการได้
๔. นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับทัณฑ์ขังได้ ให้เปลี่ยนเป็นกัก จานวน
๒ เท่า ของทัณฑ์ขัง
๕. นายทหารสัญ ญาบั ตรที่ มีย ศไม่ อยู่ ใ นเกณฑ์ ที่จ ะเป็ นผู้ รั บทั ณฑ์ ต ามพระราชบัญ ญั ติ
ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์โดยใช้มาตรการทางการบริหาร ตามที่เห็นสมควร
๖. ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ทันทีเมื่อ
๖.๑ ได้รับแจ้งจาก เลขาธิการ ป.ป.ส.ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๖.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดถูกกล่าวหาร้องเรียน และได้ข้อยุติแล้วว่าเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
---------------------------------

- ๓๘ ผนวก ง
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒
ผังแสดงการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของข้าราชการหรือลูกจ้างประจา
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

กระทาการใด ๆ ตาม
ข้อ ๒ ในผนวก ค กับ

หมายเหตุ - ในกรณีที่มีความผิดเกิดขึ้น เห็นสมควร
ให้นายทหารพระธรรมนูญร่วมพิจารณาด้วย

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
- การผลิตยาเสพติด
- การนาเข้ายาเสพติด
- การส่งออกยาเสพติด
- การจาหน่ายยาเสพติด
- การมีไว้ในครบครองเพื่อจาหน่ายซึ่งยาเสพติด
อันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๑
หรือประเภทที่ ๒ เกินปริมาณที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด
อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท

ถือว่ามีความผิดฐานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

- ๓๙ การร้องทุกข์
ในการที่ จ ะรั ก ษาวิ นั ย ทหารให้ เ ป็ น ระเบี ย บเรี ย บร้ อ ยอยู่ เ สมอย่ อ มเป็ น การจ าเป็ น
ที่ผู้บัง คับบั ญชาจักต้ องมีอานาจในการบัง คับบั ญ ชา หรือ ลงทัณฑ์อ ยู่เองเป็ นธรรมดา แต่ผู้บั ง คับบัญ ชา
บางคนอาจใช้ อ านาจในทางที่ ผิ ด หรื อ ไม่ ยุ ติ ธ รรมซึ่ ง เป็ น การสมควรที่ จ ะให้ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชามี โ อก าส
ร้องทุกข์ได้
คาชี้แจงของทหารว่า ผู้บัง คับบัญ ชากระทาแก่ตนด้วยการอันไม่เป็นการยุติธรรม หรือ
ผิดกฎหมาย หรือแบบธรรมเนียมทหารว่า ตนมิไ ด้รับผลประโยชน์หรือสิทธิตามที่ควรจะได้รับจากทาง
ราชการนั้น เรียกว่า “ร้องทุกข์”
(๑) ทหารจะต้ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ไ ด้ แ ต่ ส าหรั บ ตนเองเท่ า นั้ น ห้ า มมิ ใ ห้ ร้ อ งทุ ก ข์ แ ทนผู้ อื่ น
เป็นอันขาดและห้ามมิให้ลงชื่อ รวมกัน หรือเข้ามาร้องทุกข์พ ร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้ ประชุมกั น
เพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์
(๒) ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในเวลาที่ตนกาลัง เข้าแถว หรือในขณะที่กาลัง ทาหน้าที่ราชการ
อย่างใดอย่ างหนึ่ง เช่น เวลาเป็นยาม เป็นเวร และห้ามมิให้ร้องทุกข์ก่อนเวลาล่วงไปแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมง
นับตั้งแต่มีเหตุจะร้องทุกข์เกิดขึ้น
(๓) ห้ามมิให้ร้องทุกข์ว่า ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์แรงเกินไป ถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชานั้น
มิได้ลงทัณฑ์เกินอานาจที่จะทาได้ตามความในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้
(๔) ถ้าจะกล่าวโทษผู้ใดให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้น จะร้องทุกข์ด้วย
วาจา หรือจะเขียนเป็นหนังสือก็ได้ ถ้าผู้ร้องทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยวาจาให้ผู้รับการร้องทุกข์จดข้อความของ
เรื่องที่ร้องทุกข์นั้น และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย
ถ้าหากว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบชัดเจน ตนได้รับความเดือดร้อนเพราะผู้ใดแน่ก็ให้ร้องทุกข์
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอไปตามลาดับชั้นจนถึง ที่สุด คือผู้ที่จะสั่ ง การไต่สวน และแก้
ความเดือดร้อนนั้นได้
(๕) ถ้าเขียนความร้องทุกข์เป็นจดหมายแล้ว จดหมายนั้นต้องลงลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์
ในร้องทุกข์ฉบับใดไม่มีลายมือชื่อ ผู้บังคับบัญชาไม่มีหน้าที่จะต้องพิจารณา
(๖) เมื่อผู้ใดได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญ ชาตามระเบียบที่ว่ามานี้แล้วและเวลาล่วงพ้นไป
สิบ ห้ า วั น ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บความชี้ แ จงประการใด ทั้ ง ความเดื อ ดร้อ นก็ ยั ง ไม่ ป ลดเปลื้ องไปให้ ร้ อ งทุ ก ข์ ใ หม่
ต่อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาชั้ น ที่สู ง ถั ด ขึ้น ไปเป็ น ล าดับ อี ก และในการร้อ งทุ ก ข์ค รั้ ง นี้ใ ห้ ชี้ แ จงด้ ว ยว่ า ได้ ร้อ งทุ ก ข์
ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นใดมาแล้วแต่เมื่อใด
(๗) ถ้าผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อใด ต้องรีบไต่สวนและจัดการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือชี้แจงให้ผู้ยื่นใบร้องทุกข์เข้าใจ จะเพิกเฉยละเลยไม่ไ ด้เป็นอันขาด ผู้ใดเพิกเฉยนับว่ากระทาผิดต่ อ
วินัยทหาร
(๘) ถ้าผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องร้องทุกข์ได้ชี้แจงให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้วแต่ผู้ร้องทุกข์ยังไม่
หมดความสงสัย ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปได้และต้องชี้แจงด้วยว่าได้ร้องทุกข์นี้ต่อผู้ใด
และได้รับคาชี้แจงอย่างไรแล้วด้วย
การร้องทุกข์เท็จ
ถ้าหากปรากฏชัดว่า ข้อความที่ร้องทุกข์เป็นความเท็จ หรือการร้องทุกข์นั้นกระทาไป
โดยผิดระเบียบที่กล่าวมา ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระทาผิดต่อวินัยทหาร

- ๔๐ คุณและโทษของการที่ทหารตั้งมั่นอยู่ในวินัยและขาดวินัย
ผลดีของการที่ทหารตั้งมั่นอยู่ในวินัย
๑. ทาให้ทหารปกครองบังคับบัญชากันได้
๒. ทาให้ทหารสามารถควบคุมกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง
๓. ทาให้ทหารมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน
๔. ทาให้ทหารปฏิบัติหน้าที่ได้ผลดี
๕. ทาให้ทหารเข้มแข็ง สามารถจะมีอิทธิพลเป็นที่เกรงขามแก่ผู้ที่จะมารุกราน
๖. ทาให้ทหารสูงเกียรติ เป็นที่รักใคร่ไว้วางใจของประชาชน
ผลร้ายของการที่ทหารขาดวินัย
๑. ทาให้ทหารขาดความเคารพเชื่อฟัง
๒. ทาให้กองทหารกลายเป็นกองโจรได้
๓. ทาให้ทหารเสื่อมเสีย ขาดความไว้วางใจของประชาชนพลเมือง
๔. ทาให้กองทัพขาดสมรรถภาพ
๕. ทาให้ประเทศชาติเสื่อมสลายในที่สุด

- ๔๑ การร้องทุกข์ร้องเรียน
เพื่อให้การดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดและสอดคล้อง
กับการบริหารราชการของ ทอ.จึงได้กาหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติไว้ ดังนี้
๑. นิยามศัพท์
๑.๑ คาร้องทุกข์ หมายความว่า คาร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ไ ด้ยื่นหรือส่ง ต่อเจ้าหน้าที่
ณ ส่วนราชการ ทอ. และหมายความรวมถึงคาร้องทุกข์ที่ได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมคาร้องทุกข์เดิม โดยมีประเด็น
หรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ด้วย
๑.๒ คาร้องเรียน หมายความว่า การที่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน
ร้องขอให้ ทอ.ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญ หา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายที่ไ ด้รับ
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบ
ของกาลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ. และให้การร้องเรียนเพิ่มเติมหรือแก้ไขด้วย
๑.๓ คาร้ อง หมายความว่า ค าร้อ งทุกข์ และ/หรื อคาร้ องเรี ยน ที่ผู้ร้อ งแจ้ง ความ
ประสงค์ให้ ทอ.ดาเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนหรื อความเสียหายที่เกิดจากากรปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบ ของกาลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ.และ
หมายความรวมถึงเอกสารประกอบคาร้อง คาร้องทุกข์หรือคาร้องเรียนที่ได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมคาร้องทุกข์หรือ
คาร้องเรียนเดิม โดยมีประเด็นหรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ด้วย
๑.๔ วินัยทหาร หมายความว่า การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร
๑.๕ ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่า
มีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อานาจในตาแหน่ง หรือหน้าที่ ทั้ง นี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือกระทาการอันเป็นความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ราชการ
๑.๖ ประพฤติมิช อบ หมายความว่า กระทาโดยไม่มีอานาจหรือนอกเหนืออานาจ
หน้าที่ หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูก ต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระที่
กาหนดไว้สาหรับการกระทานั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีการเลือกปฏิบัติ ที่ไม่จาเป็น หรือสร้างภาระให้เกิ ด
กับผู้อื่นเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ
๑.๗ ผู้ร้อง หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานที่เสนอคาร้อง
ต่อ ทอ.หรือหน่วยงานในสังกัด ทอ. และให้รวมถึงผู้แทนที่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการยื่นคาร้องด้วย
๑.๘ ผู้ถูกร้อง หมายความว่า กาลังพล ทอ. หรือส่วนราชการ ทอ.ที่ผู้ร้องกล่าวหาว่า
ปฏิบัติหรือ ละเว้นการปฏิบัติ หรือทุจริตต่ อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบจนเป็นเหตุ ให้ผู้ร้องได้รับปัญ หา
ความเดือดร้อน หรือความเสียหาย
๑.๙ ก าลั ง พล ทอ. หมายความว่ า นายทหารสั ญ ญาบั ต ร นายทหารประทวน
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจาการ และนักเรียนทหารที่สังกัด ทอ.
๑.๑๐ ส่ วนราชการ ทอ. หมายความว่ า ส่ว นราชการ ทอ.ตามพระราชกฤษฎีก า
แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ทอ., ทท. และ กห. พ.ศ.๒๕๕๒
๑.๑๑ สืบสวน หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง พยาน หลักฐาน ซึ่งผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบดาเนินการเพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียน

- ๔๒ ๑.๑๒ สอบสวน หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดาเนินการอื่น ๆ
ซึ่งผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการเพื่อพิจารณา วิเคราะห์ และสรุปผลเกี่ยวกับการ้องทุกข์ร้องเรียน
๑.๑๓ เครือข่ายสารสนเทศด้านการร้องทุกข์ร้องเรียน หมายความว่าการติดต่อสื่อสาร
รับส่งข้อมูลผ่านสื่อที่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการติดต่อ
๑.๑๔ เจ้ า หน้ า ที่ หมายความว่ า จก.จร.ทอ. รอง จก.จร.ทอ. ข้ า ราชการสั ง กั ด
กองตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน จร.ทอ. (กตร.จร.ทอ.) และข้าราชการอื่นที่ ผบ.ทอ.มอบหมาย
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อแก้ไขและยุติ ปัญหา ความเดือดร้อน ความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับผู้ร้อง โดยมี
สาเหตุมาจากการปฏิบัติ หรือละเว้ นการปฏิบั ติ ทุ จริตต่ อหน้ าที่ หรือประพฤติมิช อบ หรือประพฤติต น
ไม่เหมาะสม ของกาลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ.
๒.๒ เพื่อ เสนอแนะวิธี การปฏิ บัติ แก่ กาลั ง พล ทอ.และส่ วนราชการของ ทอ. เพื่ อ
ปูองกันมิให้เกิดปัญหา ความเดือดร้อน ความเสียหาย ซ้าอีก
๒.๓ เพื่อมิให้มีการร้องทุกข์ร้องเรียนซ้าในเรื่องเดิมอีก ทั้งในระดับ ทอ.หรือหน่วยงาน
ระดับสูงกว่า ทอ.
๒.๔ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๒.๕ เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารราชการของ ทอ.
๓. ขอบเขต
๓.๑ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่มีสาเหตุของปัญหา ความเดือดร้อน ความเสียหาย มาจาก
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบ หรื อประพฤติตนไม่เหมาะสม
ของกาลังพล ทอ.หรือส่วนราชการของ ทอ.
๓.๒ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานระดับสูงกว่า ทอ.มอบหมาย
ให้ดาเนินการ
๓.๓ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ร้ อ งเรี ยนที่ ผบ.ทอ.หรือ ผู้ รับ มอบอ านาจท าการแทน ผบ.ทอ.
มอบหมายให้ดาเนินการ
๔. ให้พิจารณายุติการดาเนินการ สาหรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ดังต่อไปนี้
๔.๑ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่มิได้ปรากฏชื่อจริง หรือช่องทางการติดต่อกลับของผู้ร้อง
และไม่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการดาเนินการ
๔.๒ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่มีรายละเอียดซึ่ง จร.ทอ.พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ
สาหรับการดาเนินการและผู้ร้องไม่ให้ความร่วมมือที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้คาร้องมีรายละเอียด
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการดาเนินการภายในระยะเวลาที่ จร.ทอ.แจ้งให้ผู้ร้องทราบ
๔.๓ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่มีรายละเอียด พยาน หลักฐานในคาร้องเช่นเดียวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียนที่ ทอ.เคยดาเนินการและยุติเรื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่ ที่อาจ
มีผลทาให้มีการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาแต่อย่างใด
๔.๔ เรื่องร้อ งทุกข์ร้อ งเรียนที่มิไ ด้อ ยู่ในอานาจการดาเนิน การของ ทอ.หรืออยู่ใ น
อานาจการดาเนินการของหน่วยงานอื่นภายนอก ทอ.

- ๔๓ ๔.๕ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนอันไม่เกี่ยวกับวินัยทหาร และอยู่ในระหว่างการดาเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม หรืออยู่ในระหว่างการดาเนินการของหน่วยงานอื่น หรือมีการดาเนินการถึงที่สุดแล้ว
เช่น ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น
๔.๖ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่ผู้ร้องได้ยื่นคาร้องต่อหน่วยงานในสังกัด กห.ที่อยู่เหนือ
ระดับ ทอ.โดยมีรายละเอียดคาร้องเช่นเดียวกันกับที่ได้ยื่นต่อ ทอ.และอยู่ในระหว่างการพิจารณาดาเนินการ
ของหน่วยงานนั้น
๔.๗ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้อ งเรี ย นที่ ผู้ ร้ อ งได้ แ สดงออกถึง การไม่ ใ ห้ ค วามร่ ว มมื อ ในการ
ดาเนินการสืบสวน สอบสวน
๔.๘ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่ผู้ร้องแจ้งความประสงค์ต่อ ทอ. หรือ จร.ทอ.หรือต่อผู้ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบการดาเนินการ ขอให้ยุติการดาเนินการภายหลังการยื่นคาร้อง
๔.๙ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่มีสั่งการของผู้บังคับบัญชาที่มีระดับสูงกว่า จร.ทอ.ให้ยุติ
การดาเนินการ
๕. กรณีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนตามข้อ ๔ ปรากฏชื่อและช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องให้ตอบ
กลับผู้ร้องและชี้แจงเหตุผลให้ผู้ร้องทราบสาเหตุที่ไม่สามารถดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ร้องได้หรือ
ให้คาแนะนาต่อผู้ร้องสาหรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่มิได้อยู่ในอานาจการดาเนินการของ ทอ.
๖. กรณีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนตามข้อ ๔ ไม่ปรากฏชื่อจริง และช่องทางติดต่อกลับผู้ร้อง
ให้ จร.ทอ.จัดทาบันทึกเหตุผลการยุติการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนดังกล่าว ตามแบบฟอร์มที่ จร.ทอ.
กาหนด แนบกับคาร้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
๗. หาก จร.ทอ.พิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนตามข้อ ๔ ยกเว้นเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนตามข้อ ๔.๙ อาจมีผลกระทบต่อการบริหารราชการของ ทอ.หรือหน่วยใดหน่วยงานหนึ่งของ
ทอ.หรืออาจนามาซึ่งการเสื่อมเสียเกียรติยศ ชื่อเสียง ภาพลักษณ์อันดีง ามของ ทอ.อาจรับไว้พิจารณา
ดาเนินการ หรือส่งให้หน่วยเกี่ยวข้องดาเนินการก็ได้
๘. ให้ จร.ทอ.จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง จร.ทอ.และส่วนราชการในสังกัด ทอ.
เพื่ อชี้ แ จงท าความเข้ า ใจ หารือ ร่ วมกัน เกี่ ย วกั บการด าเนิ น การร้ อ งทุ กข์ ร้ องเรีย นของ ทอ.ตามความ
เหมาะสม และให้สามารถเชิญเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภายนอก ทอ.ที่มีความรู้ความสามารถหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้
๙. การเสนอและรับคาร้อง ประกอบด้วย
๙.๑ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน โดยกาหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียน และจัดให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับคาร้องตามที่ จร.ทอ.กาหนด
๙.๒ ไปรษณีย์
๙.๓ โทรศัพท์ โดยกาหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับเรืองร้องทุกข์ร้องเรียน และจัด
ให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับคาร้องทางโทรศัพท์ตามที่ จร.ทอ.กาหนด
๙.๔ โทรสาร โดยกาหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
๙.๕ เครื อ ข่ า ยสารสนเทศด้ า นการร้ อ งทุ ก ข์ ร้ อ งเรี ย น โดยก าหนดผู้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
รับผิดชอบรับเรืองร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และจัดให้มีแบบฟอร์มหนัง สือรับคาร้อง
ตามที่ จร.ทอ.กาหนด หากส่วนราชการ ทอ.มีความประสงค์ที่จะให้มีการรับเรืองร้องทุกข์ร้องเรียนผ่าน

- ๔๔ ระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของหน่ วย ให้ป ระสาน จร.ทอ.ก่ อนด าเนินการ เพื่ อให้ ข้อมู ลเรื่องร้องทุก ข์
ร้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของทุกส่วนราชการ ทอ.รวมกัน ณ ที่เดียวตามที่ จร.ทอ.กาหนด
สามารถบริหารจัดการได้เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๑๐. ผู้ร้องสามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่เกี่ ยวกับ ทอ.ด้วยวาจา เอกสาร หรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้มีรายละเอียดประกอบด้วย
๑๐.๑ ชื่อผู้ร้อง
๑๐.๒ ชื่อผู้ถูกร้อง
๑๐.๓ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถ
ติดต่อได้ของผู้ร้อง
๑๐.๔ รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
๑๐.๕ วัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ร้องเรียน
๑๑. กรณีส่วนราชการ ทอ.อื่น ๆ ซึ่ง มิใช่ จร.ทอ.ได้รับคาร้องจากผู้ร้อง ให้ส่วนราชการ
ทอ.นั้น รับผิดชอบดาเนินการ ดังนี้
๑๑.๑ การร้ อ งทุ ก ข์ต าม พ.ร.บ.ว่ าด้ ว ยวิ นั ยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบั บ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม ให้พิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๑๑.๒ การร้ อ งทุ ก ข์ต าม พ.ร.บ.ว่ าด้ ว ยวิ นั ยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบั บ แก้ ไ ข
เพิ่มเติม หากผู้ร้องไม่ได้รับการพิจารณาดาเนินการจากผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตามกาหนดเวลา หรือ
ได้รับการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่หมดทุกข์ เมื่อได้ร้องทุกข์ถึง ผบ.ทอ.ให้หน่วยรับเรื่องนาเรียน ผบ.ทอ.เพื่อ
พิจารณาสั่งการ
๑๑.๓ กรณีการร้องเรียนกาลังพลหรือหน่วยงานในสังกัด ให้หน่วยส่งสาเนาคาร้อง
ให้ จร.ทอ.ทราบ และพิจารณาดาเนินการตามอานาจหน้าที่ แล้วสรุปผลการดาเนินการส่งให้ จร.ทอ.ตาม
กรอบเวลาที่ ก าหนดในข้ อ ๑๕ ส าหรั บ ต้ น ฉบั บ ให้ เ ก็ บ ไว้ ที่ ห น่ ว ย และให้ จร.ทอ.พิ จ ารณาน าเรี ย น
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานที่กาหนด เพื่อทราบตามความเหมาะสม
๑๒. เมื่อ จร.ทอ.ได้รับคาร้อง ให้ลงทะเบียนบันทึกหลักฐานการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
และกาหนดชั้นความลับเอกสารเป็นชั้น “ลับ” และให้ถือว่าเป็นเอกสารของทางราชการ
๑๓. การตรวจสอบและพิจารณาคาร้อง
๑๓.๑ ให้ จร.ทอ.ตรวจสอบพิจารณาคาร้อ งที่ไ ด้รั บตามหลั กเกณฑ์ ที่ก าหนดใน
ข้อ ๓ และข้อ ๔ และให้ตอบกลับผู้ร้องภายใน ๑๕ วัน ทาการ นับแต่วันที่ จร.ทอ.ได้รับคาร้อง โดยทาง
ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ หรือเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ร้องได้ทราบว่า ทอ.ได้รับคาร้องมาดาเนินการ
๑๓.๒ ให้ จร.ทอ.สามารถติดต่อประสานผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง
และสามารถดาเนินการสืบสวน สอบสวน ผู้ร้อง และ/หรือ ผู้ถูกร้อง ขั้นต้น เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับคาร้องโดยครบถ้วนสมบูรณ์ และบันทึกหลักฐานการดาเนินการสืบสวน สอบสวน ตามแบบฟอร์ม
หนังสือที่ จร.ทอ.กาหนด
๑๓.๓ กรณีเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวินัยทหาร ให้ จร.ทอ.ส่งคาร้อง
ให้ แ ก่ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด ของผู้ ถู ก ร้ อ งพิ จ ารณาด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็ จ และสรุ ป ผลการด าเนิ น การส่ ง ให้
จร.ทอ.โดยเร็ว ภายในกาหนด ๓๐ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยต้นสังกัดของผู้ถูกร้องได้รับคาร้องจาก
จร.ทอ. หากมีความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้หน่วยต้นสังกัด

- ๔๕ ของผู้ถูกร้องประสาน จร.ทอ.ก่อนวันครบกาหนด เพื่อขยายเวลาในการดาเนินการ และให้สามารถขยาย
เวลาได้ ไม่เกิน ๑๕ วั นทาการ รวมทั้ ง สิ้นไม่ เกิน ๔๕ วันท าการ หากหน่ว ยดาเนิ นการไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ จร.ทอ.รายงาน ผบ.ทอ.เพื่อพิจารณา
๑๓.๔ กรณี เ รื่ องร้ อ งทุ กข์ ห รื อเรื่ อ งร้ องเรี ยนเกี่ ย วกั บ การทุ จ ริ ต ต่ อ หน้ า ที่ ห รื อ
ประพฤติมิชอบ ให้ จร.ทอ.ส่งคาร้องให้ สตน.ทอ.พิจารณาดาเนินการให้แล้วเสร็จและสรุปผลการดาเนินการ
ให้ จร.ทอ.ทราบโดยเร็ว ภายในกาหนด ๔๕ วันทาการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยได้รับคาร้องจาก จร.ทอ. หากมี
ความจาเป็นที่ไม่สามารถดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้หน่วยประสาน จร.ทอ.ก่อนวัน
ครบกาหนด เพื่อขยายเวลาในการดาเนินการ และให้สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ รวมทั้งสิ้น
ไม่เกิน ๖๐ วันทาการ
๑๓.๕ กรณีเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนซึ่งมิได้เกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ประพฤติมิชอบ และผู้ถูกร้องเป็นนาทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.ลงมา ให้ จร.ทอ.แต่งตั้ง คณก.สอบสวน
เพื่อพิจารณาดาเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง
๑๓.๖ กรณีเรื่องร้องเรียนซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ
และผู้ถูกร้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.(รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษ) ขึ้นไป หรือเรื่องร้องเรียนที่
จร.ทอ.พิจ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า เกี่ย วข้อ งหรื อ มีผ ลกระทบกั บ ส่ว นราชการ ทอ.หลายหน่ วย หรื อ มีค วาม
สลับซับซ้อน ให้ จร.ทอ.ขออนุมัติ ผบ.ทอ.แต่งตั้ง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาดาเนินการ
๑๓.๗ กรณีผู้ถูกร้องย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่น ก่อนมีการร้องเรียน แต่
เป็นการร้องเรียนการปฏิบัติขณะสังกัดหน่วยงานเดิม หรือผู้ถูกร้องย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่น
ระหว่างการดาเนินการพิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร้องเรียนให้ดาเนินการ ดังนี้
๑๓.๗.๑ กรณีย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการภายใน ทอ.ให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบของทั้งส่วนราชการเดิมและส่วนราชการใหม่ของผู้ถูกร้องในการให้ความร่วมมือกับ จร.ทอ.ตามที่
ได้รับการประสานจาก จร.ทอ.
๑๓.๗.๒ กรณี ย้า ยไปปฏิบั ติร าชการภายนอก ทอ.ให้ จร.ทอ.เป็น หน่ ว ย
สามารถประสานรายละเอียดในการปฏิบัติได้โดยตรง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
๑๓.๘ หากผู้ร้องได้เสนอคาร้องเรื่องเดียวกันไว้กับส่วนราชการกองทัพอากาศอื่น ๆ
ซึ่งมิใช่ จร.ทอ.ให้ จร.ทอ.หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖ รับคาร้องที่ผู้ร้อง
ได้เสนอไว้กับส่วนราชการ ทอ.นั้น มาดาเนินการในคราวเดียวกัน
๑๔. การสืบสวนและสอบสวนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
๑๔.๑ การดาเนินการสืบสวน สอบสวน ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้เกี่ยวข้อง ให้กระทา
โดยวิธีลับห้ามมิให้การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดใด ๆ ให้ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด
๑๔.๒ การดาเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ผู้รับผิดชอบต้อง
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ ร้ อ งและผู้ถู กร้ อ งได้ชี้ แจงและแสดงข้ อมู ล เอกสาร พยาน หลั กฐาน เพื่ อประกอบการ
พิจารณา
๑๔.๓ ให้ จร.ทอ.หรื อ คณก.ฯ ที่ ไ ด้ รับ การแต่ ง ตั้ ง จาก ผบ.ทอ.ตามข้ อ ๑๓.๖
สามารถติดต่อประสานกาลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ.ได้โดยตรง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล เอกสาร
หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน หรือขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ร่วม
ดาเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน

- ๔๖ ๑๔.๔ ให้ จร.ทอ. หรือ คณก.ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖ สามารถ
แจ้งให้ส่วนราชการ ทอ.หรือกาลังพล ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน จัดส่งเอกสาร หรือข้อมูล
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง หรือดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อนามาประกอบการพิจารณาดาเนินการสืบสวน
สอบส่วน สรุป รายงานผลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการ ทอ.หรือ
กาลังพล ทอ.ที่จะต้องดาเนินการให้เป็นไปตามที่ไ ด้รับการร้องขอโดยเร็ว ภายในกาหนด ๓๐ วันทาการ
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ห น่ ว ยหรื อ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ หนั ง สื อ แจ้ ง ให้ ด าเนิ น การ หากมี ค วามจ าเป็ น ที่ ไ ม่ ส ามารถ
ดาเนินการ หากมีความจาเป็นที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖ ก่อนวันครบกาหนด เพื่อขยาย
เวลาในการดาเนินการ และให้สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ รวมทั้งสิ้น ไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๑๔.๕ ในระหว่างการดาเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน หากปรากฏว่า
ผู้ร้องมีการยื่นคาร้องในเรื่องเดียวกันต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่มีระดับสูงกว่า ทอ.ให้ จร.ทอ.หรือ
คณก.ที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง จาก ผบ.ทอ.ตามข้ อ ๒๓ ยุ ติ ก ารด าเนิ น การไว้ ก่ อ น เพื่ อ รอผลการพิ จ ารณา
ดาเนินการของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ
๑๔.๖ หากการพิจารณาดาเนินการของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นซึ่ง มีระดับ
สูงกว่า ทอ.ตามข้อ ๑๔.๕ ได้ข้อยุติเป็นที่เรียบร้อย ให้ จร.ทอ.หรือ คณก.ที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก ผบ.ทอ.
ตามข้อ ๑๓.๖ ติดต่อประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว เพื่อขอทราบผลการพิจารณา และให้ยุติ
การดาเนินการพร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วย
๑๕. การสรุป รายงานผล และยุติเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
๑๕.๑ ให้ จร.ทอ.หรือคณะกรรมการ ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖
จัดทารายงานผลการพิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ข้อเสนอแนะนาเรียน ผบ.ทอ. หรือ
ผู้รับมอบอานาจทาการแทน ผบ.ทอ. ตามสายงานที่กาหนด และสรุปการปฏิบัติงานการดาเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนนาเรียน ผบ.ทอ.ทุกรอบ ๖ เดือน
๑๕.๒ กรณีรายงานผลการดาเนินการเรื่องทุกข์ร้องเรียน มีการสั่งการของ ผบ.ทอ.
หรือผู้รับมอบอานาจทาการแทน ผบ.ทอ. ให้กาลังพลหรือส่วนราชการ ทอ.ดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
ถือเป็นความรับผิดชอบของ จร.ทอ.ในการแจ้งให้กาลังพลหรือส่วนราชการนั้นทราบ และติดตามผลการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามสั่งการโดยเร็ว
๑๕.๓ การยุติเรื่องร้องทุกข์เรียน ให้ จร.ทอ.หรือ คณก.ฯ ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ผบ.ทอ.
ตามข้ อ ๑๓.๖ แจ้ งผลการดาเนินการให้ผู้ ร้ องทราบเป็ นลายลั กษณ์ อั กษรในรูปแบบเอกสาร หรื อข้อมู ล
อิเล็กทรอนิ กส์ ผ่ านช่องทางการติ ดต่ อสื่ อสารช่องทางใดช่ องทางหนึ่ง ที่ผู้ ร้องสามารถรั บรู้ ได้ และจัดท า
หลักฐานการแจ้งผลการดาเนินการเก็บไว้ ณ จร.ทอ. กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอก ทอ.หรือบุคคล
ที่มีตาแหน่งสูงกว่าเจ้ากรม จร.ทอ.เป็นผู้ร้องให้ ผบ.ทอ.หรือผู้รับมอบอานาจทาการแทน ผบ.ทอ.เป็นผู้ลงชื่อ
ในหนังสือแจ้งผู้ร้อง
๑๕.๔ ให้ จร.ทอ.จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการดาเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนที่ ทอ.รับมาดาเนินการจนได้ข้อยุติทั้งหมด ให้สามารถตรวจสอบได้อยู่เสมอ ทั้งนี้ให้เป็นไป
ตามระเบียบงานสารบรรณหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
๑๕.๕ ให้ก ารพิ จ ารณาด าเนิ นการเรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ร้อ งเรี ย น เมื่ อ ได้ พิ จารณาและ
ดาเนินการตามระเบียบนี้แล้วถือเป็นที่สุด เว้นแต่ ผบ.ทอ.จะสั่งการเป็นอย่างอื่น

- ๔๗ ๑๖. อานาจและหน้าที่
๑๖.๑ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ทอ.เจ้าหน้าที่มีอานาจและหน้าที่ดังนี้
๑๖.๑.๑ ดาเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ทั้ง
โดยวิธีลับและเปิดเผย และมิให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดใด ๆ ให้ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด
๑๖.๑.๒ ติดต่อประสานกาลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ.ได้โดยตรง เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ร่วมดาเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
๑๖.๑.๓ ติด ตามการดาเนิ น การ ตรวจสอบและพิ จ ารณาความถู ก ต้ อ ง
รวมทั้ งให้ห น่ว ยเกี่ย วข้อ ง ดาเนิ นการแก้ ไ ขผลการดาเนิ นการของหน่ วยตามข้ อ ๑๓.๓ ให้ เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ก่อนนาเรียน ผบ.ทอ.

เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการดาเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน พ.ศ.๒๕๖๐

- ๔๘ -

การสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ เนื่องจาก
ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน
๒. หลักเกณฑ์การสั่งให้ทหารประจาการพักราชการ
ถูกฟูองเป็นจาเลยหรือตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ที่มิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิด
อันได้กระทาโดยประมาทหรือมีกรณีที่ต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์
สถานหนักให้หั วหน้ าส่ วนราชการต้น สัง กั ดแต่ง ตั้ ง คณะกรรมการไม่น้ อยกว่า ๕ คน ทาการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและร่วมกันพิจารณา หากเห็นว่าถ้าให้อยู่ในหน้าที่ราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ
ก็ให้เสนอสั่งพักราชการต่อไป
การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ต้องคดีหรือผู้ถูกกล่าวหา
รายงานหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดผ่านกาลัง พลของหน่วยภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทราบการ
ต้องคดีหรือถูกกล่าวหา เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการดาเนิน การสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคาสั่ง หากการดาเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน
๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน หากยังไม่แล้วเสร็จอีกให้ประธานคณะกรรมการชี้แจงเหตุผล และขอขยายเวลาได้
อีกไม่เกิน ๑๕ วัน
๓. แนวทางการพิจารณา การพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ฯ ให้พิจารณาจาก
๓.๑ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักฐาน
๓.๓ ความเสียหายแก่ทางราชการ หากผู้นั้นยัง คงรับราชการต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ใน
ตาแหน่งเดิมหรือในตาแหน่งอื่นก็ตาม ซึ่งความเสียหายดังกล่าวให้คานึงถึง
๓.๓.๑ พฤติ การณ์ แห่ งการกระท าความผิ ด เช่ น ความอุ กอาจ ติ ดเป็นนิ สั ย
เป็นต้น
๓.๓.๒ ลักษณะความผิด ความหนักเบาของข้อหา
๓.๓.๓ พยานหลักฐานที่ปรากฏในคดี
๓.๓.๔ สถานะความเป็นข้าราชการทหาร
๓.๔ ให้ถือความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดเป็นข้อยุติ เว้นแต่ ผบ.ทอ.
จะสั่งเป็นอย่างอื่น
๔. กรณีข้าราชการทหารต่างสังกัดกระทาความผิดร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน คณก.ฯ ตามข้อ
๒ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นเหมือนกันและเป็นแนวทางเดียวกัน เว้นแต่ข้อเท็จจริงของแต่ละคนแตกต่าง
กัน
๕. กรณีที่ มิได้ มีค าสั่ง ให้ พักราชการ และต่ อมาศาลมีค าพิพ ากษาว่ าจ าเลยมี ความผิ ด
ไม่ว่าศาลจะให้ลงโทษหรือรอการลงโทษก็ตาม และคดียังไม่ถึงที่สุด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดรีบดาเนินการ
ตามข้อ ๒ เพื่อเสนอรายงานให้พักราชการต่อไป
๖. ในกรณีที่มีคาสั่งให้พักราชการ ให้ย้ายบุคคลนั้นเข้าสารองราชการ

- ๔๙ ๗. ผู้มีอานาจสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ
๗.๑ ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุเป็นผู้สั่ง
๗.๒ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้สั่ง
๘. การพัก ราชการ ให้ พักตลอดเวลาที่คดียัง ไม่ถึง ที่ สุด หรื อตลอดเวลาที่ สอบสวน
พิจารณาเว้นแต่ผู้ถูกสั่งให้พักราชการผู้ใดได้ร้องขอกลับเข้ารับราชการต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้นและ
เมื่อผู้บังคับบัญชานั้นเห็นว่าสมควรสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณา
เสร็จสิ้น เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกสั่งให้พักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณาและไม่
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการดาเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับตั้งแต่วันพัก
ราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกสั่งให้พักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชานั้นรายงาน
ตามลาดับชั้นถึงผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการโดยทาความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบรายงานว่าสมควรให้ผู้
นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ร้องขอหรือไม่ และผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให้ผู้นั้นกลับ
เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นก็ไ ด้ แต่ถ้าผู้บังคั บบัญ ชาที่สั่งพักราชการ
เห็นว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการยังไม่สมควรสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวให้แจ้งผู้นั้นทราบด้วย
๙. การให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการ เมื่อคดีถึงที่สุดแล้ว หรือการ
สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว
๙.๑ ถ้าผู้ถูกสั่งให้พักราชการมิได้กระทาความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองเลย
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับคืนตาแหน่งเดิม หรือเทียบเท่าตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ
๙.๒ ถ้ า ผู้ ถูก สั่ ง พัก ราชการไม่ ไ ด้ก ระทาความผิ ดแต่ ก็ มีม ลทิน หรื อ มั ว หมองอยู่
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการก็ไ ด้ แต่การสั่งให้กลับ
เข้ารับราชการหรือออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งนั้น
๙.๓ ถ้ า ผู้ถู ก สั่ ง พั ก ราชการได้ ก ระท าความผิ ด แต่ ศ าลรอการก าหนดโทษหรื อ
กาหนดโทษ แต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจาคุกและปรับแต่โทษจาคุกให้ยก หรือลงโทษจาคุกและปรับแต่
โทษจาคุกให้รอการลงโทษไว้ หรือ ลงโทษปรับสถานเดียว หรือผู้บัง คับบัญชาสั่งให้ลงทัณฑ์ทางวินัย และ
ความผิดไม่เกี่ยวกับการทุจริตต่อผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ จะสั่ง ให้
กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๕.๒ ก็ได้
๑๐. การให้ออกจากราชการ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งพักราชการได้กระทาความผิดให้บังคับบัญชา
ที่สั่งพักราชการปฏิบัติดังนี้
๑๐.๑ ถ้าสั่ง ให้ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญให้สั่ง ให้ออก
ตั้งแต่วันสั่งพักราชการ
๑๐.๒ ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยมีเบี้ยหวัด บาเหน็จบานาญให้สั่งให้ออกตั้งแต่
วันออกคาสั่ง
๑๑. เงินเดือนและเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนของผู้ที่ถูกสั่งพักราชการ ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน และให้ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ สั่งจ่ายหรือ
งดจ่ายแล้วแต่กรณี
๑๒. หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ถูกสั่งพักราชการที่สังกัด ทอ.ซึ่งต้องหาคดีอาญา หรือคดีอื่น ๆ
กลับเข้ารับราชการ หรือปลดออกจากราชการ

- ๕๐ ๑๒.๑ สานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ หรือนายทหารพระธรรมนูญของหน่วย
พิจารณาชี้ขาดว่ามีมลทินมัวหมองหรือไม่ ทั้งนี้โดยไม่คานึงว่า พนักงานอัยการสั่งไม่ฟูองผู้ต้องหาหรือศาล
ยกฟูอง หรือไม่ลงโทษ
๑๒.๒ ความผิดในคดีอาญาที่ให้กลับเข้ารับราชการได้
๑๒.๒.๑ ประมาทหรือลหุโทษ
๑๒.๒.๒ ทาร้ายร่างกายผู้อื่น
๑๒.๒.๓ ร่วมชุมนุมต่อสู้ระหว่างบุคคลตั้งแต่ ๓ คนขึ้นไป
๑๒.๒.๔ ทาให้ตนเองแท้งลูก
๑๒.๒.๕ ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท
๑๒.๒.๖ ทาให้เสื่อมเสียอิสรภาพ อันสามารถยอมความได้
๑๒.๒.๗ ทาให้เสียทรัพย์อันยอมความได้
๑๒.๒.๘ บุกรุกซึ่งยอมความได้
๑๒.๒.๙ กระทาผิดเพราะสาคัญผิด
๑๒.๒.๑๐ กระทาผิดเพราะไม่รู้กฎหมาย
๑๒.๒.๑๑ กระทาผิดเพราะความจาเป็น
๑๒.๒.๑๒ ปูองกันเกินสมควรแก่เหตุ
๑๒.๒.๑๓ กระทาผิดตามคาสั่งของเจ้าพนักงาน
๑๒.๒.๑๔ บันดาลโทสะ
๑๒.๒.๑๕ คดีที่มีโทษปรับอย่างเดียว
๑๒.๒.๑๖ ซ่องโจร
๑๒.๒.๑๗ กระทาอนาจารซึ่งยอมความได้
๑๒.๒.๑๘ แจ้งความเท็จ
๑๒.๒.๑๙ ความผิดเกี่ยวกับการค้าซึ่งยอมความได้
๑๒.๒.๒๐ ฐานปลอมปนอาหาร
๑๒.๒.๒๑ ฐานใช้ยศผิด
๑๒.๓ ความผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่น ๆ ที่ให้กลับเข้ารับราชการได้
๑๒.๓.๑ ศาลใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยแทนการลงโทษจาคุก ซึ่งมี
๑๒.๓.๑.๑ กักกัน
๑๒.๓.๑.๒ ห้ามเข้าเขตกาหนด
๑๒.๓.๑.๓ เรียกประกันทัณฑ์บน
๑๒.๓.๑.๔ คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล
๑๒.๓.๑.๕ ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง
๑๒.๓.๒ ความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ถ้าความผิดนั้นไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของทางราชการ

- ๕๑ ๑๒.๔ ความผิดทีใ่ ห้ปลดออกจากราชการ
๑๒.๔.๑ ความผิดอื่นนอกจากความผิด ในข้อ ๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓
๑๒.๔.๒ อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องสั่งพักราชการ
๑๒.๕ การจะบรรจุ ผู้ ซึ่ ง ต้ อ งหาคดี อ าญากลั บ เข้ า รั บ ราชการให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด
ของข้ า ราชการที่ ต้ อ งหาคดี อ าญาตั้ ง คณะกรรมการของหน่ ว ยขึ้ น สอบสวน และรวบรวมหลั ก ฐานที่
นายทหารพระธรรมนู ญของหน่ วยที่ไ ปร่ วมฟัง การสอบสวนกั บพนัก งานสอบสวน เพื่ อน าไปประกอบ
การพิจารณาในการสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการต่อไป
เอกสารอ้างอิง
- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- หนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๓๗๖/๓๔๒๐ ลง ๗ พ.ค.๒๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารายงานขออนุมัติ
บรรจุผู้ที่ถูกสั่งพักราชการ เนื่องจากต้องหาคดีอาญากลับเข้ารับราชการภายหลังคดีถึงที่สุดแล้ว
- คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การพักราชการ

- ๕๒ -

ผนวก
แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการทหารพักราชการ
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐
ลาดับ

กฎหมายและกลุ่มความผิด

การใช้ดุลยพินิจพักราชการ

(๑) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
๑
๒
๓
๔
๕

ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท
และผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร
ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ

๖
๗

ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน

๘
๙

ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร
ความผิดเกี่ยวกับเพศ

๑๐
๑๑

ความผิดต่อชีวิต
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ

๑๒ ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์

ทุกความผิด
ทุกความผิด
ทุกความผิด ยกเว้น มาตรา ๑๓๕
ความผิด ตามมาตรา ๑๔๐
ทุกความผิด ยกเว้น มาตรา ๑๕๙ ,
๑๖๐,๑๖๓,๑๖๔,๑๖๕
ความผิด ตามมาตรา ๒๐๙,๒๑๐
ความผิด ตามมาตรา ๒๑๗,๒๑๘ ๒๒๐
และ ๒๒๑
ความผิด ตามมาตรา ๒๖๖,๒๖๘
ความผิด ตามมาตรา ๒๗๖,๒๗๗
๒๘๐,๒๘๒,๒๘๓,๒๘๔ และ ๒๘๖
ทุกความผิด ยกเว้น ๒๙๔
ความผิด ตามมาตรา ๓๐๙,๓๑๒
๓๑๓,๓๑๔,๓๑๕,๓๑๗,๓๑๘,๓๑๙
และ ๓๒๐
ความผิดฐาน ลัก,วิ่งราว,กรรโชก,ชิง,
ปล้น,ฉ้อโกง และรับของโจร

หมายเหตุ

- ๕๓ แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการทหารพักราชการ
ประกอบคาสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐
ลาดับ
ฐานความผิดที่ถูกฟูองหรือถูกกล่าวหา
๑๓ ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม
๑๔

ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

๑๕
๑๖
๑๗

ความผิดต่อร่างกาย
ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ
ความผิดที่มีโทษทางอาญาตามกฎหมายอื่น ๆ

การใช้ดุลยพินิจพักราชการ
ความผิด ตามมาตรา ๑๖๗,๑๗๗,
๑๘๐ และ ๑๙๑
ทุกความผิด ยกเว้นมาตรา ๒๐๓
และ ๒๐๕
ความผิด ตามมาตรา ๒๙๗ (๑)-(๗)
ยกเว้น ความผิดฐานเสพ
โทษจาคุก เกินกว่า ๕ ปี ขึ้นไป

หมายเหตุ

- ๕๔ ข้าราชการทหาร
๑. วัตถุประสงค์ เดิมยัง ไม่มีกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการทหารไว้โดยแน่นอน
ต้องอาศัยหลักการและวิธีการของข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก จึงจาเป็นต้องตรากฎหมายเกี่ยวกับการนี้
ขึ้นใช้บังคับแต่ข้าราชการทหารโดยเฉพาะ
๒. ผลใช้บังคับ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นต้นไป
๓. นิยามศัพท์
๓.๑ “ข้าราชการทหาร” หมายถึง ทหารประจาการ และข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ที่บรรจุในตาแหน่งอัตราทหาร
๓.๒ “ทหารกองประจาการ” หมายถึง ทหารกองประจาการตามกฎหมายว่าด้วย
การรับราชการทหาร
๓.๓ “นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายถึง นักเรียนที่เข้าศึกษาในโรงเรียน
ของทางราชการทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
๔. การบรรจุ การบรรจุบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการทหาร โดยจะให้ได้รับเงินเดือน
ในชั้นใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
๕. ระหว่างรับราชการ
๕.๑ การแต่งตั้ง การเลื่อนหรือลดตาแหน่ง การย้าย การโอน การเลื่อนชั้นเงินเดือน
และการออกจากราชการของข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ คาสั่ง และระเบียบของกระทรวงกลาโหม
๕.๒ การเลื่อนชั้นเงินเดือนของทหารกองประจาการ ให้เป็นไปตามที่ กห.กาหนด
๖. เงินเดือน
๖.๑ อัตราเงินเดือน ข้าราชการ ทหารกองประจาการ และนักเรียน ในสังกัด กห.
แบ่งเป็น ๑๔ ระดับ ดังนี้
ระดับ พ.๑
มี ๒๘ ชั้น
ระดับ พ.๒
มี ๓๓ ชั้น
ระดับ ป.๑
มี ๔๐ ชั้น
ระดับ ป.๒
มี ๔๐ ชั้น
ระดับ ป.๓
มี ๓๗ ชั้น
ระดับ น.๑
มี ๔๖ ชั้น
ระดับ น.๒
มี ๒๙ ชั้น
ระดับ น.๓
มี ๓๓ ชั้น
ระดับ น.๔
มี ๒๙ ชั้น
ระดับ น.๕
มี ๒๘ ชั้น
ระดับ น.๖
มี ๒๒ ชั้น
ระดับ น.๗
มี ๑๙ ชั้น
ระดับ น.๘
มี ๑๘ ชั้น
ระดับ น.๙
มี ๑๒.๕ ชั้น

- ๕๕ ๖.๒ บั ญ ชี อั ต ราเงิ น เดื อ นทหาร ทหารกองประจ าการ และนั ก เรี ย นทหารใน
สังกัด กห.ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ท้าย พ.ร.บ.ข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘
๖.๓ บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ธ.ค.๕๗
๖.๔ เมื่อปรากฏว่าเงินเดือนหรือค่ าจ้างทั่วไปในประเทศเพิ่มขึ้น หรือค่าครองชี พ
สูง ขึ้ น หรือ อั ต ราเงิ น เดื อนทหารที่ ใ ช้ อ ยู่ไ ม่ เ หมาะสม ก็ใ ห้ มี ก ารปรั บ ใช้อั ต ราเงิ น เดื อ นทหารตามความ
เหมาะสมโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
๖.๕ หากจะมีการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนทหารใหม่ในอนาคต ต้องดาเนินการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว
๗. เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง ข้าราชการที่ประจาอยู่ในต่างประเทศหรือตาแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษอาจได้รับเงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือ ตามที่กาหนด โดยคณะรัฐมนตรี
โดยกระทรวงการคลัง หรือโดยกระทรวงกลาโหมตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง
๘. วินัย วินัยของข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียน สัง กัด กห.
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วินัยทหาร ข้อบังคับ และระเบียบแบบธรรมเนียมที่ กห.กาหนด
๙. คณะกรรมการข้ า ราชการทหาร ให้ มี ค ณะกรรมการ จ านวนไม่ เ กิ น ๑๒ คน
เรียกโดยย่อว่า "กขท."
๑๐. กขท. ประกอบด้วย
๑๐.๑ ปล.กห.เป็นประธาน
๑๐.๒ นายทหารสัญญาบัตรประจาการ ซึ่ง รมว.กห.แต่งตั้งจากผู้แทน รอ., บก.ทท.,
ทบ., ทร., ทอ., กง.กห., ธน.และ สม. ส่วนราชการละ ๑ คน เป็นกรรมการ รวม ๘ คน
๑๐.๓ นายทหารสัญญาบัตรประจาการ หรือนอกประจาการ ซึ่ง รมว.กห.แต่งตั้ง
จากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนราชการ และต้องไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองอีกไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ
๑๐.๔ ให้กรรมการ ซึ่งแต่งตั้งจาก สม.เป็น เลขานุการ
๑๐.๕ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้แทนส่วนราชการตามข้ อ ๑๐.๑ และ
ข้อ ๑๐.๒ จะต้องพ้นจากตาแหน่งกรรมการ เมื่อออกราชการหรือเปลี่ยนแปลงตาแหน่งเดิม เมื่อมีการ
แต่งตั้ง
๑๑. วาระของ กขท.
๑๑.๑ มีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๒ ปี
๑๑.๒ ถ้าตาแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการแทน
ภายในกาหนด ๓๐ วัน ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของ
ผู้ซึ่งตนแทน
๑๑.๓ กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ง รมว.กห.จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้
๑๑.๔ ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตาแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่
๑๒. ระเบียบการประชุมของ กขท.ให้เป็นไปตามที่ กห.กาหนด
๑๓. หน้าที่ กขท.มีหน้าที่เสนอแนะและให้คาปรึกษา เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบข้าราชการทหาร
แก่ รมว.กห. ตามที่ รมว.กห.มอบหมายและตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

- ๕๖ ๑๔. อานาจ กขท. มีอานาจแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรประจาการเป็นคณะอนุกรรมการ
เพื่อพิจารณา หรือทาการใด ๆ ตามที่ กขท.มอบหมาย
เอกสารอ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

- ๕๗ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ น หมายความว่ า บุ ค คลซึ่ ง ได้ บ รรจุ เ ข้ า รั บ ราชการในกระทรวงกลาโหม
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน มี ๒ ชั้น
๑. ชั้นสัญญาบัตร
๒. ต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
๑. วินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน
๑.๑ ต้องสนับสนุนการปกครองระบบรัฐธรรมนูญ ด้วยบริสุทธิ์ใจและต้องพยายาม
ชี้แจงแก่บุคคลในบังคับบัญชาให้เข้าใจและนิยมการปกครองระบบรัฐธรรมนูญ
๑.๒ ในการปฏิบัติราชการ ห้ามมิให้กระทาการข้ามตาแหน่งการบังคับบัญชาเว้นแต่
จะได้รับอนุญาตหรือในกรณีพิเศษตามที่กล่าวต่อไปนี้ ในข้อ ๑.๓
๑.๓ ต้องเชื่อฟังคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย
และแบบธรรมเนียม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม ห้ามมิให้ดื้อดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง แต่ถ้าเห็นว่าคาสั่งนั้น
ผิดกฎหมายหรือคลาดเคลื่อนจากแบบธรรมเนียม ต้ องรายงานชี้แจงให้ ผู้ บังคับบั ญชานั้นทราบแต่เมื่อได้
รายงานชี้แจงแล้ว ผู้บังคับบัญชาสั่งให้ปฏิบัติ ถ้าคาสั่งนั้นไม่เป็นการผิดกฎหมายก็ให้ปฏิบัติตามแล้วรายงาน
ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ผู้ สั่ ง ตนขึ้ น ไปอี ก ชั้ น หนึ่ ง ทราบ แต่ ถ้ า ค าสั่ ง นั้ น ผิ ด กฎหมายต้ อ งรายงานให้
ผู้บังคับบัญชา เหนือผู้สั่งทราบโดยเร็ว
๑.๔ ต้ อ งตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการด้ ว ยความระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ เ กิ ด เสี ย หาย
แก่ราชการ
๑.๕ ต้อ งปฏิ บัติ หน้ าที่ ราชการด้ วยความซื่ อสั ตย์ สุจ ริ ต ห้า มมิ ให้ ร ายงานเท็จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชาและห้ามมิให้อาศัยอานาจหน้าที่ราชการจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพื่อหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น
๑.๖ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ห้ามมิให้เป็นตัวกระทาการในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทใด ๆ และห้ามมิให้กระทาการหาผลประโยชน์อย่างใดอันอาจเป็นทางให้เสียความเที่ยงธรรมใน
หน้าที่ราชการของตน
๑.๗ ต้องรักษาชื่อเสียง มิให้มีขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามมิให้ประพฤติตนเป็นคน
เสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือทาผิดอาญาหรือกระทาการใด ๆ
อันอาจเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่งราชการ
๑.๘ ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาและประชาชน ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยาม
แก่บุคคลใด ๆ
๑.๙ ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
๑.๑๐ ต้องอุตสาหะและอานวยความสะดวกในหน้าที่ราชการ
๑.๑๑ ต้องรักษาความลับของทางราชการ

- ๕๘ ๒. การรักษาวินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน
๒.๑ ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลระมัดระวังข้าราชการกลาโหมพลเรือนในบัง คับ
บัญชาของตนให้ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน ตามที่กล่าวไว้ในข้อ ๑
ถ้าผู้บังคับบัญ ชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บัง คับบัญชาทาผิดวินัย ต้องพิจารณาว่าความผิด
ของข้าราชการผู้นั้นอยู่ในอานาจของตนที่ จะลงโทษหรือไม่ ถ้าอยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษได้ก็ให้สั่ง
ลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะลงโทษมากไปกว่าที่ตนมีอานาจลงโทษได้ ก็รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือตนเพื่อสั่งลงโทษต่อไป
ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่จัดการลงโทษ หรือไม่กระทาการตักเตือนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ที่ทาผิดวินัย ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นทาผิดวินัย ฐานขาดความระมัดระวังในหน้าที่ราชการ
๒.๒ ข้าราชการผู้ใดถูกผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานผิดวินัย ผู้นั้นต้องปฏิบัติตามทันที
ถ้ า เห็ น ว่ า ได้ รั บ โทษโดยไม่ ยุ ติ ธ รรม จะร้ อ งทุ ก ข์ ไ ปยั ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเหนื อ ผู้ สั่ ง ไปตา มล าดั บ จนถึ ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้
๓. โทษผิดวินัย
๓.๑ โทษผิดวินัย มี ๕ สถานคือ
๓.๑.๑ ภาคทัณฑ์
๓.๑.๒ ตัดเงินเดือน
๓.๑.๓ ลดชั้นเงินเดือน
๓.๑.๔ ปลดออก
๓.๑.๕ ไล่ออก
๓.๒ การไล่ออก จะกระทาได้เมื่อข้าราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ
ผู้มีอานาจสั่งบรรจุเห็นสมควรแล้วจึงให้ไล่ออกไป
๓.๓ การปลดออก ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งบรรจุ สั่งปลดได้เมื่อข้าราชการผู้นั้นได้กระทา
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ยังไม่ถึงกับต้องถูกไล่ออกหรือมีเหตุผลอันควรลดหย่อน
๓.๔ โทษลดชั้นเงินเดือ นหรือ ตัดเงินเดือน ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษแก่ข้าราชการ
ผู้กระทาผิดวินัยได้ครั้งหนึ่งไม่เกินอานาจที่กาหนดไว้ตามข้อบังคับฯ
๓.๕ ผู้กระทาความผิดอันควรได้รับโทษลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนแต่มี เหตุที่
ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปราณี หรือในกรณีที่ทาความผิดวินัยเล็กน้อย ให้ผู้บังคับบัญชาภาคทัณฑ์โดยแสดง
ความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือและจะให้ทาทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้
๓.๖ ผู้ใดถูกฟูองคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดอาญาเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต้องหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกสอบสวน
เพื่อลงทัณฑ์สถานหนักถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจะให้คงอยู่ในหน้าที่ราชการระหว่างพิจารณาหรือสอบสวน
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้สั่งพักราชการ
๓.๗ ผู้มีอานาจสั่งให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนพักราชการ คือ
๓.๗.๑ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาที่มี
อานาจสั่งบรรจุเป็นผู้สั่ง
๓.๗.๒ ข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นผู้สั่ง

- ๕๙ ๓.๘ การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาที่คดีไม่ถึงที่สุด หรือตลอดเวลาที่สอบสวน
พิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกสั่งให้พักราชการผู้ใดได้ร้องขอกลับเข้ารับราชการต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้น
และเมื่อผู้ บังคับบัญชานั้นเห็นว่ าสมควรสั่ ง ให้ผู้นั้น กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ ราชการก่ อนการสอบสวนหรื อ
พิจารณาเสร็ จสิ้ น เนื่ องจากพฤติ การณ์ข องผู้ถู กสั่ ง ให้พั กราชการไม่เป็ นอุ ปสรรคต่ อการสอบสวนหรื อ
พิ จ ารณา และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความไม่ ส งบเรี ย บร้ อ ยต่ อ ไป หรื อ เนื่ อ งจากการด าเนิ น การทางวิ นั ย ได้
ล่วงพ้นหนึ่งปีนับตั้งแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกสั่งให้พักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว
ให้ผู้บังคับบัญชานั้นรายงานตามลาดับชั้นถึงผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการโดยทาความเห็น พร้อมเหตุผล
ประกอบรายงานว่าสมควรให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ร้องขอหรือไม่ และผู้บังคับบัญชาที่สั่ง
พักราชการจะสั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนการสอบสวนหรือพิ จารณาเสร็จสิ้นก็ไ ด้ แต่ถ้า
ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการเห็นว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการยังไม่สมควรสั่งให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ดังกล่าวให้แจ้งผู้นั้นทราบด้วย
๓.๘.๑ ถ้าปรากฏผู้ถูกสั่งให้พักราชการมิได้กระทาความผิด และไม่มีมลทินหรือ
มัวหมองอยู่ ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการต้องสั่งให้ผู้นั้นกลับคืนตาแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าตั้งแต่วันที่สั่งพัก
ราชการ
๓.๘.๒ แม้ไม่ได้ความว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการได้กระทาความผิด แต่ก็มีมลทิน
หรือมัวหมองอยู่ ผู้บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่ง ให้กลับเข้าราชการหรือให้ออกราชการก็ไ ด้แต่ต้อง
สั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือออกจากราชการตั้งแต่วันที่ออกคาสั่งนั้น
๓.๘.๓ ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการได้กระทาความผิดให้ผู้บังคับบัญชาที่
สั่งพักราชการปฏิบัติ ดังนี้
ก. ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยไม่มีบาเหน็จ บานาญ ให้สั่ง ให้ออก
ตั้งแต่วันที่สั่งพักราชการ
ข. ถ้าสั่งให้ออกจากราชการโดยมีบาเหน็จบานาญ ให้สั่งให้ออกตั้งแต่
วันที่ออกคาสั่ง
ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ถูกสั่งให้พักราชการ ได้กระทาความผิดแต่ศาลรอ
การกาหนดโทษหรือกาหนดโทษแต่ รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจาคุกและปรับ แต่โทษจาคุกให้ยกหรือ
ลงโทษจ าคุก และปรั บ แต่โทษจาคุก ให้ร อการลงโทษไว้ หรื อผู้บั ง คั บบัญ ชาสั่ ง ให้ ลงทัณฑ์ ทางวินัย และ
ความผิดนั้นไม่เกี่ยวกับการทุจริตต่อผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้บัง คับบัญ ชาที่สั่งพักราชการจะ สั่งให้
กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการ ตามความในข้อ ๓.๘.๒ ก็ได้
๓.๙ เงินเดือนและเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนของผู้ที่ถูกสั่งให้พักราชการ ให้ถือ ปฏิบัติ
ตามข้อ บัง คับ กระทรวงกลาโหม ว่าด้ วยการตั ดเงิน และเมื่ อคดีห รือกรณี ถึง ที่สุ ดแล้ว ให้ ผู้บั ง คั บบั ญ ชา
ตามกาหนดไว้ในข้อ ๓.๗ พิจารณาสั่งจ่าย หรืองดจ่ายแล้วแต่กรณี
๓.๑๐ การแต่ ง เครื่ องแบบ ข้า ราชการกลาโหมพลเรื อน ให้ แ ต่ง เครื่ อ งแบบตาม
กฎสานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ.๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
ฝุายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘
เอกสารอ้างอิง ข้อบังคับทหารว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน ที่ ๓/๔๖๒๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒๔๘๒

- ๖๐ ตารางอัตราโทษลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน
ผู้ลงโทษ
นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวง

ผู้รับโทษ
๑. ชั้นแม่ทัพ
๒. ชั้น ผบ.พล
ผบ.กองเรือ
ผบ.พลบิน
๓. ชั้น ผบ.กรม
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.หมู่เรือชั้น ๑
ผบ.กองบิน
๔. ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒
ผบ.ฝูงบิน
ผบ.ร้อย
ผบ.เรือชั้น ๓, ต้นเรือชั้น
๕. ตั้งแต่ชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายกราบเรือ
ผบ.หมวดบินชั้น ๒
๖. ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
๑. ชั้น ผบ.พล
ผบ.กองเรือ
ผบ.พลบิน
๒. ชั้น ผบ.กรม
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.หมู่เรือชั้น ๑
ผบ.กองบิน

ลดชั้น
เงินเดือน
๑ ชั้น
๑ ชัน้

อัตราเงินเดือน
กาหนด กาหนดส่วน
เวลาเดือน เงินเดือน
๑๒
๓๕ %
๑๒
๓๐ %

๒ ชั้น

๑๒

๒๕ %

๓ ชั้น

๑๒

๒๐ %

๔ ชั้น

๑๒

๑๕ %

๔ ชั้น
๑ ชัน้

๑๒
๑๒

๑๐ %
๓๐ %

๑ ชั้น

๑๒

๒๕ %

- ๖๑ ผู้ลงโทษ

ชั้นแม่ทัพ
ผบ.พล
ผบ.กองเรือ
ผบ.พลบิน

ผู้รับโทษ
๓. ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒, ต้นเรือชั้น ๑
ผบ.ฝูงบิน
ผบ.ร้อย
ผบ.เรือชั้น ๓
๔. ตั้งแต่ต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายกราบเรือ, ผบ.หมวดบินชั้น ๒
๕. ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
๖. ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
๑. ชั้น ผบ.กรม
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.หมู่เรือชั้น ๑
ผบ.กองบิน
๒. ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓, ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒,
ต้นเรือชั้น ๑, ผบ.ฝูงบิน, ผบ.ร้อย,
ผบ.เรือชั้น ๓
๓. ตั้งแต่ชั้นต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายกราบเรือ
ผบ.หมวดบินชั้น ๒
๔. ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร

ลดชั้น
เงินเดือน
๑ ชั้น

อัตราเงินเดือน
กาหนด
กาหนดส่วน
เวลาเดือน เงินเดือน
๑๒
๒๕ %

๒ ชั้น

๑๒

๒๐ %

๓ ชั้น
๓ ชัน้
๑ ชัน้

๑๒
๑๒
๒

๑๕ %
๑๐ %
๒๕ %

๑ ชั้น

๔

๒๐ %

๒ ชั้น

๖

๑๕ %

๒ ชั้น

๒

๑๐ %

- ๖๒ ผู้ลงโทษ
ชั้น ผบ.กรม
ผบ.หมวดเรือ
ผบ.หมู่เรือชั้น ๑
ผบ.กองบิน

ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือ
ชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒
ต้นเรือชั้น ๑
ผบ.ฝูงบิน

หัวหน้าส่วนราชการ
ต่ากว่าชั้น
ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒
ต้นเรือชั้น ๑
ผบ.ฝูงบิน

ผู้รับโทษ
๑. ชั้น ผบ.พัน
ผบ.หมู่เรือชั้น ๒ - ๓
ผบ.เรือชั้น ๑ - ๒, ต้นเรือชั้น ๑
ผบ.ฝูงบิน
ผบ.ร้อย
ผบ.เรือ ชั้น ๓
๒. ตั้งแต่ชั้น ต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายทหารเรือ
ผบ.หมวดบิน ชั้น ๒
๓. ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ผบ.ร้อย
ผบ.เรือ ชั้น ๓
๑. ตั้งแต่ชั้น ต้นเรือชั้น ๒ - ๓ ลงมา
นายทหารเรือ
ผบ.หมวดบิน ชั้น ๒
๒. ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร

ลดชั้น
เงินเดือน
-

อัตราเงินเดือน
กาหนด
กาหนดส่วน
เวลาเดือน เงินเดือน
๒
๒๐ %

๑ ชั้น

๔

๑๕ %

๑ ชั้น

๖

๑๐ %

-

๒

๑๕ %

-

๔
๒

๑๐ %
๑๐ %

- ๖๓ ลูกจ้างประจา
๑. กล่าวโดยทั่วไป
โดยที่ เ ป็ น การสมควรก าหนดการด าเนิ น การต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ ลู ก จ้ า งประจ าของ
กระทรวงกลาโหมให้เ ป็ นไปด้ วยความเหมาะสมและเป็น ผลดีแ ก่ ทางราชการ โดยความเห็น ชอบของ
กระทรวงการคลังและสานักงบประมาณ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
๒. วินัยและการรักษาวินัย
๒.๑ ลูกจ้างประจาต้องรักษาวินัยโดยเคร่ง ครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับนี้
๒.๒ วินัยของลูกจ้างประจามี ดังนี้
๒.๒.๑ ต้องนิยมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๒.๒.๒ ต้องปฏิ บัติตาม กฎ ข้อบั ง คับ ระเบี ยบ ค าสั่ง แบบแผน และแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการหรือที่หน่วยต้นสังกัดได้กาหนดขึ้น
๒.๒.๓ ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามลาดับชั้นการบังคับบัญชาเว้นแต่จะได้รับ
คาสั่งจากผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เป็นกรณีพิเศษ
๒.๒.๔ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
๒.๒.๕ ต้องไม่มาทางานสาย ไม่เกียจคร้าน ไม่ดื้อ ไม่ขัดขืน ไม่หลีกเลี่ยง หรือ
ละเลยต่อการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๒.๒.๖ ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่
ทางราชการได้
๒.๒.๗ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ห้ า มกล่ า วเท็ จ ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา และห้ามอาศัยหน้าที่การงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นโดยทุจริต
๒.๒.๘ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ และห้ามการหาผลประโยชน์
อย่างอื่นซึ่งจะเป็นทางเสียหายแก่ทางราชการ
๒.๒.๙ ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติตน
เป็นคนเสเพล ห้ามเป็นนักการพนัน ห้ามเสพยาเสพติดให้โทษ ห้ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถ
ครองสติได้ ต้องไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องไม่กระทาความผิดทางอาญา หรือไม่ทาการอันอาจเสียเกียรติ
ยศชื่อเสียงของตนหรือของตาแหน่งหน้าที่การงาน
๒.๒.๑๐ ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประชาชน ห้ามดูหมิ่น
เหยียดหยามบุคคลใด ๆ
๒.๒.๑๑ ต้องรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกัน
๒.๒.๑๒ ต้องรักษาความลับของทางราชการ
๒.๒.๑๓ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือเป็นจาเลยในศาลไม่ว่าคดีใด ๆ
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน ๗ วัน
๒.๒.๑๔ ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดารงตาแหน่งอื่นใด
ที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

- ๖๔ ๒.๒.๑๕ ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
ในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน
๒.๓ ลูกจ้างประจาตาแหน่งใด บังคับบัญชาลูกจ้างประจาในหน่วยงานใดในฐานะใด
ให้เป็นไปตามที่ผู้มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๓)
สั่งการ และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริม ดูแล ระมัดระวัง ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย
ถ้าลูกจ้างประจาซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง รู้ว่าลูกจ้างประจาผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาคนใดกระทาผิดวินัย จะต้องดาเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยที่จะต้อง
ได้รับโทษและอยู่ในอานาจของตนที่จะลงโทษได้ ให้สั่งลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตน
มีอานาจสั่งลงโทษให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทาผิดวินัยเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาดาเนินการสั่ง
ลงโทษตามควรแก่กรณี
ลูกจ้างประจาซึ่ง เป็นผู้ใต้บัง คับบัญ ชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ตามข้อนี้โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
๒.๔ โทษผิดวินัย มี ๕ สถาน คือ
๒.๔.๑ ภาคทัณฑ์
๒.๔.๒ ตัดค่าจ้าง
๒.๔.๓ ลดขั้นค่าจ้าง
๒.๔.๔ ปลดออก
๒.๔.๕ ไล่ออก
๒.๕ การลงโทษลูกจ้างประจา ผู้บัง คับบัญ ชาที่มีอานาจสั่ง ลงโทษตามข้อบัง คับนี้
ต้อ งสั่ งลงโทษให้ เหมาะสมกั บความผิ ดและอย่ าให้เ ป็น ไปโดยความพยาบาทหรือ โดยโทสจริ ตในค าสั่ ง
ลงโทษให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษได้กระทาผิดวินัย ในกรณีใด ตามข้อใดในข้อ ๒.๒
๒.๖ ลูกจ้างประจาผู้ใดกระทาผิดวินัยที่ยัง ไม่ถึง ขั้นเป็ นการกระทาผิดวินัยอย่า ง
ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาลูกจ้างประจาผู้กระทาผิดวินัย สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง
ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมแก่ความผิด ดังต่อไปนี้
๒.๖.๑ ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๓ ผู้บังคับกองร้อย
ผู้บังคับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่า หรือลูกจ้างประจาซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตั้ ง แต่ อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ๑ กลุ่ ม ค่ า จ้ า งที่ ๒ ขึ้ น ไป และได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามข้ อ ๒.๓
มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
๒.๖.๒ ผู้บัง คับกองพัน ผู้บัง คับการเรือชั้น ๑ ผู้บัง คับฝูงบิน หรือเทียบเท่า
มีอ านาจสั่ง ลงโทษ ภาคทั ณฑ์ หรือ สั่ง ลงโทษตั ด ค่ าจ้ างครั้ ง หนึ่ง ไม่ เกิ นร้ อยละ ๕ และเป็ นเวลาไม่เ กิ น
๑ เดือน
๒.๖.๓ ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่า
มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือสั่งลงโทษตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน
๒.๖.๔ ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือสั่ง ลงโทษตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕และเป็น
เวลาไม่เกิน ๓ เดือน หรือสั่งลงโทษลดชั้นค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ขั้น

- ๖๕ การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระทาผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควร
ลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง
ในกรณีที่กระทาผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรกถ้าผู้บังคับบัญชาตาม
วรรคหนึ่งเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อน ก็ได้
๒.๗ ลูกจ้างประจาผู้ใดมาทางานสาย ให้บันทึกจานวนเวลาทางานสายไว้ ครั้งแรก
ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนก่อน ครั้งต่อ ๆ ไปให้ลงโทษตัดค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๒.๗.๑ การนับเวลา
๒.๗.๑.๑ ช้ า กว่ า ก าหนดไม่ เ กิ น ๑ ชั่ ว โมง ให้ นั บ เป็ น ๑ ชั่ ว โมง
ถ้า เกิ น ๑ ชั่ ว โมงขึ้ นไป ให้ นั บตามจ านวนชั่ ว โมงที่ม าท างานสายและเศษนาที ที่ เกิ น ชั่ ว โมงให้ นั บ เป็ น
๑ ชั่วโมง
๒.๗.๑.๒ ช้ากว่าครึ่งวันทางานขึ้นไปให้นับเป็น ๑ วันทางาน
๒.๗.๑.๓ ชั่ ว โมงท างานใน ๑ วั น ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ท างราชการ
กาหนดการนับวันทางานเพื่อคานวณค่าจ้างให้ถือ ๓๐ วันเป็น ๑ เดือน
๒.๗.๒ การตัดค่าจ้าง
๒.๗.๒.๑ เมื่ อ รวมเวลาที่ ม าท างานสาย ตามข้ อ ๒.๗.๑ จนครบ
๑ วันทางานแล้ว ให้ตัดค่าจ้างเป็นจานวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างประจาผู้นั้นพึงได้รับใน ๑ วัน
๒.๗.๒.๒ ถ้าจานวนชั่วโมงที่มาทางานสาย รวมกันแล้วไม่ถึง ๑ วัน
ทางาน ไม่ต้องตัดค่าจ้างและไม่ให้นาจานวนเวลาที่มาทางานสายไปคิดรวมในปีงบประมาณถัดไป
๒.๘ ลูกจ้างประจาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องได้รับโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะนามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ไ ด้
แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ากว่าปลดออก
ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เห็นว่ากรณีที่
มีมูลที่ควรสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการ
สอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบโดยจะระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงและนาพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา
ได้ด้วย
วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อให้ไ ด้ความจริงและความยุติธรรม
ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารโดยอนุโลม หรือตามที่ทางราชการกาหนด
๒.๙ เมื่อผู้บังคับบัญ ชาตามข้อ ๒.๘ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่ า
ลูกจ้างประจาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษถึง ปลดออก หรือไล่ออก ก็ให้สั่งการตามที่
เห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
๒.๙.๑ ปลดออก เนื่องจากกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๙.๑.๑ ถูกลดขั้นค่าจ้างหรือถูกตัดค่าจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ
รวมกันในปีงบประมาณเดียวกัน ๒ ครั้ง เว้นถูกตัดค่าจ้างกรณีมาทางานสาย
๒.๙.๑.๒ ไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้าง เนื่องจากมีความผิด
ติดต่อกัน ๒ ปี

- ๖๖ ๒.๙.๑.๓ เกียจคร้านต่อหน้าที่การงาน
๒.๙.๑.๔ ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือนักการพนัน
๒.๙.๑.๕ มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควรปรานี
๒.๙.๑.๖ เมาสุราเมรัยจนไม่สามารถครองสติได้เป็นอาจิณ
๒.๙.๑.๗ ไม่เคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
๒.๙.๑.๘ กรณี อื่ น ๆ ที่ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเห็ นว่ า ถ้ าให้ อยู่ รั บราชการ
ต่อไปจะทาให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา
๒.๙.๒ ไล่ออก เนื่องจากกระทาความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒.๙.๒.๑ หลี ก เลี่ ย งหรื อ ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ร าชการตามค าสั่ ง ของ
ผู้บังคับบัญชา
๒.๙.๒.๒ รายงานเท็ จ ต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ความ
เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๒.๙.๒.๓ ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน
๒.๙.๒.๔ เสพยาเสพย์ติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย
๒.๙.๒.๕ อาศั ย อ านาจหน้ า ที่ ร าชการโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม
เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น
๒.๙.๒.๖ หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา
๒.๙.๒.๗ ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๒.๙.๒.๘ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๒.๙.๒.๙ ต้องคาพิพากถึงที่สุดให้จาคุก หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก
เว้นแต่ศาลจะรอการกาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้
๒.๙.๒.๑๐ ต้องคาพิพากษาถึง ที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย เพราะ
ทาหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต
๒.๙.๒.๑๑ ขัดคาสั่ง ผู้บัง คับบัญ ชาซึ่ง สั่ง โดยชอบด้วยกฎหมายและ
การขัดคาสั่งนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๒.๙.๒.๑๒ เปิ ด เผยความลั บ ของทางราชการ เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๒.๙.๒.๑๓ ประมาทเลิ น เล่ อ ในหน้ า ที่ ร าชการ เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง
๒.๙.๒.๑๔ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
๒.๙.๒.๑๕ ประพฤติชั่วหรือผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง
๒.๙.๒.๑๖ ละทิ้งหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง
๒.๙.๒.๑๗ เป็ น สมาชิ ก สมาคมหรื อ คณะที มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ขั ด ต่ อ
กฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๒.๙.๒.๑๘ กรณีอื่น ๆ ที่ผู้บัง คับบัญ ชาเห็นว่า ถ้าให้อยู่รับราชการ
ต่อไปจะทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ หรือการปกครองบังคับบัญชา

- ๖๗ ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกสั่งลงโทษปลดออกตามข้อ ๒.๙.๑ ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จ
เสมือนว่าผู้นั้นลาออก
๒.๑๐ ลูกจ้างประจาผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิด
ทีป่ รากฏชัดแจ้งหรือได้ให้ถ้อยคารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งลงโทษตามข้อบังคับนี้
หรือต่อคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒.๘ จะดาเนินการตามข้อ ๒.๙โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามวรรคหนึ่ง คือ กระทาความผิดอาญาจน
ได้รับโทษจาคุกหรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก
๒.๑๑ อานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ธรรมนูญศาลทหารโดยอนุโลม
๒.๑๒ ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือ
ถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาท แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว ผู้บัง คับบัญ ชาที่มีอานาจสั่งบรรจุและแต่ง ตั้ง
(ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๓) ก็ยัง มีอานาจสั่งดาเนินการลงโทษ หรือ
เปลี่ยนแปลงคาสั่งให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้ เว้นแต่ลูกจ้างประจาผู้นั้นจะออกจากราชการเพราะตาย
๒.๑๓ ลูกจ้างประจาผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกตั้ง
กรรมการสอบสวนหรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ
หรื อความผิ ดที่ ได้ กระท าโดยประมาท ผู้ บั ง คั บบั ญชาที่ มี อ านาจสั่ ง บรรจุ และแต่ ง ตั้ ง (ตามข้ อบั ง คั บ กห.
ว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๓) มีอานาจสั่งพักราชการเพื่อรอฟัง ผลการสอบสวนพิจารณาได้
แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นไม่ได้กระทาความผิดหรือกระทาผิดไม่ถึงกับจะต้อง
ถู ก ลงโทษให้ อ อก ปลดออกหรื อ ไล่ อ อก และไม่ มี ก รณี ที่ จ ะต้ อ งออกจากราชการตามเหตุ ผ ลอื่ น ก็ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่งบรรจุและแต่งตั้ง (ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ.๒๕๒๘ ข้อ ๑๓)
สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในตาแหน่งเดิม
ค่าจ้างของผู้ถูกพักราชการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน โดยอนุโลม
๒.๑๔ ลูกจ้างประจาถูกสั่ง ลงโทษด้วยเหตุใด ๆ ตามข้อบัง คับนี้จะอุทธรณ์
มิได้
๓. การลา การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา
โดยอนุโลม
๔. การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหยุดราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง
ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖
๕. การร้องทุกข์ ลูกจ้างประจาผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชา ใช้อานาจหน้าที่ปฏิบัติต่อตน
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาได้
การร้อ งทุ กข์ และการพิ จารณาเรื่ องร้อ งทุ กข์ใ ห้ เ ป็น ไปตามกฎหมายว่าด้ วยวินั ยทหาร
โดยอนุโลม
๖. การเลื่อ นขั้น ค่า จ้า งลูก จ้า งประจ า ให้ ถือ ปฏิบั ติต ามระเบีย บกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ทั้งนี้
ให้ผู้บังคับบัญชา ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า
ขึ้นไปเป็นผู้มีอานาจสั่ง

- ๖๘ ๗. การจ่ายบาเหน็จลูกจ้างประจา ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบาเหน็จ
ลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๑๙ และที่แก้ไข
๘. การแต่งกาย ลูกจ้างประจาสังกัด ทอ.ให้แต่งเครื่องแบบตามระเบียบทอ.ว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกจ้างประจา พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
เอกสารอ้างอิง ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ.๒๕๔๒

- ๖๙ เครื่องแบบลูกจ้างประจา
กล่าวโดยทั่วไป โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกจ้างประจาให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอานาจตามความในข้อ ๕, ๗ และ ๑๐ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๓๙
นิยามศัพท์ “เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายทั้งหลาย รวมทั้งเครื่องหมายต่าง ๆ
ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นที่ได้กาหนดให้ลูกจ้างประจาสังกัดกองทัพอากาศแต่ง
เครื่องแบบลูกจ้างประจา
๑. เครื่องแบบลูกจ้างประจาชาย สังกัดกองทัพอากาศ ให้มีเครื่องแบบประกอบด้วย หมวก
เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท้า และถุงเท้า ดังนี้
๑.๑ หมวก มี ๓ แบบ คือ
๑.๑.๑ หมวกทรงหม้ อ ตาลสี เ ทา กะบั ง ท าด้ ว ยหนั ง หรื อ วั ส ดุ เ ที ย มหนั ง สี ด า
พื้นกะบังด้า นล่างสีเทาหรือสีดา สายรัดคางท าด้วยหนัง หรือวัสดุเทีย มหนัง สีดา กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร
มีดุมเกลี้ยงสีเทาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ตรึงปลายสายรัดคางข้างละ ๑ ดุม มีตราหน้าหมวก
ทาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก ใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี กว้าง ๖.๕ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร
ติดอยู่กึ่งกลางหน้าหมวก
๑.๑.๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา มีลักษณะตามผนวก ๑ มีตราหน้าหมวกปักด้วย
ไหมสี เ หลื อ ง เป็ น รู ป ปี ก นกกาง ๒ ปี ก ใต้ อุ ณ าโลมเปล่ ง รั ศ มี กว้ า ง ๔ เซนติ เ มตรสู ง ๓ เซนติ เ มตร
ติดอยู่กึ่งกลางหน้าหมวก
๑.๑.๓ หมวกหนีบสี เทา มีลั กษณะตามผนวก ๑ ไม่มีดุ มหน้ าหมวก มีตราหน้ า
หมวกท าด้ว ยโลหะสีท อง เป็น รูป ปีก นกกาง ๒ ปีก ใต้อ ุณ าโลมเปล่ง รัศ มีก ว้า ง ๔ เซนติเ มตร
สูง ๓ เซนติเมตร ติดที่เหนือขอบหมวกด้านซ้าย
๑.๒ เสื้อ มี ๒ แบบ คือ
๑.๒.๑ เสื้อคอพับสีเทา ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุม
ข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีปกขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋า
เป็ น รู ป ตั ด พองาม มี อิ น ทรธนู อ่ อ นใช้ ผ้ า สี เ ดี ย วกั บ เสื้ อ เป็ น แผ่ น สี่ เ หลี่ ย มเรี ย วจากด้ า นไหล่ ไ ปทางคอ
ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีเส้นทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่
ไปทางคอ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้ง สิ้นใช้ดุมสีเทา
ขนาดเส้น ผ่า ศู นย์ กลาง ๑.๕ เซนติเ มตร เสื้ อแบบนี้ จะใช้ แ ขนสั้ นเพีย งข้อ ศอกก็ไ ด้ และเมื่อ สวมเสื้ อ นี้
ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
๑.๒.๒ เสื้ อ คอแบะสี เ ทาอ่ อ น แบบคอแหลม ที่ แ นวอกมี ดุ ม ๕ ดุ ม แขนสั้ น
เพียงข้อศอก ไม่มีสาบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้ างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกขัดดุม
ข้ า งละ ๑ ดุ ม มุ ม กระเป๋ า ล่ า งและมุ ม ปกกระเป๋ า ตั ด มุ ม พองาม มี อิ น ทรธนู อ่ อ นใช้ ผ้ า สี เ ดี ย วกั บ เสื้ อ
เป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ปลายตัดแหลม ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓
เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร และ
เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

- ๗๐ ๑.๓ กางเกง เป็นกางเกงขายาวสี เทา ไม่มีจีบ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ ม
กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงทาด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง
กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ๗ ห่วง สาหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑
กระเป๋าที่ด้านหลังข้างขวาและซ้ายมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปก กึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุม
สีเทาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร
๑.๔ ใช้เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้าเงินดา กว้าง ๓.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัด
ทาด้วยโลหะสีทอง เป็นรู ปสี่เหลี่ ยมผืน ผ้าทางนอน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตรโดยให้
ด้านกว้างโค้งมน ส่วนที่โค้งมากสุดอยู่บริเวณกึ่งกลางของความกว้าง สาหรับด้านยาวให้ส่วนบนและส่วนล่าง
ของหัวเข็มขัดเป็นแนวตรง ให้จุดเริ่มต้นโค้งมนยาว ๕ เซนติเมตร และส่วนโค้งมากสุดบริเวณกึ่งกลางของ
ความกว้าง ยาว ๕.๕ เซนติเมตร และให้มีฟันยึดสายเข็มขัดทั้งสองข้าง ที่กึ่งกลางเข็มขัดด้านหน้ามีรูปปีกนก
กาง ๒ ปีก เป็นแบบดุนนูนหรือประกอบยึด ในการคาดเข็มขัดให้ปลายสายทั้งสองข้างเก็บซ่อนอยู่ด้านหลัง
หัวเข็มขัด
๑.๕ รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือผ้าใบสีดา ชนิดผูกเชือกสีเดียวกับรองเท้า ไม่มีริ้ว
และลวดลาย
๑.๖ ถุงเท้าสีดา
๒. เครื่องแบบลูกจ้างประจาหญิง สังกัดกองทัพอากาศ ให้มีเครื่องแบบประกอบด้วยหมวก
เสื้อ กระโปรงหรือกางเกง เข็มขัด รองเท้า และถุงเท้า ดังนี้
๒.๑ หมวก มี ๒ แบบ คือ
๒.๑.๑ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา มีลักษณะและมีตราหน้าหมวกเช่นเดียวกับหมวก
แก๊ปทรงอ่อนสีเทาของลูกจ้างประจาชาย
๒.๑.๒ หมวกหนีบสีเทา มีลักษณะตามผนวก ๑ ท้ายระเบียบนี้ ไม่มีดุมหน้าหมวก
ตอนหน้าเชิด ตอนหลังต่า มีตราหน้าหมวกเช่นเดียวกับตราหน้าหมวกของลูกจ้างประจาชาย
๒.๒ เสื้อ มี ๓ แบบ คือ
๒.๒.๑ เสื้ อ คอพั บ สี เ ทาหรื อ สี ข าว แบบเดี ย วกั บ เสื้ อ ของลู ก จ้ า งประจ าชาย
ดุมให้มีสีเดียวกับเสื้อ และเสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออกข้างนอก ด้านใน
กว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านนอกเป็นรูปแหลมกว้าง ๖ เซนติเมตรก็ได้ เมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายใน
กระโปรงหรือกางเกง
๒.๒.๒ เสื้อคอเปิด สีเทาหรือ สีขาว แบบปกแหลม แขนสั้น เหนือข้อศอกพองาม
ปลายแขนพับ ไม่ มีอิ นทรธนู ที่ แนวอกเสื้ อมี ดุม ขนาดเส้น ผ่า ศูน ย์กลาง ๒ เซนติ เมตร ๔ ดุม ด้ านหน้ า
ส่วนล่างมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีปกขัดดุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ข้างละ ๑ ดุม
และมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม สาหรับดุมเป็นสีทอง มีลายดุนเป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก เมื่อสวมเสื้อนี้
ให้ปล่อยชายเสื้อไว้นอกกระโปรงหรือกางเกงให้ยาวพองาม
๒.๒.๓ เสื้อคอแบะสีเทาอ่อน แบบคอปูานปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเสื้อไม่มีสาบอก
ที่แนวอกมีดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๔ ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกพองามปลายแขนพับ
ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีกระเป๋าที่แนวเอวเสื้อ
เป็นกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงไปทางเอวกุ๊นปากกระเป๋าสีเดียวกับตัวเสื้อ มีอินทรธนูอ่อน
ใช้ผ้าสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมนด้านไหล่กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร

- ๗๑ เย็บติดกับเสื้อเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีเส้นทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านคอ
กว้ า ง ๒.๕ เซนติเ มตร ตอนปลายขั ด ดุ มเช่ น เดี ย วกับ ดุ มที่ แ นวอกเสื้อ เมื่อ สวมเสื้ อ นี้ใ ห้ ป ลายชายเสื้ อ
ไว้นอกกระโปรง
๒.๓ กระโปรงสีเทา แบบ ๖ ตะเข็บ ผ่าเอวด้านซ้าย ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ที่ขอบเอว
มีห่วงทาด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ๕ ห่วง สาหรับสอดเข็มขัด
๒.๔ กางเกงขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทาของลูกจ้างประจาชาย
เว้นแต่ไม่มีกระเป๋าหลัง ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร
๒.๕ เข็มขัด มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดของลูกจ้าประจาชาย
๒.๖ รองเท้า มี ๓ แบบ คือ
๒.๖.๑ รองเท้า หุ้มส้ นหนั ง สีด าชนิ ดผูก เชือก ไม่ มีริ้ว และลวดลาย ส้น สูง ไม่เกิ น
๒.๕ เซนติเมตร
๒.๖.๒ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา ไม่มีริ้วและลวดลาย พื้นบางชั้นเดียว ส้นสูงไม่เกิน
๗.๕ เซนติเมตร ชนิดนี้ไม่ให้ใช้กับกางเกง
๒.๖.๓ รองเท้าผ้าใบสีดา
๒.๗ ถุงเท้า ในโอกาสสวมกางเกงขายาวสีเทา และสวมรองเท้าหุ้มส้นหนังสีดาชนิดผูก
เชือก ให้ใช้ถุงเท้าสีดา
๓. เครื่องหมายสังกัด เครื่องหมายระดับตาแหน่ง และการประดับ
๓.๑ เครื่ องหมายสังกัด ทาด้วยโลหะสี ทอง เป็นตัวอักษรย่อชื่อหน่วย สูง ๑ เซนติเมตร
มีลักษณะตามผนวก ๒ ท้ายระเบียบนี้
๓.๒ เครื่องหมายระดับตาแหน่ง ทาด้วยโลหะสีทอง มีลักษณะตามผนวก ๓ คือ
๓.๒.๑ รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีเหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร
และดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง สาหรับตาแหน่งระดับชั้น ๔ หรือตาแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับอัตราค่าจ้าง
ขั้นสูงสุดขั้น ๒๗ ของกลุ่มค่าจ้างที่ ๒
๓.๒.๒ รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร และ
ดาว๕ กลีบ ๑ ดวง สาหรับตาแหน่งระดับชั้น ๓ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุด
ขั้น ๓๔ ของกลุ่มค่าจ้างที่ ๑
๓.๒.๓ รูปดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง เหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร สาหรับ
ตาแหน่งระดับชั้น ๒ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุด ขั้น ๒๙ ของกลุ่มค่าจ้างที่ ๑
๓.๒.๔ รูปปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร สาหรับตาแหน่งระดับชั้น ๑ หรือ
ตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๒๔ หรือขั้น ๒๗ ของกลุ่มค่าจ้างที่ ๑
๓.๓ การเทียบตาแหน่ง ให้ถืออัตราค่าจ้างของตาแหน่งที่บรรจุอยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก
ในการเทียบ
๓.๔ การประดับเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับตาแหน่ง ให้ประดับดังนี้
๓.๔.๑ เสื้ อคอพั บ ให้ ประดั บเครื่ องหมายสั ง กั ดที่ ปกเสื้ อด้ านซ้ าย และประดั บ
เครื่องหมายระดับตาแหน่งที่ปกเสื้อด้านขวา โดยให้แนวบนของเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับตาแหน่ง
ขนานกับขอบปกคอพับของเสื้อด้านบน และห่างจากขอบปกด้านหน้า ๒ เซนติเมตร
๓.๔.๒ เสื้ อคอเปิ ด ให้ ประดั บเครื่ องหมายสั ง กั ดที่ ปกเสื้ อด้ านซ้ าย และประดั บ
เครื่องหมายระดับต าแหน่งที่ปกเสื้ อด้านขวา โดยให้ แนวล่ างของเครื่องหมายสั งกั ดและเครื่ องหมายระดั บ
ตาแหน่งขนานกับขอบปกด้านล่าง และห่างจากขอบปกด้านล่าง ๒ เซนติเมตร

- ๗๒ ๓.๔.๓ เสื้ อคอแบะ ให้ ประดั บเครื่ องหมายสั งกั ดที่ ปกเสื้ อด้ านซ้ าย และประดั บ
เครื่องหมายระดับต าแหน่งที่ปกเสื้ อด้านขวา โดยให้ แนวล่ างของเครื่องหมายสั งกั ดและเครื่ องหมายระดั บ
ตาแหน่งขนานกับขอบปกด้านล่าง และห่างจากขอบปกด้านล่าง ๒ เซนติเมตร
๔. ลูกจ้างประจาที่ทาหน้าที่เวรประจาส่วนราชการ ให้แต่งเครื่องแบบตามระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการรักษาการณ์
๕. ลูกจ้างประจาที่ทาหน้าที่ยามรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๓๙
๖. ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ลูกจ้างประจาใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษตามที่กาหนดในผนวก ๔
ได้ตามความจาเป็น

เอกสารอ้างอิง - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจา พ.ศ.๒๕๔๓, ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๖
และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓

- ๗๓ ผนวก ๑
หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทาและหมวกหนีบลูกจ้างประจา
หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา (ชาย)

ลักษณะ มีตราหน้าหมวกปักด้วยไหมสีเหลืองเป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก ใต้อุณาโลมเปล่ง
รัศมี กว้าง ๔ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ติดอยู่กึ่งกลางหน้าหมวก
หมวกหนีบสีเทา (ชาย)

ลักษณะ ไม่มีดุมหน้าหมวก มีตราหน้าหมวกทาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก
ใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี กว้าง ๔ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ติดเหนือขอบหมวกด้านซ้าย ห่างจากขอบหมวก
ด้านล่าง ๓.๕ เซนติเมตร และให้แนวกึ่งกลางของตราหน้าหมวกห่างจากขอบหมวกด้านหน้า ๕ เซนติเมตร
หมวกหนีบสีเทา (หญิง)

ลัก ษณะ ไม่ มีดุ ม หน้า หมวก ตอนหน้ าเชิ ด ตอนหลั ง ต่ า มี ต ราหน้ าหมวกเช่ น เดี ย วกั บ
ตราหน้าหมวกของลูกจ้างประจาชาย โดยติดตราหน้าหมวกเหนือขอบหมวกด้านซ้าย ห่างจากขอบหมวก
ด้านล่าง ๓.๕ เซนติเมตร และให้แนวกึ่งกลางของตราหน้าหมวกห่างจากขอบหมวกด้านหน้า ๕ เซนติเมตร

- ๗๔ ผนวก ๒
เครื่องหมายสังกัดลูกจ้างประจา สังกัดกองทัพอากาศ
ลาดับ
เครื่องหมาย
หมายถึง
๑
บก
กองบัญชาการกองทัพอากาศ
๒
ศบพ
ศูนย์อานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ
๓
ศฮพ
ศูนย์อานวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ
๔
ศกอ
ศูนย์การสงครามทางอากาศ
๕
สพร
สานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ
๖
สบ
กรมสารบรรณทหารอากาศ
๗
กง
กรมการเงินทหารอากาศ
๘
สตน
สานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
๙
สธน
สานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
๑๐
บน
กองบิน
๑๑
รรบ
โรงเรียนการบิน
๑๒
คปอ
กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๑๓
อย
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
๑๔
ชอ
กรมช่างอากาศ
๑๕
สอ
กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
๑๖
สพ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๗
พอ
กรมแพทย์ทหารอากาศ
๑๘
พธ
กรมพลาธิการทหารอากาศ
๑๙
ชย
กรมช่างโยธาทหารอากาศ
๒๐
ขส
กรมขนส่งทหารอากาศ
๒๑
ยศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๒๒
รรนอ
โรงเรียนนายเรืออากาศ
๒๓
สก
กรมสวัสดิการทหารอากาศ
๒๔
ศวอ
ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
๒๕
สวบ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
๒๖
สดม
สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
คาชี้แจง
๑. เครื่องหมายสังกัด ทาด้วยโลหะเป็นตัวอักษรย่อชื่อหน่วยสูง ๑ เซนติเมตรติดที่มุมปกเสื้อคอพับคอเปิด
หรือคอแบะ ด้านซ้าย
๒. เครื่องหมายสังกัดกองบินต่าง ๆ ให้มีหมายเลขกองบินนั้น ๆ ต่อท้ายคาว่า บน เช่น บน๑ เป็นต้น

- ๗๕ ผนวก ๓
รูปเครื่องหมายระดับตาแหน่งลูกจ้างประจา สังกัดกองทัพอากาศ

คาชี้แจง
๑. เครื่องหมายระดับตาแหน่ง ทาด้วยโลหะสีทอง ประดับที่มุมปกเสื้อคอพับ หรือคอเปิด หรือ
คอแบะตอนบนด้านขวา มีลักษณะดังนี้
๑.๑ รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีเหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔เซนติเมตร และดาว ๕ กลีบ
๑ ดวง สาหรับตาแหน่งระดับชั้น ๔ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๒๗ ของ
กลุ่มค่าจ้างที่ ๒
๑.๒ รูปพระมหามงกุฎเหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร และดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง
สาหรับตาแหน่งระดับชั้น ๓ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๓๔ ของกลุ่ม
ค่าจ้างที่ ๑
๑.๓ รูปดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง เหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร สาหรับตาแหน่ง
ระดับชั้น ๒ หรือตาแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๒๙ ของกลุ่มค่าจ้างที่ ๑
๑.๔ รูปปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร สาหรับตาแหน่ง ระดับชั้น ๑ หรือตาแหน่ง ที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่รับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๒๔ หรือขั้น ๒๗ ของกลุ่มค่าจ้างที่ ๑
๒. การเทียบตาแหน่ง ให้ถืออัตราค่าจ้างของตาแหน่งที่บรรจุอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักในการเทียบ

- ๗๖ ผนวก ๔
เครื่องแต่งตัวพิเศษใช้ขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการของลูกจ้างประจา สังกัดกองทัพอากาศ
ชื่อ
๑. ชุดกันเปื้อน
ก. ชนิดเสื้อ
กางเกงติดกัน

ข. ชนิดเอว
ปล่อย
ค. ชนิดรัดเอว
๒. ชุดปูองกันกรด
(ชายและหญิง)
๓. ชุดเสื้อกันเปื้อน
(ชายและหญิง)
๔. ชุดผ้ากันเปื้อน
(ชายและหญิง)

๕. ชุดบริการ
ห้องอาหาร
(ชายและหญิง)
๖. ชุดพนักงาน
บริการสโมสร
(ชายและหญิง)
๗. ชุดซักรีด

ลักษณะ
เสื้ อ แบบคอเปิ ด ปกแหลม แขนสั้ น เสมอศอก มี ก ระเป๋ า บน
ปะ ๒ ใบ ผ่าอก มีดุม ๕ ดุม เอวมีสาบถักรัง ดุมติดดุม ให้ขยาย
เอวได้กางเกงขายาว ด้านหน้ามีกระเป๋าปะข้างละ ๑ ใบ มีเจาะ
ที่แ นวตะเข็ บ ข้ างระดั บ เหนื อ กระเป๋ า ปลายขามี ส าบส าหรั บ
รัดปลายขา
ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ชนิ ด เสื้ อ กางเกงติ ด กั น เว้ น แต่ เ สื้ อ
ปล่อยเอว ไม่ติดกับกางเกง ผ่าอก มีดุม ๔ ดุม กางเกงด้านหลัง
มีกระเป๋าปะข้างละ ๑ ใบ ปลายขาปล่อยธรรมดา
ลักษณะเช่นเดียวกับชนิดเอวปล่อย แต่มีสายรัดรอบเอว
มี ลั ก ษ ณ ะ เ ป็ น เ สื้ อ ก า ง เ ก ง ติ ด กั น ท า ด้ ว ย วั ส ดุ ช นิ ด ที่
ปู อ งกั น กรดได้ มี ห มวกติ ด กั บ เสื้ อ มี ถุ ง มื อ ปู อ งกั น กรด
หน้ากากปูองกันไอกรดและรองเท้าปูองกันกรด สูงครึ่งน่อง
เสื้ อ กั น เปื้ อ นสี เ ทา สี ฟู า หรื อ สี ข าว ยาวถึ ง เข่ า ผ่ า อกตลอด
มี ดุ ม ๕ ดุ ม จะใช้ แ ขนสั้ น หรื อ แขนยาวก็ ไ ด้ ปกคอแบะหรื อ
ฮาวาย มีกระเป๋าระดับเอว ข้างละ๑ กระเป๋า ระดับอกข้างละ
๑ กระเป๋า
ผ้ า กั น เปื้ อ นสี เ ทา สี ฟู า หรื อ สี ข าว ยาวถึ ง เข่ า ไม่ มี ห ลั ง
ไม่มี แขน คอกลม ต่อสาบจากไหล่ อ้อ มไปรอบคอ และติ ดดุ ม
ด้านหลัง ด้านหน้าตอนล่างซ้ายมีกระเป๋า ๑ กระเป๋า ตรงระดับ
เอวมี แ ถบส าหรั บ ผู ก ด้ า นหลั ง ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น จะใช้
วัสดุอื่นตามรูปและลักษณะที่เห็นสมควรก็ได้
เสื้อชั้นในเชิ้ตสีขาว แขนยาว ผูกโบหูกระต่ายสีดา เสื้อชั้นนอก
สี ข าว คอแหลมไม่ มี ป ก แขนกระบอก ติ ด ดุ ม ๒ ดุ ม ชายใช้
กางเกงขายาวสีเทาหญิงใช้กระโปรงสีเทา
ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส่ ว นราชการนั้ น ๆ ก าหนดขึ้ น ตามความ
เหมาะสม

หมายเหตุ
- ใช้ ส าหรั บเจ้ า หน้ า ที่
ทางานช่างต่าง ๆ และ
ใช้แรงงาน
- ชุดกั้นเปื้อนชนิด ก.,
ข.และ ค. จะใช้ สี เ ทา
สี ฟู า หรื อ สี ข าว ก็ ไ ด้
ถ้ า ใช้ สี เ ทาหรื อ สี ฟู า
ให้ ปั ก ชื่ อ อั ก ษรสี ข าว
สูงขนาด ๑ เซนติเมตร

- ใช้ ส าหรั บเจ้ า หน้ า ที่
ท า ง า น ช่ า ง ต่ า ง ๆ
งานประกอบอาหาร
และใช้แรงงาน
- ใช้ ส าหรั บเจ้ า หน้ า ที่
ท า ง า น ช่ า ง ต่ า ง ๆ
งานประกอบอาหาร
และใช้แรงงาน

- ใช้ ส าหรั บ พนั ก งาน
บริ ก ารอาหารในงาน
เกียรติยศ
- ใช้ ส าหรั บ พนั ก งาน
บริ ก ารหน้ า ที่ ต่ า ง ๆ
เกี่ยวกับสโมสร
ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ส่ ว นราชการนั้ น ๆ ก าหนดขึ้ น ตามความ - ใช้ ส าหรั บ พนั ก งาน
เหมาะสม
ซักรีด

- ๗๗ ชื่อ
ลักษณะ
๘. ชุดพนักงาน
หมวก ใช้ ร องในหมวกเหล็ ก สี เ ทา สายรั ด คางหนั ง สี ด า
รักษาความปลอดภัย กว้าง ๑.๕ เซนติเมตรด้านข้างหมวกทั้งสองข้างมีอักษร “รปภ.”
ขนาด ๔ เซนติเมตร สีขาว และมีแถบสีขาว กว้าง ๔ เซนติเมตร
รอบหมวกระดับเดียวกับตัวอักษร
เสื้อ เช่นเดียวกับเสื้ อลูกจ้างประจาชาย ไม่มีสาบอก ไม่มีแถบ
กระเป๋า
กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงลูกจ้างประจาชาย แต่กระเป๋าหลังทั้ง
สองข้ า งมี ฝ าปิ ด ขั ด ดุ ม สี เ ทา ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง ๑.๕
เซนติเมตร ข้างละ ๑ ดุม ปลายขากางเกงสอดไว้ในรองเท้า
เข็ มขั ดด้ ายถั กสี เทา กว้า ง ๕.๕ เซนติเ มตร หั วเข็ มขั ดท าด้ ว ย
โลหะสีทอง เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน กว้าง ๖ เซนติเมตร
ยาว ๘ เซนติ เ มตร มี รู ป ปี ก นกกาง ๒ ปี ก ดุ น นู น อยู่ กึ่ ง กลาง
หัวเข็มขัด รองเท้า สูงครึ่งน่องหนังสีดา สายนกหวีด ทาด้วยด้าย
ถักหรือไหมถักสีฟูา ทาเป็นห่วงคล้องใต้แขนซ้าย ๑ เส้น ปลาย
สายติ ด ใต้ อิ น ทรธนู อี ก ๑ เส้ น โยงจากสายที่ ค ล้ อ งแขนใต้
อินทรธนู ให้สายนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย
ปลอกแขน ท าด้ ว ยสั ก หลาดสี แ ดง กว้ า ง ๑๐ เซนติ เ มตร
มีอั กษร “รปภ.” ท าด้ วยสัก หลาดสีข าว ขนาด ๖ เซนติ เมตร
สวมที่ แ ขนเสื้ อ ข้ า งขวาระหว่ า งไหล่ กั บ ข้ อ ศอกให้ ตั ว อั ก ษร
อยู่ด้านนอก
๙. ชุดพนักงาน
ให้ใช้เครื่องแบบลูกจ้างประจาตามระเบียบกองทัพอากาศ แต่ให้
ตรวจอาวุธและวัตถุ ติ ด ปู า ยบอกหน้ า ที่ เ ป็ น ภาษาอั ง กฤษที่ อ กเสื้ อ เหนื อ กระเป๋ า
ระเบิด
ด้านซ้าย
๑๐. ชุดพนักงาน ให้ใช้เครื่องแบบลูกจ้างประจาตามระเบียบกองทัพอากาศ แต่ให้
สัญญาณ
สวมปลอกแขนเช่นเดียวกับพนักงานรักษาความปลอดภัย
๑๑. ชุดพนักงาน ให้ใช้เครื่องแบบลูกจ้างประจาตามระเบียบกองทัพอากาศ แต่ให้
สุขาภิบาล
ติ ด ปู า ยหมายเลขประจ าตั ว เป็ น เลขอารบิ กไว้ ที่ อ กเสื้ อ
เหนือกระเป๋าด้านซ้าย

หมายเหตุ

- ๗๘ ชื่อ
ลักษณะ
๑๒. ชุดปฏิบัติงาน
ในสถานพยาบาล
ของกรมแพทย์
ทหารอากาศ
ก. ชุดพนักงาน ชาย กางเกงขายาว และเสื้ อ คอพั บ แขนสั้ น สี ก รมท่ า เหนื อ
ทาความสะอาด
กระเป๋ า ซ้ า ยปั ก ชื่ อ อาคาร เหนื อ กระเป๋ า ขวา ปั ก ชื่ อ ตั ว
อาคารผู้ปุวย
ชื่อสกุลด้วยด้ายสีขาว
หญิ ง กระโปรงและเสื้ อ คอพั บ สี ก รมท่ า เหนื อ กระเป๋ า
ปักเหมือนลูกจ้างประจาชาย
ข. ชุดพนักงาน กางเกงสีเทาขายาว เสื้อสีฟูาอ่อน ปล่อยเอว อกเสื้อด้านซ้ายปัก
เวรเปล
ว่า “เวรเปล” ด้านขวา ปักชื่อตัวชื่อสกุลด้วยด้ายสีขาว
ค. ชุดพนักงาน ชาย กางเกงขายาวสีฟูา เสื้อคอตัววีสีฟูา
ห้องผ่าตัด
หญิง กระโปรงและเสื้อติดกันสีฟูา
ง. ชุดพนักงาน กระโปรงและเสื้อติดกันสีเทา
ห้องคลอด
จ. ชุดพนักงาน กระโปรงและเสื้ อ ติ ด กั น สี ฟู า ด้ า นขวาปั ก ชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล
ครัว
ด้วยด้ายสีขาว
ฉ. ชุดพนักงาน หญิ ง เสื้ อ กระโปรงชุ ด ติ ด กั น สี ข าว แขนสั้ น คอกลม ดุ ม เสื้ อ
ที่ปฏิบัติงานใน
ด้านหน้าสีขาว ๔ ดุมมีสาบรอบคอ และรอบแขนเสื้อขลิบด้วยผ้า
หน้าที่ผู้ช่วย
สีน้าเงิน กระโปรง ๔ ชิ้น มีกระเป๋าปะ ๒ กระเป๋า มุมล่างของ
พยาบาล
กระเป๋ามน ปลายแหลมพองาม
ทหารอากาศ
เข็ ม ขั ด ท าด้ ว ยผ้ า สี ข าวเย็ บ ติ ด กั บ กระโปรง มี ดุ ม สี ท องของ
กองทัพอากาศขนาดเล็กเป็นหัวเข็มขัด
รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือผ้าใบสีขาว
ถุงเท้าสีขาว
ที่อกเสื้อด้านขวาปักชื่อตัวชื่อสกุลด้วยด้ายหรือไหมสีน้าเงิน และ
ติดเครื่องหมายกรมแพทย์ทหารอากาศ (ลงยา)เหนือชื่อตัวชื่อ
สกุล

หมายเหตุ

- ๗๙ ผนวก ๕
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖
ภาพตัวอย่างหัวเข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้าเงินดา
ด้านหน้า

ด้านหลังแบบดุนนูนด้านหลังแบบประกอบยึด

ด้านบน

- ๘๐ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทอ.(กปค.ฯ โทร.๒-๑๒๔๕)
ที่ ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๗๓๓/๒๙
วันที่
เรื่อง การลงโทษลูกจ้างประจาผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง

๗ ต.ค.๒๙

เรียน ผบ.ทอ.
๑. สม.แจ้งว่ากระทรวงการคลัง มีหนัง สือแจ้ง ให้ทราบ เรื่อง การลงโทษลูกจ้างประจา
ผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยกาหนดให้นามติคณะรัฐมนตรีที่วางหลักเกณฑ์การลงโทษข้าราชการ
ผู้ ก ระท าผิ ด วิ นั ย อย่ า งร้ า ยแรงมาใช้ เพื่ อ เป็ น แนวทางในการก าหนดโทษ ให้ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔/๔๒๔๐๔ ลง ๒๖ ส.ค.๒๙ ที่แนบ ซึ่งสรุปสาระสาคัญดังนี้
๑.๑ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๕
ข้อ ๒๒ กาหนดว่ า “เมื่ อผู้มีอ านาจตามข้ อ ๑๐ ได้ พิจารณาสอบสวนแล้ว ถ้าเห็ นว่าลู กจ้างประจ าผู้ใ ด
กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ก็ให้สั่ง การตามที่เห็นสมควร
ถ้าเห็นว่าลูกจ้างประจาผู้ใดกระทาผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ดาเนินการตามข้อ ๒๐
ผู้ใดถูกสั่งให้ออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออก
๑.๒ เพื่อให้การดาเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ตามข้อ ๒๒ (ข้อ ๑.๑) เป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน อาศัยอานาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของ
ส่ ว นราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ จึ ง ก าหนดให้ น ามติ ค ณะรั ฐ มนตรี ว างหลั ก เกณฑ์ ก ารลงโทษข้ า ราชการ
ผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดโทษให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
๑.๒.๑ มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ที่ น.ว.
๒๐๘/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๙๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา
๑.๒.๒ มติคณะรัฐมนตรี ตามหนัง สือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.
๑๒๕/๒๕๐๓ เรื่อง การลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๒. กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว หลักเกณฑ์การลงโทษลูกจ้างประจาผู้กระทาผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง ตามข้อ ๑.๒ จะต้องใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจาของ ทอ.ด้วย จึงเห็นสมควรสาเนาเสนอ นขต.ทอ.ทราบ
และถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุมัติตามข้อ ๒ แล้ว กพ.ทอ.จะได้ดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) น.อ.ปราบ ปราบศรีภูมิ
ฝสธ.ประจา กพ.ทอ.ทาการแทน
จก.กพ.ทอ.
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.พิศิษฐ์ ศรีกาฬสินธุ์
ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ.
๙ ต.ค.๒๙

- ๘๑ (ลงชื่อ) พล.อ.ท.สุรพล โสภาพงษ์
รอง เสธ.ทอ.(๒)
๑๐ ต.ค.๒๙
เรียน ผบ.ทอ.
กระผมเห็นสมควรอนุมัติตามข้อ ๒ และให้ กพ.ทอ.ดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ท.เกษตร โรจนนิล
เสธ.ทอ.
๑๐ ต.ค.๒๙
อนุมัติตามข้อ ๒
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
ผบ.ทอ.
๑๕ ต.ค.๒๙
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ท.จุฬากรณ์ กล่อมแฟง
(จุฬากรณ์ กล่อมแฟง)
หน.ผบธ.กสม.สบ.ทอ.
๑ ธ.ค.๕๔

- ๘๒ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.กห.(กศจ.กง.กห.โทร.๒๒๒๙๘๖๔)
ที่ ต่อ กง.กห.๘๓๙๐/๒๙
วันที่ ๑๖
เรื่อง การลงโทษลูกจ้างประจาผู้กระทาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ก.ย.๒๙

เสนอ สม.
กง.กห.พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาลังพล จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา
ดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.วิเชียร เวชพันธุ์
รอง จก.กง.กห.ทาการแทน
จก.กง.กห.

- ๘๓ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สม.(กกพ.สม.โทร.๒๒๒๘๘๓๙)
ที่ (ฉบับ กห เลขรับ ๑๖๔๘๙/๒๙)
วันที่
เรื่อง การลงโทษลูกจ้างประจากระทาผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง
เรียน ปล.กห.
๑. กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้ง ให้ทราบ เรื่อง การลงโทษลูกจ้างประจาผู้กระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง โดยกาหนดให้นามติคณะรัฐมนตรีที่วางหลักเกณฑ์การลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัย
อย่ า งร้ ายแรงมาใช้ เพื่ อเป็ น แนวทางในการก าหนดโทษให้เ ป็ น มาตรฐานเดีย วกั น โดยมี ร ายละเอี ย ด
ตามหนังสือที่ กค ๐๕๑๔/๔๒๔๐๔ ลง ๒๖ ส.ค.๒๙ ที่แนบ
๒. เห็นควรคัดสาเนาเสนอ นขต.ทอ.และ นขต.สป.เพื่อทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาอนุมัติในข้อ ๒
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไสว วิภาตนาวิน
รอง จก.สม.ทาการแทน
จก.สม.
๒๒ ก.ย.๒๙
เสนอ นขต.กห.และ นขต.สป.
เพื่อทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปด้วย
(ลงชื่อ) พล.อ.อ.สรรเสริญ วานิชย์
รอง ปล.กห.ทาการแทน
ปล.กห.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) พ.อ.ประภัศร์ เสติกัณณะ
(ประภัศร์ เสติกัณณะ)
กห.กกพ.สม.
๒๕ ก.ย.๒๙

- ๘๔ (สาเนา)
ที่ กค ๐๕๑๕/๔๒๔๐๔

กระทรวงการคลัง
ในพระบรมมหาราชวัง
๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๙

เรื่อง การลงโทษลูกจ้างประจาผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
เรียน ปลัดกระทรวงกลาโหม
ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๒๒
กาหนดว่า “เมื่อผู้มีอานาจตามข้อ ๑๐ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่าลูกจ้างประจาผู้ใดกระทาผิด
วินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ก็ให้สั่งการตามที่เห็นสมควร ถ้ าเห็นว่า
ลูกจ้างประจาผู้ใดกระทาผิดวินัยที่ยังไม่ถึงขั้นกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ดาเนินการตามข้อ ๒๐ ผู้ใดถูกสั่ง
ให้ออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบาเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออก”
เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ตามข้อ ๒๒ เป็นไปในแนวทางเดียวกั น
อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ ๘ แห่ ง ระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่ าด้ วยลู กจ้ างประจ าของส่ วนราชการ
พ.ศ.๒๕๒๕จึงกาหนดให้นามติคณะรัฐมนตรีที่วางหลักเกณฑ์การลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการกาหนดโทษให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้
๑. มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ที่ น.ว.๒๐๘/๒๔๙๖
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๙๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา
๒. มติ คณะรั ฐมนตรี ตามหนั ง สื อส านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที่ น.ว.๑๒๕/๒๕๐๓
เรื่อง การลงโทษข้าราชการผู้กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) พนัส สิมะเสถียร
(นายพนัส สิมะเสถียร)
ปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมบัญชีกลาง
กองกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร.๒๒๒๔๘๖๔
เสนอ กง.กห.
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ไสว วิภาตนาวิน
รอง จก.สม.ทาการแทน
จก.สม.

- ๘๕ พนักงานราชการ
๑. วัตถุประสงค์ ของพนักงานราชการ
๑.๑ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของกระทรวงกลาโหมในส่วนของลูกจ้างให้มี
ความหลากหลายและเหมาะสมกับการใช้กาลังคนภาครัฐ
๑.๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑.๓ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับส่วนราชการที่จะนามาใช้บริหารจัดการบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม
๒. พนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้
๒.๑ พนั กงานราชการทั่ ว ไป ได้แ ก่ พนัก งานราชการซึ่ ง ปฏิบั ติง านในลั กษณะ
เป็นงานประจาทั่วไปของส่วนราชการ แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ
กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ
๒.๒ พนัก งานราชการพิ เศษ ได้ แก่ พนัก งานราชการซึ่ ง ปฏิบั ติง านในลัก ษณะ
ที่ต้องใช้ความรู้หรือความเชี่ยวชาญสูง มากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติง านในเรื่องที่มีความสาคัญ และจาเป็น
เฉพาะเรื่องของส่วนราชการ หรือมีความจาเป็นต้องใช้บุคลากรในลักษณะดังกล่าว คือ พนักงานราชการ
ในกลุ่มงานเชี่ยวชาญพิเศษ
๓. ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมี คุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้
๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย
๓.๒ มีอายุไม่ต่ากว่า ๑๘ ปี
๓.๓ เป็น ผู้เ ลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อัน มีพ ระมหากษั ตริ ย์
ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๔ ไม่ เ ป็ น ข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งของส่ ว นราชการ พนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า ง
ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
๓.๕ ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่
ในพรรคการเมือง
๓.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ไ ด้ ไร้ความสามารถ
หรื อ จิ ต ฟั่ น เฟื อ น ไม่ ส มประกอบ หรื อ เป็ น โรคตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง ซึ่ ง ออกตามความ
ในมาตรา ๔๑ แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗
๓.๗ ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกสั่ง ให้พักราชการ หรือถูกสั่ง ให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน
๓.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ บ กพร่ อ งในศี ล ธรรมอั น ดี จ นเป็ น ที่ รั ง เกี ยจของสั ง คม และไม่ เ ป็ น
ผู้เคยกระทาการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
๓.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เพราะกระทา
ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- ๘๖ ความในข้อ ๓.๑ ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศ ซึ่งส่วนราชการ
จาเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจาเป็นของส่วนราชการนั้น ๆ
ผู้ที่ เป็ นพนักงานราชการจะต้ องมีคุ ณสมบัติ ทั่วไปตามวรรคหนึ่ง ตลอดเวลาที่ ดารง
สถานะเป็นพนักงานราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ ๓.๗
๔. วันเวลาทางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจาปีของพนักงาน
ราชการ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
๕. การแต่งกายของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามข้อบัง คับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
เครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้าง โดยอนุโลม
๖. การจ้า งพนักงานราชการ ให้กระทาเป็นสัญ ญาจ้างไม่เกิ นคราวละ ๔ ปี หรือตาม
โครงการที่มีกาหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจาเป็นของแต่ละส่วนราชการ
๗. ค่ า ตอบแทนและสิ ท ธิป ระโยชน์อื่ น ๆ ได้แ ก่ ค่า ใช้จ่ า ยในการเดิ นทางไปราชการ
ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติง านนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด เงินทดแทนกรณีประประสบอันตราย เจ็บปุวย
สูญหาย เนื่องจากทางานให้ราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับรถประจาตาแหน่ง
และสิทธิอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
๘. ผู้ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานใน
ตาแหน่งที่ได้รับการว่าจ้าง ให้ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี
แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง
๙. การเลื่ อ นขั้ น ค่ า ตอบแทนประจ าปี ข องพนั ก งานราชการ ตามผลการประเมิ น
การปฏิบัติงาน ดังนี้
๙.๑ จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณที่แล้วมา ไม่น้อยกว่า
๘ เดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปี
๙.๒ เลื่อนขั้นค่าตอบแทนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ากว่าระดับดีได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน
ทั้ง นี้ ควบคุ ม วงเงิน งบประมาณการเลื่ อนค่ าตอบแทนในวงเงิน ไม่เ กิ นร้ อ ยละ ๔
ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน
๑๐. กรณีที่มีการคานวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเลื่อนค่าตอบแทน หากคานวณ
แล้ว มีเศษไม่ถึง ๑๐ บาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ บาท
๑๑. ให้ส่ วนราชการจัดทาคาสั่งการเลื่อนค่ าตอบแทน ของพนั กงานราชการ ตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในข้อ ๙

- ๘๗ ๑๒. พนักงานราชการในกลุ่มงานใด ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง
ได้ ให้ พ นั กงานราชการผู้ นั้ น ได้ รับ การพิ จ ารณาเลื่ อ นค่า ตอบแทนในกลุ่ ม งานนั้ น ตามผลการประเมิ น
การปฏิบัติงาน ในข้อ ๙
๑๓. ให้พนักงานราชการทั่วไปอาจมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนวิชาชีพ ค่าตอบแทนสาหรับ
ตาแหน่ง ที่ มีเ หตุ พิ เศษ และค่า ตอบแทนอื่ น ๆ ที่ ป ฏิบั ติง านหรือ มีลั ก ษณะงานเช่น เดี ย วกั บข้ า ราชการ
ทหารที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนดั ง กล่ า ว ตามที่ ค ณะกรรมการบริ ห ารพนั ก งานราชการตามระเบี ย บ
สานักนายกรัฐมนตรีกาหนด
๑๔. สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย
เจ็บปุวย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทางาน ให้ยื่นคาร้องขอเงินทดแทนต่อส่วนราชการที่พนักงาน
ราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาญ
แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน
๑๕. ให้พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ดังนี้
๑๕.๑ ค่าตอบแทนระหว่างการลา
๑๕.๑.๑ ลาปุวย ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน
ส่วนที่เกิน ๓๐ วัน ให้รับจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม
๑๕.๑.๒ ลาคลอดบุตร ให้ไ ด้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไ ม่เกิน ๔๕ วัน
และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยประกันสังคม
๑๕.๑.๓ ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วัน
๑๕.๑.๔ ลาพั ก ผ่ อ นประจ าปี ให้ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนระหว่ า งลาได้ ปี ห นึ่ ง
ไม่เกิน ๑๕ วัน
๑๕.๑.๕ ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชา
ทหาร เข้า รับ การระดมพล หรื อเพื่ อทดลองความพรั่ ง พร้อม ให้ไ ด้รับ ค่า ตอบแทนระหว่ างลาได้ปี หนึ่ ง
ไม่เกิน ๖๐ วัน
๑๕.๑.๖ การลาเพื่ อ ไปอุ ป สมบท และลาไปประกอบพิ ธี ฮั จ ญ์ ให้ ไ ด้ รั บ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
ในกรณี ที่ พนั ก งานราชการเข้ า ท างานไม่ ถึ ง ๑ ปี ให้ท อนสิ ท ธิที่ จ ะได้ รั บ
ค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว และการลาพักผ่อน ลงตามส่วนของจานวนวันที่จ้าง
๑๕.๒ ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด
กรณี ที่ ส่ วนราชการบอกเลิ กสั ญ ญาจ้ างกั บ พนั ก งานราชการผู้ ใ ดก่ อ นครบ
กาหนดเวลาจ้าง โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการดังกล่าว ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับค่าตอบแทน
การออกจากราชการโดยไม่มีความผิด ดังนี้
๑๕.๒.๑ ผู้ที่ไ ด้ปฏิบัติง านติดต่อกันครบ ๔ เดือน แต่ไ ม่ครบ ๑ ปี ให้จ่าย
ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
๑๕.๒.๒ ผู้ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ กั น ครบ ๑ ปี แต่ ไ ม่ ค รบ ๓ ปี ให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนจานวน ๓ เท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ

- ๘๘ ๑๕.๒.๓ ผู้ ที่ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต่ อ กั น ครบ ๓ ปี แต่ ไ ม่ ค รบ ๖ ปี ให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนจานวน ๖ เท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
๑๕.๒.๔ ผู้ที่ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ง านติ ดต่ อ กั นครบ ๖ ปี แต่ ไ ม่ ครบ ๑๐ ปี ให้ จ่ า ย
ค่าตอบแทนจานวน ๘ เท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
๑๕.๒.๕ ผู้ที่ไ ด้ปฏิบัติง านติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทน
จานวน ๑๐ เท่าของอัตราค่าตอบแทนที่ได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ
๑๖. กรณี ที่ พ นั ก งานราชการทั่ ว ไปปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการปกติ ห รื อ วั น หยุ ด
สุดสัปดาห์หรือในวันหยุดพิเศษ ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ โดยอนุโลม
๑๗. การหักเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป หน่ วยต้นสังกัดสามารถหักเงิ น
ดังกล่าวได้เฉพาะกรณี ดังนี้
๑๗.๑ ชาระภาษีเงินได้ หรือชาระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้
๑๗.๒ เงินสมทบตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม
๑๗.๓ ชาระหนี้สินอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจการสวัสดิการของ
พนักงานราชการตามที่ส่วนราชการกาหนด โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าระหว่างกันไว้ก่อน
๑๗.๔ ชาระเงินประกันหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ซึ่งพนักงานราชการ
ได้กระทาโดยประมาทเลินเล่อหรือกระทาด้วยเจตนา จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
การหักเงินตาม ๑๗.๑ และ ๑๗.๒ ให้หักได้เต็มจานวน และไม่ต้องได้รับความยินยอม
จากพนักงานราชการก่อน
การหักเงินตาม ๑๗.๓ และ ๑๗.๔ หักได้เมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพนักงาน
ราชการ และหักได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินที่พนักงานราชการมีสิทธิได้รับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากพนักงานราชการที่ให้หักได้เกินกว่านั้น
๑๘. กรณี ที่ พ นั ก งานราชการจ าเป็ น ต้ อ งเดิ น ทางไปราชการ ให้ เ บิ ก ค่ า ใช้จ่ า ยในการ
เดินทางได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ทั้งนี้
สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
๑๙. หากพนั กงานราชการได้ รับ การแต่ง ตั้ง ให้ เป็ นกรรมการ หรือ อนุ กรรมการ หรื อ
เลขานุ ก าร และผู้ ช่ ว ยเลขานุ ก าร ในคณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการ และต้ อ งเข้ า ร่ ว มประชุ ม
หากการประชุมดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมตามระเบียบของทางราชการได้ ให้พนักงานราชการ
สามารถเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมได้ในอัตราเดียวกัน
๒๐. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการ ต้ อ งเป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์
ในการที่ ส่ ว นราชการจะใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการบริ ห ารพนั ก งานราชการให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่โปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันซึ่งผลที่ได้จากการประเมินสามารถนาไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการบุคลากร ดังนี้
๒๐.๑ การเลื่อนค่าตอบแทน
๒๐.๒ การเลิกจ้าง
๒๐.๓ การต่อสัญญาจ้าง
๒๐.๔ อื่น ๆ

- ๘๙ ๒๑. การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้
๒๑.๑ การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการทั่วไป
๒๑.๒ การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการพิเศษ
๒๒. การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการทั่ ว ไป ให้ ป ระเมิ น ผลงาน
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกาหนดสัดส่วนผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๒๒.๑ การประเมินผลการ ให้พิจารณาจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว
หรือความตรงต่อเวลา และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร
๒๒.๒ พฤติกรรมหรือคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ส่วนราชการสามารถกาหนด
พฤติกรรมและสมรรถในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงาน
ในแต่ละตาแหน่งได้
๒๓. ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานราชการทั่ ว ไป ปี ล ะ ๒ ครั้ ง
ตามปีงบประมาณ คือ
ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม
ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน
๒๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมาย เป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานที่ มีพนักงาน
ราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ หัวหน้าสายงานด้านการกาลังพลของ
หน่วยงานรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ
๒๕. คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าที่ดังนี้
๒๕.๑ กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการ
ใช้ ดุ ล พิ นิ จ ของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ป ระเมิ น ก่ อ นเสนอผลการประเมิ น ต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและ
สาเนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมทราบ
๒๕.๒ รับข้อร้องทุกข์ ของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีความเห็นหรือข้อสงสัยว่าผลการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม และดาเนินการสอบสวนพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องทุกข์นั้นจนกระทั่ง
ได้ข้อยุติ
๒๖. แบบการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางและหลั ก เกณฑ์
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมกาหนด หรือส่วนราชการสามารถกาหนด
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๒๗. การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติง าน ให้ผู้บัง คับบัญ ชาหรือผู้ประเมินแจ้ง ให้
พนั ก งานราชการทั่ วไปทราบ และให้ คาปรึก ษาแนะนาแก่พ นั กงานราชการทั่ว ไป เพื่ อแก้ ไ ขปรับ ปรุ ง
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
๒๘. กรณีที่พนักงานราชการผู้ใดมีข้อสงสัย หรือเห็นว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไม่เป็นธรรม ให้สามารถร้องทุกข์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามเรื่องการร้องทุกข์

- ๙๐ ๒๙. พนั ก งานราชการทั่ ว ไปผู้ ใ ดซึ่ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านแล้ ว
มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต่อกันสองครั้ง ต่ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญ ชาทาความเห็นเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งเลิกจ้างต่อไป
๓๐. กรณี ที่ จ ะมี ก ารต่ อ สั ญ ญาจ้ า ง ให้ น าผลการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านมา
เป็นองค์ประกอบสาคัญในการต่อสัญ ญาจ้าง โดยผู้ที่จะได้รั บการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผล
การประเมินเฉลี่ยย้อนหลังไม่เกินสี่ปีไ ม่ต่ากว่าระดับดี ทั้ง นี้ ให้ผู้บังคับบัญ ชาทาความเห็นเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณาสั่งจ้างต่อไป
๓๑. การประเมินผลการปฏิบัติง านของพนักงานราชการพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
๓๒. ให้ส่วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อนาไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ที่กาหนด
๓๓. การลาพนักงานราชการ มีสิทธิลาได้ ๖ ประเภท คือ
๓๓.๑ การลาปุ ว ย มี สิ ท ธิ ล าปุ ว ยเท่ า ที่ ปุ ว ยจริ ง การลาปุ ว ยตั้ ง แต่ ๓ วั น ขึ้ น ไป
ผู้มีอานาจอนุญาตอาจสั่งให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลาหรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้
๓๓.๒ การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ๙๐ วัน
๓๓.๓ การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน ๑๐ วันทาการ
๓๓.๔ การลาพั กผ่อน มีสิ ทธิลาพักผ่อนได้ปี ละ ๑๐ วันทาการ สาหรับพนักงาน
ราชการที่ได้รับการจ้างในปีแรกยังไม่ครบ ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่พนักงานราชการที่มีสัญญาจ้าง
ต่อเนื่องกันในส่วนราชการเดิมรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
พนักงานราชการผู้ใดที่ทางานครบ ๑ ปีขึ้นไป และในปีที่ผ่านมาพนักงาน
ราชการผู้นั้นมิได้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อนประจาปีแล้วไม่ครบ ๑๐ วันทาการ ให้สามารถนาวันลา
พักผ่อนที่เหลือซึ่งยังไม่ได้ลาสะสมได้ แต่วันลาพักผ่อนที่นามาสะสมต้องไม่เกิน ๕ วันทาการ โดยเมื่อรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันทาการ
๓๓.๕ การลาเพื่อ เข้ า รั บ ราชการทหารในการเรี ย กพล เพื่ อ ตรวจสอบ เพื่ อ ฝึ ก
วิชาทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และเมื่อพ้นกาหนดแล้วให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน
๓๓.๖ การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องได้รับการจ้างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมีสิทธิลาได้ ๑ ครั้งตลอดเวลาเป็นพนักงานราชการ ทั้ง นี้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ผู้มีอานาจอนุญาตให้ ลา ให้ถือ ปฏิบัติตามข้อ บังคับ กห.ว่าด้ วยการลา
โดยอนุโลม
๓๔. วิ นัย และการรั กษาวินั ย พนั ก งานราชการ มี ห น้า ที่ ต้อ งปฏิ บั ติง านตามที่ ก าหนด
ในระเบียบนี้ ตามที่ส่วนราชการกาหนด และตามเงื่อนไขที่กาหนดในสัญญาจ้าง และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
๓๕. พนักงานราชการ ต้องรักษาวินั ยโดยเคร่ งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุ าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติตาม
ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้

- ๙๑ ๓๖. วินัยของพนักงานราชการ มีดังนี้
๓๖.๑ ต้ อ งนิ ย มและสนั บ สนุ น การปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓๖.๒ ต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง แบบแผน และแบบธรรมเนียม
ของทางราชการหรือที่หน่วยต้นสังกัดได้กาหนดขึ้น
๓๖.๓ ต้องปฏิบัติการงานในหน้าที่ตามลาดับชั้นการบัง คับบัญชา เว้นแต่จะได้รับ
คาสั่งจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นกรณีพิเศษ
๓๖.๔ ต้องปฏิบัติตามคาสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา
๓๖.๕ ต้องไม่มาทางานสาย ไม่เกียจคร้าน ไม่ดื้อ ไม่ขัดขืน ไม่หลีกเลี่ยงหรือละเลย
ต่อการปฏิบัติตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาเหนือตน
๓๖.๖ ต้ อ งตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่
ทางราชการได้
๓๖.๗ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามกล่าวคาเท็จต่อผู้บังคับบัญชา
และห้ามอาศัยหน้าที่การงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น
๓๖.๘ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ และห้ามการหาผลประโยชน์อย่างอื่น
ซึ่งจะเป็นทางเสียหายแก่ทางราชการ
๓๖.๙ ต้องรักษาชื่อเสียงมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติตนเป็นคน
เสเพล ห้ามเป็นนักการพนัน ห้ามเสพยาเสพติดให้โทษ ห้ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้
ต้องไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องไม่กระทาความผิดทางอาญา หรือไม่ทาการอันอาจเสียเกี ยรติยศชื่อเสียงของ
ตนหรือของตาแหน่งหน้าที่การงาน
๓๖.๑๐ ต้ อ งสุ ภ าพเรี ย บร้ อ ยต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและต่ อ ประชาชน ห้ า มดู ห มิ่ น
เหยียดหยามบุคคลใด ๆ
๓๖.๑๑ ต้องรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกัน
๓๖.๑๒ ต้องรักษาความลับของทางราชการ
๓๖.๑๓ เมื่ อ ตกเป็ น ผู้ ต้ อ งหาในคดี อ าญาหรื อ เป็ น จ าเลยในศาลไม่ ว่ า คดี ใ ด ๆ
ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน ๗ วัน
๓๗. โทษผิดวินัย มี ๔ สถาน คือ
๓๗.๑ ภาคทัณฑ์
๓๗.๒ ตัดค่าตอบแทน
๓๗.๓ ลดขั้นค่าตอบแทน
๓๗.๔ ไล่ออก
๓๘. การกระทาความผิดดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง
๓๘.๑ กระทาผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
๓๘.๒ จงใจไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ เงื่ อ นไข
ที่ทางราชการกาหนดให้ปฏิบัติ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓๘.๓ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ โ ดยประมาทเลิ น เล่ อ จนเป็ น เหตุ ใ ห้ ท างราชการได้ รั บ
ความเสียหายอย่างร้ายแรง

- ๙๒ ๓๘.๔ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในสั ญ ญา หรื อ ขั ด ค าสั่ ง หรื อ หลี ก เลี่ ย ง
ไม่ปฏิ บัติต ามค าสั่ง ของผู้บังคั บบัญ ชาตามข้ อ ๓๔ จนเป็น เหตุ ให้ท างราชการได้ รับความเสีย หายอย่า ง
ร้ายแรง
๓๘.๕ ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓๘.๖ ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๗ วัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
๓๘.๗ ประพฤติชั่ วอย่า งร้ ายแรงหรื อกระทาผิด อาญา โดยมี คาพิพ ากษาถึง ที่สุ ด
ให้จาคุกหรือหนักกว่าโทษจาคุก เว้นแต่ศาลจะรอการกาหนดโทษ หรือกาหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้
๓๘.๘ ถูกลดขั้นค่าตอบแทนหรือถูกตัดค่าตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน
ในปีงบประมาณเดียวกันสองครั้ง เว้นถูกตัดค่าตอบแทนกรณีมาทางานสาย
๓๘.๙ เกียจคร้านต่อหน้าที่การงาน เช่น มาทางานสายเป็นนิจ ไม่ตั้ง ใจปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่อย่างเห็นได้ชัดหลายครั้ง
๓๘.๑๐ ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือนักการพนัน
๓๘.๑๑ มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควรปราณี
๓๘.๑๒ เมาสุราเมรัยจนไม่สามารถครองสติได้เป็นอาจิณ
๓๘.๑๓ ไม่เคารพและเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา
๓๘.๑๔ รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
อย่างร้ายแรง
๓๘.๑๕ เสพยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมาย
๓๘.๑๖ อาศั ย อ านาจหน้า ที่ ร าชการโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ มเพื่ อ หาประโยชน์
แก่ตนเองหรือผู้อื่น
๓๘.๑๗ หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา
๓๘.๑๘ ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ
๓๘.๑๙ ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย
๓๘.๒๐ เปิ ด เผยความลั บ ของทางราชการ เป็ น เหตุ ใ ห้ เกิ ด ความเสีย หายแก่ ท าง
ราชการอย่างร้ายแรง
๓๘.๒๑ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป
๓๘.๒๒ เป็ น สมาชิ กสมาคมหรื อคณะที่มี วั ต ถุป ระสงค์ ขัด ต่ อ กฎหมายความสงบ
เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
๓๘.๒๓ กรณีอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ถ้าให้อยู่ปฏิบัติราชการต่อไปจะทาให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา
๓๙. พนักงานราชการตาแหน่ง ใด บังคับบัญชาหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตาม
ที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริม ดูแล ระมัดระวังให้ ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย
พนักงานราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดกระทาผิด
วินัย จะต้องดาเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยที่จะต้องได้รับโทษและอยู่ในอานาจของ
ตนที่จะลงโทษได้ ให้สั่งลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าที่ตนมีอานาจสั่งลงโทษ

- ๙๓ ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระทาผิดวินัยเหนือขึ้นไป เพื่อพิจารณาดาเนินการสั่งลงโทษตามควร
แก่กรณี
พนักงานราชการซึ่งเป็นผู้บัง คับบัญ ชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่
ตามข้อนี้โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัย
๔๐. การลงโทษพนั กงานราชการให้ ทาเป็ นค าสั่ ง ผู้บั ง คั บบั ญ ชาที่ มีอ านาจสั่ง ลงโทษ
ตามระเบียบนี้ต้องสั่งลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และมิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติหรื อ
โดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ที่ไม่มีความผิด ในคาสั่งลงโทษให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษได้กระทาผิ ดวินัยในกรณีใด
ตามข้อใด ในข้อ ๓๖ และข้อ ๓๘
๔๑. พนักงานราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยที่ยัง ไม่ถึง ขั้นเป็น การกระทาผิดวินัยร้ายแรง
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้กระทาผิดวินัย สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน หรือลดขั้นตอบแทน ตามควรแก่กรณี
ให้เหมาะสมแก่ความผิด ดังนี้
๔๑.๑ ผู้ บั ง คั บ หมวด ต้ น เรื อ ชั้ น ๓ ผู้ บั ง คั บ หมวดบิ น ชั้ น ๓ ผู้ บั ง คั บ กองร้ อ ย
ผู้บัง คับการเรือชั้น ๓ ต้นเรือชั้น ๒ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ หรือเทียบเท่า หรือพนักงานราชการที่ไ ด้รับ
การแต่งตั้งให้เป็นผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓๙ มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์
๔๑.๒ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่า มีอานาจ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ และเป็นเวลาไม่เกิน ๑ เดือน
๔๑.๓ ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่ามีอานาจ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดค่าตอบแทน ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ และเป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน
๔๑.๔ ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า
ขึ้นไป มีอานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ หรือสั่งลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕และเป็นเวลาไม่เกิน
๓ เดือน หรือสั่งลงโทษลดขั้นค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ขั้น
การลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีก ระทาผิดวินัยเล็กน้อ ย หรือมีเหตุอันควร
ลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน
กรณีที่กระทาผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง
เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ทาทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้
๔๒. พนั ก งานราชการผู้ ใ ดมาท างานสาย ให้ บั น ทึ ก จ านวนเวลามาท างานสายไว้
ครั้งแรกให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนก่อน ครั้งต่อ ๆ ไป ให้ลงโทษตัดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังนี้
๔๒.๑ การนับเวลา
๔๒.๑.๑ ช้ากว่ากาหนดไม่เกิน ๑ ชั่วโมง ให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง เกิน ๑ ชั่วโมงขึ้นไป
ให้นับตามจานวนชั่วโมงที่มาทางานสาย และเศษนาทีที่ ๑ ชั่วโมงให้นับเป็น ๑ ชั่วโมง
๔๒.๑.๒ ช้ากว่าครึ่งวันทางานขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ วันทางาน
๔๒.๑.๓ ชั่วโมงทางานใน ๑ วัน ให้เป็นไปตามที่ทางราชการกาหนดการนับวัน
ทางานเพื่อคานวณค่าตอบแทน ให้ถือ ๓๐ วันเป็น ๑ เดือน
๔๒.๒ การตัดค่าตอบแทน
๔๒.๒.๑ เมื่อรวมเวลาที่มาทางานสายตามข้อ ๔๒.๑ จนครบ ๑ วันทางาน
แล้ว ให้ตัดค่าตอบแทนเป็นจานวนเท่ากับค่าตอบแทนที่พนักงานราชการผู้นั้นพึงได้รับใน ๑ วัน

- ๙๔ ๔๒.๒.๒ ถ้าจานวนชั่วโมงที่มาทางานสายรวมกันแล้วไม่ถึง ๑ วันทางาน
ไม่ต้องตัดค่าตอบแทน และไม่ให้นาจานวนเวลาที่มาทางานสายไปคิดรวมในปีงบประมาณถัดไป
๔๓. พนักงานราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เห็นว่ากรณี
มีมูลที่ควรสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทาการสอบสวนโดยไม่ชักช้าในการสอบสวน
นั้นจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุ ปพยานหลัก ฐานที่สนับ สนุนข้อกล่า วหาเท่าที่ มีให้ผู้ถูกกล่ าวหาทราบ
โดยระบุชื่อพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาชี้แจง และนาพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย
วิธี ก ารเกี่ย วกั บ การสอบสวนพิจ ารณาเพื่อ ให้ ไ ด้ ความจริ ง และความยุติ ธ รรมให้
ดาเนินการตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง ของทางราชการ โดยอนุโลม
๔๔. เมื่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๔๓ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่าพนักงาน
ราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษไล่ออก เนื่องจากกระทาอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๓๘
๔๕. พนักงานราชการผู้ใดกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดที่ปรากฏ
ชัดแจ้ง หรือได้ให้ถ้อยคารับสารภาพเป็นหนัง สือต่อผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจสั่ง ลงโทษตามระเบียบนี้หรือ
ต่อคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๔๓ จะดาเนินการตามข้อ ๔๔ โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้
ความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามวรรคหนึ่ง คือ กระทาความผิดอาญาจนได้รับโทษจาคุก
หรือโทษที่หนักกว่าจาคุก โดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกหรือได้รับโทษที่หนักกว่าจาคุก
๔๖. อานาจและหน้าที่ของกรรมการสอบสวน ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้ อบัง คั บ
ระเบียบ คาสั่ง ของทางราชการ โดยอนุโลม
๔๗. พนักงานราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการ
สอบสวน หรื อถู ก ฟูอ งคดี อาญาหรื อ ต้อ งหาว่า กระทาความผิ ดอาญา เว้น แต่เ ป็น ความผิ ดลหุ โทษหรื อ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาท ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๔๑ มีอานาจสั่งพักงานเพื่ อรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณาได้แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระทาความผิด หรือกระทาไม่ถึงขั้น
ผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๔๓ สั่งให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในตาแหน่งเดิม
ค่าตอบแทนของผู้ถูกสั่งพักงาน ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย
การตัดงด และจ่ายเงินรายเดือน โดยอนุโลม
๔๘. การร้ อ งทุ ก ข์ พนั ก งานราชการสามารถร้ อ งทุ ก ข์ โดยการยื่ น ค าร้ อ งทุ ก ข์ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยตนเองโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ของผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ บังคับบัญ ชาโดยตรงเป็นต้นเหตุ ก็ให้ยื่นคาร้องทุกข์ต่อผู้บัง คับบัญ ชา
ในล าดั บ ถั ด ไป ทั้ ง นี้ ก ารยื่ น คาร้ อ งทุ ก ข์ ให้พ นั ก งานราชการเขี ย นค าร้ องทุ ก ข์ พร้ อ มทั้ง ลงลายมื อ ชื่ อ
ของผู้ร้องทุกข์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุที่ร้องทุกข์ให้มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
๔๙. การสอบสวนและพิจารณา
๔๙.๑ เมื่อ ผู้บัง คับบัญ ชาได้รับเรื่อ งร้องทุกข์เ มื่อใด ต้องรีบดาเนินการสอบสวน
เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด โดยดาเนินการด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ พนักงานราชการผู้ยื่นคาร้องทุกข์ชอบที่จะให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ผู้บังคับบัญชา
ขอด้วย

- ๙๕ ๔๙.๒ เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้น
หากอยู่ในขอบเขตของอานาจหน้าที่ของตน ก็ให้ดาเนินการแก้ไขให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ที่ร้องทุกข์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยของตนทราบต่อไป
หากเรื่อ งราวที่ ร้อ งทุก ข์นั้ น อยู่น อกเหนื ออ านาจหน้า ที่ข องตน ให้ เสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์พร้อมทั้งข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามลาดับ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปดาเนินการสอบสวน และพิจารณาคาร้องทุกข์
เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง
๔๙.๓ ผู้บั งคั บบั ญ ชาแต่ล ะชั้ นจะต้ องสอบสวนและพิ จารณาค าร้ องทุก ข์ใ ห้เ สร็ จ
ภายในเวลาไม่เกิน ๗ วัน
๕๐. หากผู้ ร้ อ งทุ ก ข์ ไ ม่ พ อใจหรื อ ยั ง มี ค วามสงสั ย ในการพิ จ ารณา ก็ ใ ห้ ยื่ น อุ ท ธรณ์
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ทราบผลการร้องทุกข์ ในครั้งนั้น
และผู้บังคับบัญชาที่รับเรื่องราวร้องทุกข์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์และดาเนินการแก้ไ ขหรือยุติเหตุการณ์
ตามคาร้องทุกข์ พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๑๕ วัน
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมถือว่า
เป็นที่สุดหากยังไม่สามารถวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาได้ ให้ดาเนินการทางอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไป
๕๑. ผู้ร้องทุกข์และผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ร้องทุกข์จะไม่ไ ด้รับ
ผลกระทบจากการร้องทุกข์จนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้าง ลงโทษ กลั่นแกล้ง หรือการดาเนินการใดที่จะเกิด
ผลร้ายต่อผู้ร้องทุกข์
ถ้าหากตรวจพบว่า ข้อความที่ร้องทุกข์เป็นความเท็จ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลก็ตาม ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระทาผิดวินัยของพนักงานราชการ
๕๒. การสิ้นสุดสัญญาจ้างสัญญาจ้างพนักงานราชการสิ้นสุดลงเมื่อ
๕๒.๑ ครบกาหนดตามสัญญาจ้าง
๕๒.๒ ขาดคุณสมสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้
๕๒.๓ ตาย
๕๒.๔ ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
๕๒.๕ ถูกไล่ออก เพราะกระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๕๒.๖ เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อกาหนดของส่วนราชการ
หรือตามสัญญาจ้าง
๕๓. พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออก
จากราชการต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีเหตุผลความจาเป็นพิเศษ ผู้บัง คับบัญชาจะอนุญาต
ให้พนักงานราชการซึ่งจะประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือลาออกจากราชการล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันก็ได้
๕๔. ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบกาหนดตาม
สัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทน
การเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่ส่วนราชการจะกาหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการ
โดยไม่มีความผิดไว้

- ๙๖ ๕๕. เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจสั่งให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้าง
หรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจกาหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่น
จากการสั่งให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้
๕๖. วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีโดย
อนุโลม
เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙, ฉบับที่ ๓, ๔
พ.ศ.๒๕๕๔
- ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐

- ๙๗ การเคารพ
วัตถุประสงค์ การเคารพถือเป็นประเพณีและแบบธรรมเนียมนิยมที่ดีงาม โดยเฉพาะ
ในวงการทหาร ถือว่าการเคารพ เป็นวินัยที่สาคัญที่ทหารจักละเว้นเสียมิได้ จึงได้วางแนวทางไว้สาหรับ
ปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง
หมวด ๑ (มาตรา ๑)
ว่าด้วยการเคารพบนบก
การเคารพเมื่ออยู่ลาพัง
๑. ท่าเคารพของทหารเมื่ออยู่ตามลาพัง มีดังนี้
๑.๑ สวมหมวกมิได้ถือปืน ทาวันทยหัตถ์
๑.๒ มิได้สวมหมวก และมิได้ถือปืน
๑.๒.๑ อยู่กับที่ ทาท่ายืนตรงแล้วทาแลขวาหรือแลซ้าย
๑.๒.๒ กาลังเคลื่อนที่ ทาท่าเดินแล้วทาแลขวาหรือแลซ้าย
๑.๓ ถือปืน
๑.๓.๑ อยู่กับที่ ทาท่าวันทยาวุธ
๑.๓.๒ อยู่กับที่เมื่อสะพายอาวุธ ทาท่าตรงแล้วทาแลขวาหรือแลซ้าย
๑.๓.๓ เคลื่อนที่ ทาท่าเดินแล้วทาแลขวา หรือแลซ้าย
๑.๔ ขี่ม้า
๑.๔.๑ มิได้สะพายปืน ถ้าสวมหมวกทาวันทยาหัตถ์ มิได้สวมหมวกทาแลขวา
หรือแลซ้าย
๑.๔.๒ สะพายปืน ทาแลขวาหรือแลซ้าย
๑.๕ เมื่อมิได้สวมหมวก ให้นายทหารสัญญาบัตรแสดงการเคารพด้วยวิธีก้มศีรษะ
๒. ทหารต้องแสดงการเคารพต่อผู้หรือสิ่งซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ
๒.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒.๒ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๒.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี
๒.๔ รัชทายาท
๒.๕ พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ
๒.๖ พระบรมวงศ์ ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
๒.๗ เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
๒.๘ ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
๒.๙ นายกรัฐมนตรี
๒.๑๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๒.๑๑ ทหารต่อทหารหรือตารวจ
๒.๑๒ ทหารต่างประเทศซึ่งแต่งเครื่องแบบ
๒.๑๓ พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
๒.๑๔ พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ์

- ๙๘ ๒.๑๕ ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ
๒.๑๖ ธงประจากองทหาร
๒.๑๗ ธงประจากองยุวชนทหาร
๒.๑๘ ธงชาติประจาสานักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง,ธงหมายยศและตาแหน่ง
ตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นไป และธงราชนาวีประจาเรือใหญ่ ในขณะทาพิธีขึ้นลง
๒.๑๙ ธงมหาราช, ธงราชินี , ธงบรมราชวงศ์, ธงเยาวราช และธงราชวงศ์เวลาผ่าน
หรือชักขึ้นลง
๒.๒๐ อนุ สาวรีย์ รู ปบุ คคล ซึ่ ง หล่ อ , ปั้น หรื อท าด้ว ยหิน ตั้ง ไว้ ข ณะเมื่อ รั ฐบาล
มีงานฉลอง
๒.๒๑ หั ว หน้า คณะผู้ แ ทนทางทู ตของต่ างประเทศที่ เข้ า ไปปฏิ บั ติ หน้ า ที่ เป็ น ทาง
ราชการในพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต์ที่ มีธ งประจาตาแหน่ง หรือ โดยรถยนต์ หลวงที่มี ธงประจ า
ตาแหน่ง
๓. ทหารก าลังเดินอยู่ ให้ห ยุดทาการเคารพ ต่อผู้ หรือสิ่ ง ซึ่ง จะกล่า วต่อไปนี้ ซึ่ ง กาลั ง
เคลื่อนที่ คือ
๓.๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๓.๒ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
๓.๓ สมเด็จพระบรมราชชนนี
๓.๔ รัชทายาท
๓.๕ พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ
๓.๖ พระบรมวงศ์ ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
๓.๗ เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
๓.๘ ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
๓.๙ นายกรัฐมนตรี
๓.๑๐ ผู้บังคับบัญชาของตนทุกชั้น
๓.๑๑ พระบรมศพ พระบรมอัฐิ
๓.๑๒ พระศพ พระอัฐิพระบรมวงศ์
๓.๑๓ ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ
๓.๑๔ ธงประจากองทหารและกองยุวชนทหาร
๓.๑๕ ธงชาติประจาสานักงานของรัฐบาล ธงราชนาวีประจาเรือใหญ่ ธงมหาราช ธง
ราชินี ธงบรมราชวงศ์ ธงเยาวราช และธงราชวงศ์ ในขณะชักขึ้นลง
๔. ผู้มียศต่าต้องทาความเคารพผู้มียศสูง นักเรียนทหารต้องทาความเคารพ ซึ่งกันและกันกับ
ผู้เรียนชั้นต่ากว่าต้องทาการเคารพผู้เรียนชั้นสูง และพลทหารต้องทาการเคารพพลทหาร ซึ่งเข้ารับราชการ
ก่อนผู้มียศหรืออาวุโสสูงกว่าต้องเคารพตอบ ถ้ายศเสมอกันหรือเป็นนักเรียนทหารชั้นเดียวกัน หรือเป็น
พลทหารปี เ ดี ย วกั น หรื อ ถ้ า ไม่ แ น่ ใ จว่ า ใครจะมี อ าวุ โ สสู ง กว่ า กั น ต้ อ งท าการเคารพซึ่ ง กั น และกั น
โดยไม่เกี่ยงงอน

- ๙๙ ๕. ให้เทียบชั้นการเคารพสาหรับนักเรียนทหาร ไว้ดังนี้
(๑) นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเทียบเท่าสิบเอก,
จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก
(๒) นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารที่จะเป็นนายทหารประทวนเทียบเท่าพลทหาร
อาวุโส
๖. เมื่อทหารอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้มียศหรืออาวุโสสูงเป็นผู้รับการเคารพแต่ผู้เดียว
๗. ถ้าทหารสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพแก่ผู้ใดไม่ได้
๘. เมื่อทหารเข้าไปในพระที่นั่ง , โบสถ์, วิหาร ที่ว่าการหรือเคหะสถานเพื่อเคารพต่อ
สถานที่นั้น ให้ถอดหมวก
๙. เมื่อทหารอยู่ร่วมสถานที่ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป็น เกียรติยศ ต้องทาการเคารพจนกว่า
จะสิ้นเพลงเคารพนั้น
๑๐. การเคารพให้เริ่มและเลิกดังต่อไปนี้
๑๐.๑ เมื่อผ่านให้เริ่มกระทาในระยะระหว่างเมื่อเห็นได้ถนัด และก่อนที่จะผ่าน
ประมาณ ๓ ก้าว และเลิกการเคารพเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว
๑๐.๒ เมื่อเข้าไปหาให้เริ่มเคารพก่อนถึงผู้หรือสั่ง ซึ่ง ต้องเคารพประมาณ ๓ ก้าว
เลิกเคารพเมื่อได้รับอนุญาตหรือเสร็จกิจแล้ว
๑๐.๓ เมื่อผู้หรือสิ่งซึ่งต้องเคารพเข้ามายังบริเวณที่ตนอยู่ ให้เริ่มและเลิกเคารพใน
โอกาสอันควร
หมวดที่ ๒ (มาตรา ๒)
การเคารพด้วยธงประจากอง
๑. ท่าเคารพด้วยธง มีดังนี้
๑.๑ อยู่กับที่
๑.๑.๑ ให้ลดธงลง
๑.๑.๒ ให้ถือธงท่ายกธง
๑.๒ เคลื่อนที่ ให้ถือท่ายกธง
๒ วิธีเคารพด้วยธง ให้ปฏิบัติดังนี้
๒.๑ อยู่กับที่ลดธงลง ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมศพ
พระบรมอัฐิ และประมุขต่างประเทศ ซึ่ง มาเยือนประเทศไทยเป็นทางราชการ นอกจากนี้ไ ม่ต้องทาการ
เคารพด้วยธง เว้นแต่เป็นธงประจากองเกียรติยศจัดสาหรับผู้หรือสิ่งใด จึงให้ทาการเคารพด้วยท่ายกธงแก่
ผู้นั้นหรือสิ่งนั้น
๒.๒ เคลื่อนที่ ถือท่ายกธงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมศพ
และพระบรมอัฐิเท่านั้น
๒.๓ เมื่อธงแสดงการเคารพ ให้นายทหารรักษาธงทาวันทยาวุธด้วยท่ากระบี่และผู้ช่วย
ผู้เชิญธงทาแลขวาหรือแลซ้าย
๓. การเคารพด้วยธงประจากองนั้น ให้กระทาเฉพาะเมื่อธงที่เชิญได้คลี่ไว้

- ๑๐๐ หมวดที่ ๓ (มาตรา ๓)
การบรรเลงเพลงเคารพ
๑. เพลงเคารพแบ่งแยกตามชนิดของเครื่องบรรเลง ดังนี้
๑.๑ เพลงเคารพด้วยแตรวง คือ
๑.๑.๑ เพลงสรรเสริญพระบารมี
๑.๑.๒ เพลงชาติ
๑.๑.๓ เพลงมหาชัย
๑.๑.๔ เพลงมหาฤกษ์
๑.๑.๕ เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล
๑.๒ เพลงเคารพด้วยแตรเดี่ยว คือ เพลงคานับ
๑.๓ เพลงเคารพด้วยขลุ่ยกลอง คือ เพลงมหาชัย
๒. การบรรเลงเพลงเคารพนั้น มีวิธีบรรเลง ๒ วิธี
๒.๑ วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงประจาแถว
๒.๒ วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงที่มิได้ประจาแถว
การบรรเลงเพลงเคารพทั้ง ๒ วิธี กระทาเฉพาะเมื่อบรรเลงอยู่กับที่และเฉพาะในพิธี
เกี ยรติย ศส าหรับ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่หั ว สมเด็ จพระบรมราชิ นีน าถ สมเด็จ พระราชชนนี และ
รัชทายาททั้ง ๔ พระองค์นี้ ไว้ว่าในพิธีใด ๆ ต้องบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ
๓. เครื่องบรรเลงประจาแถว บรรเลงเคารพเพลงต่าง ๆ แก่ผู้หรือสิ่งซึ่งเคารพดังนี้
๓.๑ แตรวง บรรเลง
๓.๑.๑ เพลงสรรเสริญพระบารมี สาหรับ
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- สมเด็จพระบรมราชินีนาถ
- สมเด็จพระบรมราชชนนี
- รัชทายาท
- พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
- ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ์, ธงเยาวราช เวลาผ่านหรื อชัก
ขึ้นลง
๓.๑.๒ เพลงชาติ สาหรับ
- ธงประจากองทหาร
- ธงประจากองยุวชนทหาร
- ธงชาติประจาสานักงานของรัฐบาลในขณะชักขึ้นลง และธงราชนาวี
ประจาเรือใหญ่ในขณะทาพิธีขึ้นลง
๓.๑.๓ เพลงมหาชัย สาหรับ
- พระบรมวงศ์
- ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
- ธงราชวงศ์ เวลาผ่านหรือชักขึ้นลง
- นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ

- ๑๐๑ ๓.๑.๔ เพลงมหาฤกษ์ ส าหรั บ ผู้ ห รื อ สิ่ ง อื่ น นอกเหนื อ จากข้ อ ๓.๑.๑,
๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓
๓.๑.๕ เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล สาหรับธงประจากองทหารในงานพิธีกระทา
สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
๓.๒ แตรเดี่ยว เปุาเพลงคานับอย่างเดียว แตกต่างกันด้วยจานวนจบ ดังนี้
๓.๒.๑ เปุา ๓ จบ สาหรับผู้หรือสิ่งซึ่งแตรวงต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงชาติ
๓.๒.๒ เปุา ๒ จบ สาหรับผู้หรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงมหาชัย
๓.๒.๓ เปุา ๑ จบ สาหรับผู้หรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และในพิธี
เปลี่ยนกองรักษาการณ์
๓.๓ ขลุ่ ย กลอง บรรเลงเพลงมหาชั ย ถวายพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท และในพิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ์
อนึ่ง ถ้าแถวทหารนั้น ๆ มีเครื่องบรรเลงหลายประเภท ให้เป็นหน้าที่ของแตรวง
ถ้าไม่มีแตรวงให้เป็นหน้าที่ของแตรเดี่ยว ส่วนขลุ่ยกลองนั้นให้บรรเลงแต่เฉพาะไม่มีเครื่องบรรเลงอื่น ๆ
เว้นแต่การบรรเลงเพลงเคารพเมื่อขณะเปลี่ยนกองรักษาการณ์ ถ้ามีแตรเดี่ยว ให้เป็นหน้าที่ของแตรเดี่ยว
ถ้าไม่มีแตรเดี่ยวให้เป็นหน้าที่ของขลุ่ยกลอง ส่วนแตรวงบรรเลงเฉพาะเมื่อรับส่งธงประจากอง
๔. เครื่องบรรเลงที่มิได้ประจาแถว บรรเลงเพลงเคารพเช่นเดียวกันเครื่องบรรเลงประจา
แถวแต่บรรเลงเฉพาะ
๔.๑ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราช
ชนนี และรัชทายาท เมื่อเสด็จเข้ามายังที่นั้น และเมื่อเสด็จกลับหรือเมื่อเสด็จผ่าน
๔.๒ บรรเลงเพลงเคารพอื่น ๆ เพื่อเป็นเกียรติยศตามกาหนดการนั้น
หมวดที่ ๔ (มาตรา ๔)
การเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุม
๑. ท่าเคารพของทหาร เมื่ออยู่ในความควบคุม มีดังนี้
๑.๑ แถวทหารถืออาวุธ อยู่กับที่ ทาวันทยาวุธ
๑.๒ แถวทหารสะพายอาวุธหรือไม่ถืออาวุธ อยู่กับที่ ทาท่าตรงแล้วทาแลขวาหรือแลซ้าย
๑.๓ แถวทหารกาลังเดิน ทาแลขวาหรือแลซ้าย
๑.๔ ทหารที่ไม่ได้อยู่เป็นแถว แต่ต้องรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน และมีผู้ควบคุม
๑.๔.๑ อยู่กับที่ ทาท่าตรงแล้วทาแลขวาหรือแลซ้าย
๑.๔.๒ กาลังเคลื่อนที่ ทาท่าเดินแล้วทาแลขวาหรือแลซ้าย
การเคารพในหมายเลข ๑.๔ นี้ ผู้ควบคุมจะสั่งให้ทาการเคารพตามลาพังก็ได้
๒. วิธีแสดงการเคารพของทหาร เมื่ออยู่ในความควบคุม มีดังนี้
๒.๑ ทหารที่ อ ยู่ใ นความควบคุ ม ต้อ งทาการเคารพ ตามข้ อ ๑ แห่ ง หมวดนี้ แก่ ผู้
หรือสิ่งตามข้อ ๒ แห่งหมวดที่ ๑ ตั้งแต่หมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๘ กับ ๒.๑๓ ถึง ๒.๑๙ และผู้บังคับบัญชา
ตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองร้อย หรือผู้บังคับการเรือขึ้นไป

- ๑๐๒ ๒.๒ แถวทหารซึ่ง พักอยู่ต้องเรียกแถว ทหารม้ามิไ ด้อยู่บนหลังม้าต้องขึ้นม้าทหาร
ขี่ม้าและขับรถมิได้อยู่บนหลังม้าและบนรถ ต้องขึ้นม้าและขึ้นรถ ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท
๓. ผู้ควบคุมแถวทหารอยู่กับที่ ถ้าขัดกระบี่หรือดาบอยู่ เมื่อบอกแถวทหารทาการเคารพ
ด้วยท่า อาวุธ ให้ตนทาการเคารพด้วยท่ากระบี่หรื อดาบ นอกจากที่กล่ าวแล้ วนี้ผู้ค วบคุมท าการเคารพ
อยู่ตามลาพังและถ้าขัดกระบี่หรือดาบอยู่ ตามระเบียบของการบังคับแถว ให้ทาการเคารพด้วยท่าอาวุธนั้น
ผู้ควบคุมแถวทหารเคารพก็ดี หรือควบคุมแถวทหารผู้ช่วยพลรบที่ถือปืนในเวลาตรวจ
พลสวนสนามก็ดี ถ้าขัดกระบี่หรือดาบอยู่ เมื่อบอกแถวทหารทาการเคารพ ให้ตนทาการเคารพด้วยท่ากระบี่
หรือดาบ
๔. การเริ่มเคารพ ให้กระทาเมื่อเห็นได้ถนัดหรืออนุโลมตามโอกาสและสถานที่ เมื่อผู้หรือ
สิ่งซึ่งรับการเคารพผ่านพ้นไปประมาณ ๓ ก้าว หรือเมื่อจบเพลงเคารพแล้ว จึงเลิกการเคารพ
หมวดที่ ๕ (มาตรา ๕)
การเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยาม
๑. ท่าเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยาม มีดังนี้
๑.๑ อยู่กับที่ ทาวันทยาวุธ
๑.๒ เคลื่อนที่ ทาท่าเดินแล้วทาแลขวาหรือแลซ้าย
๒. วิธีแสดงการเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยาม มีดังนี้
๒.๑ ส าหรั บกองรั กษาการณ์ เรีย กแถวท าวั น ทยาวุ ธแก่ ผู้ห รือ สิ่ ง ตามที่ กล่ าวมา
ในหมวดที่ ๑ ข้อ ๒ ตั้งแต่หมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๘ กับ ๒.๑๓ ถึง ๒.๑๙ และผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกอง
พันหรือผู้บังคับการเรือ ขึ้นไป
๒.๒ สาหรับทหารยาม
๒.๒.๑ เมื่ออยู่กับที่ ทาการเคารพด้วยวิธีวันทยาวุธแก่ผู้และสิ่งตามหมวดที่ ๑
ข้อ ๒ แต่ไม่ต้องทาการเคารพทหาร หรือตารวจซึ่งต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
๒.๒.๒ เมื่อเคลื่อนที่ ทาการเคารพแก่ผู้หรือสิ่ง ตามข้อ ๒.๒.๑ ด้วยทาแลขวา
หรื อ แลซ้ า ย ระเบี ย บการอย่ า งอื่ น นอกจากที่ ก ล่ า วแล้ ว ในหมวดนี้ ให้ ป ฏิ บั ติ อ นุ โ ลมตามที่ ก ล่ า วไว้
ในหมวดที่ ๔
หมวดที่ ๖ (มาตรา ๖)
การเคารพของกองทหารเกียรติยศ
๑. ท่าเคารพของกองทหารเกียรติยศ มีท่าเดียว คือ วันทยาวุธ
๒. วิธแี สดงความเคารพของกองทหารเกียรติยศมีดังนี้
๒.๑ กองทหารเกีย รติ ยศ จัด สาหรั บผู้ ใดหรื อสิ่ ง ใด ให้ท าการเคารพแก่ผู้ นั้น หรื อ
สิ่งนั้นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศปฏิบัติการอนุโลมตามวิธีรับตรวจพล

- ๑๐๓ ก่อ นที่ผู้ ห รือ สิ่ ง รับ เกีย รติ ยศจะได้ รับ การเคารพตามระเบี ยบนั้ น กองทหาร
เกียรติยศถวายการเคารพเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและรัชทายาท แต่
ถ้าพระองค์ซึ่ งทรงราชอิ สริ ยายศสูง กว่ าเสด็ จถึ ง ก่ อนก็ไ ม่ต้ องถวายการเคารพแก่ พระองค์ ซึ่ ง ทรงราช
อิสริยยศต่ากว่าอีกและในการนี้ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศไม่ต้องปฏิบัติอย่างการรับการตรวจพล
การถวายการเคารพตามความในวรรคก่อน หากเป็นกองทหารเกียรติยศสาหรับศพ
ให้ถวายการเคารพเท่านั้น ไม่ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งในเวลาเสด็จพระราชดาเนินมาถึง
และเสด็จพระราชดาเนินกลับ
๒.๒ ถ้าเป็นกองทหารเกียรติยศซึ่ง จัดไปเคารพศพ ให้แสดงการเคารพในเวลาเผา
หรือฝัง โดยให้แตรเดี่ยวเปุาเพลงนอน ๑ จบ แล้วให้หน่วยทหารเคารพศพทาวันทยาวุธ แตรวงให้บรรเลง
เพลงเคารพ ตามที่กาหนดในมาตรา ๓ เมื่อจบแล้ว ทาเรียบอาวุ ธคงอยู่ในท่า ตรงถ้ามีแตรวงให้บรรเลง
เพลงโศก ๑ จบ เป็นเสร็จการ
ระเบียบการอย่างอื่น นอกจากที่กล่าวแล้วในหมวดนี้ ให้ปฏิบัติอนุโลมตามที่กล่าวไว้ใน
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๗ (มาตรา ๗)
การผ่อนผัน
๑. ถ้าไม่สามารถทาการเคารพด้วยการทาวันทยาวุธ หรือทาวันทยาหัตถ์ได้ ให้
๑.๑ อยู่กับที่ ทาท่าตรง แล้วทาแลขวาหรือแลซ้าย
๑.๒ เคลื่อนที่ ทาท่าเดิน ทาแลขวาหรือแลซ้าย
๒. ทหารสนทนาหรื อ ติ ด ต่ อ กั บ ผู้ มี ย ศสู ง กว่ า ไม่ ต้ อ งแสดงการเคารพผู้ มี ย ศต่ ากว่ า
ผู้ซึ่ง ตนอยู่ด้วย แต่ถ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ
รัชทายาท ไม่ต้องทาการเคารพผู้ใดนอกจากพระองค์นี้
ทหารในความควบคุมอยู่ต่อหน้าผู้ซึ่งแถวทหารต้องทาการเคารพ ไม่ต้องทาการเคารพ
ผู้ซึ่งต่ากว่า เว้นแต่ เป็นระเบียบการเคารพของกองทหารเกียรติยศ
๓. ทหารสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเพื่อไหว้พระก็ได้
๔. ในโอกาสต่อไปนี้ทหารไม่ต้องทาการเคารพผู้ใด
๔.๑ เมื่อกาลังเล่นกีฬา
๔.๒ เมื่ออยู่ในชุมนุมชนซึ่งต้องการความสงบ
๔.๓ เมื่อเจ็บปุวยสาหัส
๔.๔ เมื่อแบกหามของหนัก
๔.๕ เมื่อกาลังรับประทานอาหารอยู่
๔.๖ เมื่อมีหน้าที่ต้องประจาในขบวนหรือพิธีใด ๆ
๔.๗ กาลังขับขี่ยานหรือสัตว์พาหนะเคลื่อนที่ตามลาพังในที่คับขันหรือเมื่อกาลังขับ
ยานพาหนะในความควบคุม
๔.๘ เมื่อควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจาหรือโดยสารไปบนยานพาหนะ
๔.๙ เมื่อกาลังรักษาพยาบาลตามหน้าที่

- ๑๐๔ ๕. ทหารในความควบคุม ซึ่งกาลังหัดหน้าที่ราชการสนาม ผู้ควบคุมไม่ต้องบอกแสดงการ
เคารพ แต่ตนเองต้องทาการเคารพอย่างอยู่ตามลาพัง
๖. แถวทหารกาลังเดินตามสบายหรือวิ่ง ไม่ต้องทาการเคารพ
๗. ทหารซึ่งอยู่บนยานพาหนะ ให้ทาการเคารพโดยนั่งหรือยืนบนยานพาหนะนั้นได้แต่
ต้องสารวมอิริยาบถขณะทาการเคารพให้สมควร
๘. ถ้ า มิ ไ ด้ สั่ ง เป็ น พิ เ ศษในระหว่ า งเวลาตั้ ง แต่ สวดมนต์ ก่ อ นนอนไปจนถึ ง รุ่ ง สว่ า ง
(เมื่อเห็นได้ถนัด) หรือฝนตกไปจนถึงต้องเก็บอาวุธ กองรักษาการณ์ไม่ต้องตั้งแถวแสดงการเคารพแก่ผู้ใด
๙. ทหารซึ่งมิได้แต่งเครื่องแบบ กองรักษาการณ์ไม่ต้องเรียกแถวทาความเคารพ
เบ็ดเตล็ด
๑. การแสดงการเคารพต่อผู้แทนพระองค์ หรือผู้แทนผู้บังคับบัญชา ถ้ามีคาสั่งแสดงให้
ปรากฏว่ า ผู้ ใ ดเป็ น ผู้ แ ทน ก็ ใ ห้ แ สดงความเคารพต่ อ ผู้ นั้ น ดุ จ เดี ย วกั บ ที่ แ สดงถวายพระองค์ ห รื อ
แก่ผู้บังคับบัญชานั้น ๆ ตลอดเวลาที่แทน
๒. ทหารต้องแสดงการเคารพต่อข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา
๓. ทหารที่ ไ ปในพิ ธี ข องลู ก เสื อ ให้ แ สดงการเคารพต่ อ ธงประจ ากองลู ก เสื อ เฉพาะ
ในโอกาสนั้นตามเวลาอันสมควร
เอกสารอ้างอิง
- ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพที่ ๑๓/๑๓๔๓๙ ลง ๑๒ มี.ค.๗๘ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๒๖)

- ๑๐๕ การแสดงความเคารพในโอกาสที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมได้
ด้วยปรากฏว่าการแสดงความเคารพของทหารขณะแต่ง เครื่ องแบบทหาร บางโอกาส
สถานการณ์ และสถานที่ ไม่สะดวกที่จะแสดงความเคารพตามแบบธรรมเนียมได้ เช่น ระหว่างการประชุม
สัมมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมกับฝุายพลเรือน
เพื่ อให้ การแสดงความเคารพของทหารกรณี ที่ มิ ไ ด้ สวมหมวกเป็ น ไปในแนวทางเดี ย ว
เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารที่กาหนดไว้เป็นอันดับแรก เว้นแต่ ไม่สามารถกระทาได้
สะดวก จึงให้แสดงความเคารพตามแบบประเพณีนิยม โดยการยกมือไหว้ได้โดยอนุโลม
เอกสารอ้างอิง อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๗ ก.ย.๔๙ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๖๓๙๘ ลง ๔ ก.ย.๔๙

- ๑๐๖ ที่ ๔/๕๗๘๙
๒๔๗๙

คาชี้แจงทหาร
เรื่อง ข้อบังคับการเคารพ
---------------------------

ความในมาตรา ๓ ข้อ ๒ แห่งข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ มีใจความอยู่ตอนหนึ่งว่า
"การบรรเลงเพลงเคารพทั้งวิธีกระทาด้วยเครื่องบรรเลงประจาแถวก็ดี หรือที่มิได้ประจาแถวก็ดี ให้กระทา
เฉพาะเมื่ อ เครื่ อ งบรรเลงอยู่ กั บ ที่ และเฉพาะในพิ ธี เ กี ย รติ ย ศ เว้ น แต่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท ไม่ว่าในพิธีใด ๆ ต้องบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ" ดังนี้ให้เข้าใจ
ว่า เมื่อผู้หรือสิ่งซึ่งกาหนดว่า เครื่องบรรเลงต้องกระทาเพลงเคารพให้นั้น มิได้เกี่ยวกับพิธีเกียรติยศ เช่น
ผู้บัง คับบั ญชาไปเยี่ ยมกรมกองทหาร หรือกองรักษาการณ์โดยปกติไ ด้ แก่กองรั กษาการณ์ประจาศาลา
ว่ า การกลาโหม เป็ น ต้ น ไม่ ต้ อ งบรรเลงเพลงเคารพเลยนอกจากพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ รัชทายาท ดังกล่าวข้างต้น
(ลงนาม) พิบูลสงคราม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร
๑๐ ส.ค.๗๙

- ๑๐๗ ที่ ๖/๗๔๖๘
๒๔๗๙

คาชี้แจงทหาร
เรื่อง ข้อบังคับการเคารพ
---------------------------

๑. ตามความในข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ มาตรา ๕ การเคารพของกองรักษาการณ์
และทหารยาม ข้อ ๒ ซึ่งให้ปฏิบัติอนุโลมตามมาตรา ๔ การเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุมและความใน
มาตรา ๔ ข้ อ ๑ ก าหนดวิ ธี ก ารเคารพของทหารที่ อ ยู่ ใ นความควบคุ ม แต่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ เ ป็ น แถวว่ า
"ผู้ควบคุมจะสั่งให้ทาการเคารพตามลาพังก็ได้ " ดังนี้ให้เข้าใจว่า ทหารในกองรักษาการณ์ที่ว่างจากการอยู่
ยามและนั่งอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยข้างหน้าที่พักรักษาการณ์นั้น อยู่ในความควบคุมที่ไม่เป็นแถว และ
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่าเสมอกันทั้งกระทรวงกลาโหม ให้ผู้บัง คับกองรักษาการณ์เป็นผู้บอก
ทหารทาการเคารพอย่างเวลาอยู่ในความควบคุม เว้นแต่กองรักษาการณ์นั้นจะต้องเรียกแถวทาวันทยาวุธ
ให้แก่ผู้หรือสิ่งที่ได้กาหนดไว้
๒. ตามความในข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ มาตรา ๓ ข้อ ๒ มีใจความอยู่ตอนหนึ่ง
ว่า " การบรรเลงเพลงเคารพ กระทาเฉพาะในพิธีเกียรติยศ " ดังนั้น ให้เข้าใจว่าพิธีเกียรติยศนั้นจะต้องมี
หมายก าหนดการหรือ ค าสั่ ง เป็ น หลั ก ถ้ าไม่ มี ห มายก าหนดการหรื อ ค าสั่ ง ก็ ไ ม่ นั บว่ า เป็ น พิ ธี เ กี ย รติ ย ศ
ส่ว นการบรรเลงเพลงเคารพ เมื่อ พิธี นั้ นจั ด เป็ น เกี ย รติ ย ศส าหรั บ ผู้ห รือ สิ่ ง ใด ก็ ใ ห้บ รรเลงเพลงเคารพ
แต่ เ ฉพาะผู้ ห รื อ สิ่ ง นั้ น นอกนั้ น ไม่ ต้ อ งบรรเลงเพลงเคารพ เว้ น แต่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท

- ๑๐๘ การแสดงความเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล
ด้ว ยปรากฏว่ า การแสดงความเคารพต่ อ ธงชั ย เฉลิ ม พลในปั จ จุ บั น ยั ง ปฏิ บั ติ ไ ม่ เ ป็ น ไป
ในแนวทางเดียวกัน และยังมีข้อสงสัยในทางปฏิบัติของข้าราชการว่าจะต้องแสดงความเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล
(ธงประจาหน่วยทหาร) ในขณะที่มีถุงคลุมอยู่ด้วยหรือไม่
ทอ.ได้หารือไปยัง สม.กรณีที่ธงประจากองทหาร (ธงประจาหน่วยทหาร) ขณะมีถุงคลุมอยู่
และมีการเชิญธงออกจากที่เก็บไปประจาแถว หรือไปยัง สถานที่อื่น ๆ ว่าจะต้องทาความเคารพหรือไม่
เนื่องจากข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ มิไ ด้กาหนดไว้ชัดเจน ซึ่ง ปล.กห.ได้มีหนังสือแจ้ง ให้ทราบและ
ถือปฏิบัติดังนี้
๑. ถ้ากระทาเป็นพิธี ทหารจะต้องทาความเคารพธงประจากองทหาร (ธงประจาหน่วยทหาร)
ด้วยเสมอ ถึงแม้จะมีถุงคลุมอยู่ก็ตาม
๒. หากไม่ได้มีการกระทาเป็นพิธี หรือขณะตั้งเก็บไว้ในที่ทาการของหน่วย โดยมีถุงคลุม
ทหารไม่ต้องทาความเคารพแต่อย่างใด
เอกสารอ้างอิง หนังสือ กพ.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๗๕๗ ลง ๒๖ ก.พ.๔๒

- ๑๐๙ ข้อบังคับทหาร
ว่าด้วยการแสดงความเคารพสาหรับพลเรือน
๑. การแสดงคารวะด้วยการเคารพ เป็นธรรมเนียมและ จรรยาอันดีงาม ย่อมเป็นเครื่อง
ปลูก ฝัง ความสามั คคี และทวีค วามผู กพั น ให้สนิ ทสนม แน่นแฟูน ยิ่ง ขึ้น โดยเฉพาะข้า ราชการกลาโหม
พลเรื อ นและคนงานซึ่ งรั บ ราชการ ร่ ว มอยู่ ใ นวงการของทหารด้ ว ยแล้ ว การแสดงความเคารพก็ ยิ่ ง มี
ความสาคัญมากขึ้น จึงตราข้อบังคับไว้เพื่อเป็นทางปฏิบัติดังต่อไปนี้
๒. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานให้แสดงความเคารพตามวิธีดังนี้
(๑) แต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการกาหนด
ก. สวมหมวก ให้ทาวันทยหัตถ์ทั้งเวลาอยู่กับที่และเคลื่อนที่
ข. ไม่ ส วมหมวก ส าหรั บ เสมี ย นพนั ก งานและคนงานอยู่ กั บ ที่ ใ ห้ ท าท่ า ตรง
ถ้าเคลื่อนที่ให้ทาแลขวา (ซ้าย) ไปทางผู้หรือสิ่งซึ่งต้อง เคารพสาหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนตาแหน่ง
ชั้นสัญญาบัตรให้ทาการเคารพ ด้วยวิธีก้มศีรษะ
(๒) ชายแต่งเครื่องลาลอง ให้ทาการเคารพตาม ประเพณีนิยม
(๓) หญิงเมื่อไม่ได้แต่งเครื่องแบบให้ทาการเคารพ ตามประเพณีนิยม
ใน (๒) และ (๓) นั้น ถ้าอยู่ในแถว หรือในบริเวณโรงงาน ให้ทาการ เคารพด้วยวิธียืนท่าตรง
๓. ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานต้องแสดงความเคารพต่อผู้หรือสิ่งซึ่งจะกล่าว
ต่อไปนี้ คือ
(๑) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
(๒) สมเด็จพระบรมราชินี
(๓) สมเด็จพระราชชนนี
(๔) รัชทายาท
(๕) พระเจ้าแผ่นดิน และพระราชินีต่างประเทศ
(๖) พระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
(๗) เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์
(๘) ผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์
(๙) นายกรัฐมนตรี
(๑๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
(๑๑) ผู้บังคับบัญชาของตน
(๑๒) พระบรมศพและพระบรมอัฐิ
(๑๓) พระศพและอัฐิพระบรมวงศ์
(๑๔) ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ
(๑๕) ธงประจากองทหาร
(๑๖) ธงประจากองยุวชนทหาร
(๑๗) ธงประจากองลูกเสือ
(๑๘) ธงชาติ ในขณะชักขึ้นลงประจาสานักงานของรัฐบาล ธงหมายยศนายพล หรือ
ตาแหน่งตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการทหารขึ้นไป และธงราชนาวีในขณะทาพิธีชักขึ้นลง

- ๑๑๐ (๑๙) ธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราช และธงราชวงศ์ เวลาผ่านหรือชักขึ้นลง
(๒๐) อนุสาวรีย์รูปบุคคล ขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง
(๒๑) พลเรือนต่อพลเรือน หรือพลเรือนต่อทหาร
๔. ผู้มีตาแหน่งต่าต้องทาการเคารพผู้มีตาแหน่งสูงก่อน ผู้มีตาแหน่งสูงต้องทาการเคารพ
ตอบถ้าตาแหน่งเสมอกันต้องทาการเคารพ ซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยงงอน
๕. เมื่ อผู้ หรื อสิ่ งซึ่ งจะต้ องทาการเคารพตามข้ อ ๓ เข้ าไป ในสานัก งาน หรื อโรงงาน
ให้ปฏิบัติดังนี้
(๑) ถ้าเข้าไปในสานักงาน ให้ผู้ที่อยู่ในสานักงานนั้น ทาการเคารพโดยลาพัง
(๒) ถ้าเข้าไปในโรงงานหลังใดซึ่งเป็นเวลาที่คนงาน กาลังทางานอยู่ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ณ โรงงานหลังนั้นทาการเคารพแต่ผู้เดียว
(๓) เมื่อมีการสนทนา หรือสอบถามข้อความใด ๆ ซึ่งกันและกันให้ผู้มีตาแหน่งต่ายืน
สนทนาในท่าตรงจนกว่าจะได้รับอนุญาต
ส่วนนอกสานักงานหรือโรงงาน ให้ทาการเคารพโดยลาพังตามวิธี ที่กล่าวไว้ในข้อ ๒
๖. เมื่ออยู่ด้วยกันหลายคน ผู้มีตาแหน่งสูงเป็นผู้รับเคารพแต่ผู้เดียว
๗. ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานแต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการกาหนดและสวม
หมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพแก่ผู้ใดมิได้
๘. เมื่อเข้าไปในพระที่นั่ง โบสถ์ วิหาร ที่ว่าการหรือเคหะสถาน เพื่อเคารพต่ อสถานที่นั้น
ให้ถอดหมวก
๙. เมื่ออยู่ร่วมสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป็นเกียรติยศ ต้องทาการเคารพจนกว่าจะสิ้น
เพลงเคารพนั้น
๑๐. การเคารพให้เริ่มและเลิกดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อผ่านให้เริ่มกระทาในระยะห่างที่เห็นได้ถนัด และก่อนที่จะผ่านประมาณ
๓ ก้าว เลิกทาการเคารพเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว
(๒) เมื่ อเข้ าไปหาให้ เริ่ ม ทาการเคารพก่อ นถึง ผู้ ห รือ สิ่ง ซึ่ ง ต้ อ งเคารพประมาณ
๓ ก้าว เลิกทาการเคารพเมื่อได้รับอนุญาตหรือเสร็จกิจแล้ว
(๓) เมื่อผู้ หรือ สิ่ง ซึ่ง ต้ องเคารพเข้ามายัง บริเ วณที่ ตนอยู่ ให้ เริ่ มและเลิ กทาการ
เคารพในโอกาสอันควร
๑๑. ให้ผ่อนผันการแสดงความเคารพดังนี้
(๑) ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานแต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการกาหนด
และสวมหมวกอยู่จะถอดหมวกเพื่อไหว้พระก็ได้ หรือถ้าไม่สามารถทาการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้ ในเวลา
อยู่กับที่ให้ทาท่าตรง ในเวลาเคลื่อนที่ให้ทาแลขวา (ซ้าย)
(๒) เมื่ อ สนทนาอยู่ กั บ ผู้ มี ต าแหน่ ง สู ง กว่ า ตนไม่ ต้ อ งท าการเคารพผู้ มี ต าแหน่ ง
ต่ากว่า ผู้ ซึ่งตนอยู่ ด้วย แต่ ถ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบาท สมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั ว สมเด็ จพระบรมราชิ นี
สมเด็จพระราชชนนี และรัชทายาท ไม่ต้องทาการเคารพแก่ผู้ใดนอกจากพระองค์นี้
(๓) เวลาอยู่ บนยานพาหนะ ให้ ท าการเคารพโดยนั่ ง หรื อ ยื นอยู่ บ นยานนั้ น ได้
แต่ต้องสารวมอิริยาบถขณะเคารพให้สมควร
(๔) แถวกาลังเดินตามสบายหรือวิ่งไม่ต้องบอก ทาการเคารพ

- ๑๑๑ (๕) เวลากาลัง ปฏิบัติหน้าที่อันเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซึ่ง ถ้าละหน้าที่นั้น
อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่การงานขึ้นได้ก็ไม่ต้อง ทาการเคารพ ถ้าต้องตอบคาถามให้นั่งหรือยืนอยู่ใน
ท่าซึ่งกาลังทางานนั้น ๆ
๑๒. เมื่ออยู่ในโอกาสต่อไปนี้ไม่ต้องทาการเคารพแก่ผู้ใด
(๑) กาลังเล่นกีฬา
(๒) อยู่ในที่ชุมนุมซึ่งต้องการความสงบ
(๓) เจ็บปุวยอาการสาหัส
(๔) แบกหามของหนัก
(๕) กาลังรับประทานอาหาร
(๖) มีหน้าที่ต้องประจาในขบวนหรือพิธีใด ๆ
(๗) กาลังขับขี่ยานหรือสัตว์พาหนะเคลื่อนที่ตามลาพัง ในที่คับขัน หรือเมื่อ กาลัง
ขับยานพาหนะในความควบคุมให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
(ลงนาม) พ.อ.พรหมโยธี
สั่งราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมศาลาว่าการกลาโหมพระนคร
๑๒ ม.ค. ๘๑
การแสดงการเคารพธงชาติ
๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๘ พ.ย.๔๐ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๓.๔/
๔๐๐๖ ลง ๒๖ พ.ย.๔๐ ให้ นขต.ทอ.ถือปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ โดยให้
ถือปฏิบัติตั้งแต่ ๑ ม.ค.๔๑ - ๓๐ เม.ย.๔๑ นั้น โดยมีความมุ่งหมายส่วนหนึ่งว่า ส่วนราชการ ทอ.ส่วนใหญ่
กาหนดให้ข้าราชการต้องเข้าแถวฟังคาชี้แจงจากผู้บังคับบัญชาก่อนปฏิบัติงานประจาวัน การเปลี่ยนเวลา
เริ่มทางานเป็นเวลา ๐๘๐๐ จะสามารถทาให้ข้าราชการแสดงการเคารพธงชาติเป็นไปอย่างเรียบร้อยก่อน
การปฏิบัติงานทุกวัน นั้น
๒. เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจาการ และนักเรียนทหาร ได้ถือปฏิบัติในการ
แสดงความเคารพธงชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน จึงให้ นขต.ทอ.ดาเนินการดังนี้
๒.๑ ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจาการ และนักเรียนทหารในสังกัด เข้าแถว
แสดงการเคารพธงชาติ ในเวลา ๐๘๐๐ ตามที่ ผบ.ทอ.อนุมั ติใ นข้ อ ๑ จนเสร็ จสิ้ นการชัก ธงชาติ หรื อ
เสียงเพลงชาติ หรือสัญญาณการชักธงชาติจะสิ้นสุดลง
๒.๒ การแสดงการเคารพธงชาติให้ดาเนินการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙ เว้นแต่ ผู้ขับขี่
ยานพาหนะตามลาพังหรือในความควบคุมหากอยู่ในที่คับขันแล้ว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงการเคารพ
๒.๓ สถานที่ราชการ ทอ.ที่มีการชักธงขึ้นและลงทุกวัน ธงชาติที่นามาใช้ชักหรือแสดง
ต้องมีสภาพดี เรียบร้อย ไม่ขาดวิ่น และสีไม่ซีดจนเกินควร
เอกสารอ้างอิง อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๖ ก.พ.๔๑ ท้ายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๗ ลง ๖ ก.พ.๔๑
เรื่อง การแสดงการเคารพธงชาติ

- ๑๑๒ การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ
๑. นิยามศัพท์
“ข้าราชการ” หมายความว่า นายทหารสัญ ญาบัตร นายทหารประทวนข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจา ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายชั่วโมง
ที่จ้างไว้ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกองทัพอากาศ
“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่ า ตอบแทนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพื่ อ เป็ น พนั ก งานของรั ฐ ในการปฏิ บั ติ ง าน
ให้กับกระทรวงกลาโหม
“ผู้เข้าพิธี” หมายความว่า ผู้เข้ากระทาพิธี และผู้ที่เป็นส่วนหนึ่ง ของการประกอบ
กิจกรรมในพิธี เช่น ประธานในพิธี , ผู้อานวยการในพิธี , ผู้กล่าวรายงานในพิธี , ผู้ประดับเครื่องหมาย,
ผู้รับการประดับเครื่องหมาย, อนุศาสนาจารย์ในพิธี, เจ้าหน้าที่รับ-ส่งของให้ประธานในพิธีและนายทหารคน
สนิทของประธานในพิธีที่ต้องเข้าพิธี เป็นต้น
“ผู้ร่วมพิธี” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับเชิญหรือมีคาสั่งให้ร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในพิธี
ซึ่งไม่ใช่ผู้เข้าพิธีหรือผู้ร่วมพิธี เช่น เจ้าหน้าที่สื่อสาร, เจ้าหน้าที่บริการอาหารหรือเครื่องดื่มและเจ้าหน้าที่
ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น
๒. การแต่งเครื่องแบบในโอกาสต่าง ๆ
ในโอกาสที่ ไม่มีหมายกาหนดการ กาหนดการ หรือคาสั่ง ให้แต่ง เครื่องแบบในงาน
พระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีต่าง ๆ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบ ดังนี้
๒.๑ เครื่องแบบปกติขาว ให้ใช้ในโอกาส
๒.๑.๑ งานพระราชพิ ธี หรื อ รั ฐ พิ ธี ตามหมายก าหนดการ ก าหนดการ
หรือคาสั่ง
๒.๑.๒ เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นทางราชการหรือใน
การรับ-ส่งเสด็จ
๒.๑.๓ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๑.๔ งานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ ที่ ระบุให้แต่งเครื่องแบบ
ปกติขาวไว้ในคาสั่ง หรือบัตรเชิญ
๒.๑.๕ งานพิธีของส่วนราชการฝุายพลเรือน ซึ่งกาหนดให้ข้าราชการพลเรือน
แต่งเครื่องแบบปกติขาว
๒.๑.๖ งานพิ ธี หรื อ งานเลี้ ย งรั บ รองที่ เ ป็ น เกี ย รติ ถ้ า จ าเป็ น ต้ อ งแต่ ง
เครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม

- ๑๑๓ ๒.๒ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ให้ใช้ในโอกาส
๒.๒.๑ พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๒.๒.๒ พิ ธี ปร ะ ดั บ เครื่ อ ง หมายยศให้ แ ก่ นั ก เรี ยน นายเรื อ อ าก าศ
ที่สาเร็จการศึกษา
๒.๒.๓ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินนักบินประจากอง
๒.๒.๔ พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายยศนายทหารสั ญ ญาบั ต ร เฉพาะผู้ เ ข้ า พิ ธี
ส่วนผู้ร่วมพิธี ใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๒.๒.๕ พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายความสามารถในการบิ น กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
ให้แก่ข้าราชการต่างประเทศ
๒.๒.๖ พิธีปิดการศึกษา และประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะโรงเรียน
นายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๒.๒.๗ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ต่างๆ ในวันกองทัพไทย
๒.๒.๘ พิธีสวนสนามกระทาสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
๒.๒.๙ พิ ธี รั บ ส่ ง หน้ า ที่ ข องผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยระดั บ หน่ ว ยขึ้ น ตรง
กองทัพอากาศขึ้นไป เฉพาะผู้เข้าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธี ใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๒.๒.๑๐ พิธีสวนสนามตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสผู้บัญ ชาการ
ทหารสูงสุด อาลาชีวิตราชการทหาร
๒.๒.๑๑ พิธีต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีการตรวจแถว
กองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์กองทัพอากาศ
๒.๓ เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ให้ใช้ในโอกาส
๒.๓.๑ วันกองทัพไทย (๑๘ มกราคม) โดยแต่งก่อนถึงวันสาคัญ ๑ วัน และ
หลังวันสาคัญ ๑ วัน
๒.๓.๒ วันที่ระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มีนาคม)
๒.๓.๓ วันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน)
๒.๓.๔ วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
(๓ มิถุนายน) โดยแต่งก่อนถึงวันสาคัญ ๑ วัน และหลังวันสาคัญ ๑ วัน
๒.๓.๕ วั นเฉลิ มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็ จพระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว
(๒๘ กรกฎาคม) โดยแต่งก่อนถึงวันสาคัญ ๑ วัน และหลังวันสาคัญ ๑ วัน
๒.๓.๖ วันสถาปนาหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่สังกัดในหน่วยนั้น
๒.๓.๗ รายงานตนเองในการย้ า ยสั ง กั ด ของนายทหารสั ญ ญาบั ต รและ
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
๒.๓.๘ พิธีเปิด-ปิดการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, โรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะพิธีเปิด) และโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ
๒.๓.๙ การถ่ายภาพติดบัตรประจาตัว สาหรับนายทหารสัญ ญาบัตรและ
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ

- ๑๑๔ ๒.๓.๑๐ พิ ธี ป ระดั บ เครื่ อ งหมายยศนายทหารประทวนชั้ น พั น จ่ า อากาศ
เฉพาะผู้เข้าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูอ่อน
๒.๓.๑๑ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์
๒.๓.๑๒ พิธีง านพระราชทานเพลิง ศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือตารวจ
หรือ งานฝัง ศพทหารหรื อตารวจตามประเพณี ลัท ธิ หรือ ศาสนาที่ ไ ม่ เผาศพ สาหรับ ผู้เ ข้าร่ วมพิธีทั่ วไป
ที่มิได้ระบุการแต่งเครื่องแบบไว้ในคาสั่งหรือบัตรเชิญ
๒.๓.๑๓ การมาปฏิบัติราชการตามปกติ
๒.๔ เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูอ่อน ให้ใช้ในโอกาส
๒.๔.๑ เป็นผู้อานวยการเดินทาง (ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา) และเจ้าหน้าที่
ประจาอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช้หมวกหนีบ) ยกเว้น เจ้าหน้าที่ประจาอากาศยานพระราชพาหนะ
ตามข้อ ๒.๙.๑.๑
๒.๔.๒ การถ่ายภาพติดบัตรประจาตัวสาหรับนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ
๒.๔.๓ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ เฉพาะผู้เข้า
รับการประดับยศ ส่วนผู้เข้าพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ผู้ร่วมพิธีใช้ เครื่องแบบ
ปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูอ่อน
๒.๔.๔ พิธีเปิด-ปิด การฝึกร่วมผสมระหว่างเหล่าทัพ และต่างประเทศ
๒.๔.๕ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ
๒.๔.๖ งานพิธีของกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย หรือเหล่า
ทัพอื่นซึ่งกาหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว
๒.๔.๗ งานพิธีของส่วนราชการฝุายพลเรือน ซึ่งกาหนดให้ข้าราชการพลเรือน
แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ
๒.๔.๘ การมาปฏิบัติงานตามปกติ
๒.๕ เครื่อ งแบบปกติเ ทาคอพับแขนสั้ น อินทรธนูอ่ อ น ใช้ในการมาปฏิบั ติง าน
ตามปกติหรือในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆที่ไม่มีหมายกาหนดการ กาหนดการ หรือคาสั่งเป็นอย่างอื่น
๒.๖ เครื่ องแบบอื่ น ๆ ใช้ในโอกาสที่มีห มายกาหนดการ กาหนดการ หรือค าสั่ ง
ให้ใช้เครื่องแบบนั้น ๆ
๒.๗ การแต่งเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการตามปกติ ให้แต่งเครื่องแบบ ดังนี้
๒.๗.๑ ข้าราชการชาย แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับ
๒.๗.๒ ข้าราชการหญิง
๒.๗.๒.๑ แต่งเครื่องแบบปกติคอพับ
๒.๗.๒.๒ แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอว
๒.๗.๓ ลูกจ้างประจาชาย แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา
๒.๗.๔ ลูกจ้างประจาหญิง
๒.๗.๔.๑ แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทาหรือสีขาว
๒.๗.๔.๒ แต่ง เครื่องแบบชุดเสื้อ คอเปิดสี เทาหรื อสีข าวแบบปกคอ
แหลมแขนสั้น (การติดเครื่องหมายสังกัด ปฏิบัติตามคาสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๘๘/๓๗ ลง ๘ มี.ค.๓๗)

- ๑๑๕ ๒.๗.๕ พนักงานราชการชาย แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา
๒.๗.๖ พนักงานราชการหญิง
๒.๗.๖.๑ แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทาหรือสีขาว
๒.๗.๖.๒ แต่ ง เครื่ อ งแบบชุ ด เสื้ อ คอเปิ ด สี เ ทาหรื อ สี ข าวแบบปกคอ
แหลมแขนสั้น
๒.๗.๗ ลูกจ้างชั่วคราวชาย แต่ง เครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้างประจาชาย
เว้นแต่ ไม่ติดเครื่องหมายสังกัด และไม่สวมหมวก
๒.๗.๘ ลูกจ้างชั่วคราวหญิง แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้างประจาหญิง
เว้นแต่ ไม่ติดเครื่องหมายสังกัด และไม่สวมหมวก
๒.๘ การแต่งเครื่อ งแบบของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ผู้ควบคุมหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่
ฝึกทหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคาสั่งที่กาหนดไว้
ในเรื่องนั้น ๆ
๒.๙ การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการอื่น ๆ
๒.๙.๑ ชุดบิน สาหรับผู้ทาการในอากาศ ให้ใช้ในโอกาส ดังนี้
๒.๙.๑.๑ เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ป ระจ าอากาศยานพระราชพาหนะของ
ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ และเป็นเจ้าหน้าที่ประจาเครื่องบินลาเลียงแบบ ๘ ของฝูงบิน ๖๐๑
กองบิน ๖ กรณีใช้เป็นอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช้หมวกหนีบ)
๒.๙.๑.๒ ขณะทาการบิน หรืออยู่บริเวณฝูงบิน หน่วยบินหรือกองบิน
๒.๙.๑.๓ ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ต่อเนื่องกับการทาการบิน
๒.๙.๑.๔ ระหว่างการฝึกร่วม หรือฝึกผสม หรือฝึกร่วมผสม
๒.๙.๑.๕ ใช้ในโอกาสไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนและวิเคราะห์
หาสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุ เฉพาะเจ้าหน้าที่ด้านนิรภัยการบินของกรมจเรทหารอากาศ ที่ เป็นเหล่าทหาร
นักบิน
๒.๙.๒ ชุดช่าง ให้ใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่ช่างภายในบริเวณฝูงบิน หน่วยบิน
หรือกองบิน หรือภายในเขตของหน่วยงานเท่านั้น เว้นแต่การปฏิบัติหน้าที่ช่างมีความต่อเนื่องไปยัง นอก
บริเวณฝูงบิน หน่วยบิน กองบิน หรือนอกเขตหน่วยงานให้คงใช้ชุดช่างนี้ได้
๒.๙.๓ เสื้อคลุมแพทย์ ให้ใช้ในขณะปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล
๒.๙.๔ ชุดคลุมท้อง ข้าราชการหรือลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป
ให้งดแต่งเครื่องแบบ โดยให้แต่งกายชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีเทามาปฏิบัติราชการ
๒.๙.๕ ชุด ผู้ ปุ ว ย ข้ า ราชการที่เ จ็ บ ปุ ว ยแต่ ยั ง สามารถมาปฏิ บั ติ ร าชการได้
ให้แต่งกายชุดผู้ปุวยมาปฏิบัติราชการ ดังนี้
๒.๙.๕.๑ ข้าราชการชาย ใช้กางเกงขายาวสีเทาตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว เข็มขัดที่ไ ม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องแบบ และใช้รองเท้าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของการปุวย
๒.๙.๕.๒ ข้ า ราชการหญิ ง ใช้ ก ระโปรงสี เ ทาตามที่ ก าหนดไว้ ใ น
กฎกระทรวง เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว เข็มขัดที่ไ ม่ ใช่ส่วนประกอบของเครื่องแบบ และใช้รองเท้าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของการปุวย

- ๑๑๖ ๒.๑๐ การแต่งกายมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ ข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างที่มีความจาเป็นต้องมาปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ ให้แต่งกายชุดพลเรือนสุภาพได้ตามสมัย
นิยม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชาย ห้ามสวมรองเท้าแตะ สาหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างหญิง ให้สวมรองเท้าแตะได้ แต่ต้องไม่เป็นรองเท้าแตะฟองน้า ในการแต่งกายชุดพลเรือนดังกล่าว
จะต้องติดปูายแสดงตนและพกบัตรประจาตัวด้วยเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบได้
๓. การใช้ส่วนประกอบของเครื่องแบบและเครื่องหมายพิเศษ ในโอกาสต่าง ๆ
๓.๑ การใช้หมวก
ในโอกาสที่กาหนดให้ทหารชายแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
ให้นายทหารประทวนชายชั้นจ่าอากาศแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูอ่อน ใช้หมวกทรง
หม้อตาลสีเทา และเมื่อกาหนดให้ทหารหญิงแต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ให้นายทหาร
ประทวนหญิงชั้นจ่าอากาศ แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูอ่อน หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา
๓.๒ การคาดกระบี่
๓.๒.๑ ในโอกาสที่ไ ปในงานที่มี หมายก าหนดการ กาหนดการ หรื อ ค าสั่ ง
ให้ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศขาว เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศเทา เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว
หรื อ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอแบะที่ ป ระดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ห้ ค าดกระบี่ ด้ ว ยเสมอ ยกเว้ น
งานสโมสรสันติบาตร
๓.๒.๒ การไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีต่าง ๆ ให้คาดกระบี่ด้วยเสมอ
๓.๒.๓ การไปงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือตารวจ
หรืองานฝังศพทหารหรือตารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไม่เผาศพ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาว
เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทาต้องคาดกระบี่ด้วยเสมอ
ส าหรั บ งานพระราชทานเพลิ ง ศพ หรื อ ฌาปนกิ จ ศพ หรื อ งานฝั ง ศพตาม
ประเพณี ลัทธิหรือศาสนาที่ไม่เผาศพ ซึ่งผู้ตายมิใช่ทหารหรือตารวจ แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดาเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ก็ ไม่ต้อ งคาด
กระบี่ยกเว้นผู้ที่ถวายอารักษา ราชองครักษ์ เจ้าภาพ และผู้ที่โปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝูา ต้องคาดกระบี่
๓.๒.๔ ในโอกาสที่ไปร่วมงานที่มิใช่ของทางราชการ ซึ่งกระทรวง ทบวงกรมต่าง ๆ
มิได้เป็นผู้จัดงานขึ้นโดยตรง แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะเสด็จพระราชดาเนินทรงเปิดงานหรือเสด็จในงานนั้น ก็ไม่ต้องคาดกระบี่
๓.๒.๕ คุมหรือประจาแถวเป็นทหารกองเกียรติยศ เวลาแห่นาหรือตามเสด็จ
๓.๒.๖ ซึ่งกระทาเป็นพิเศษ คุมหรือประจาแถวรับการตรวจพลสวนสนาม และ
มิได้ต่อเนื่องกับการฝึกอย่างอื่น
๓.๒.๗ ไปในงานพิธีกระทาสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร
๓.๒.๘ เป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตั้งศาลปกติ
๓.๒.๙ กิจการภายในที่ผู้บัญชาการทหารอากาศสั่งคาดกระบี่เป็นการเฉพาะ

- ๑๑๗ ๓.๓. การใช้สายกระบี่ ในโอกาสที่แต่ง เครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติเทา
คอแบะเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบ
เต็มยศขาว หรือเครื่องแบบเต็มยศเทา ให้ใช้สายกระบี่ทาด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีเทา ๒ สาย กว้างสายละ
๑.๕ เซนติเมตร ด้านนอกคาดกลางตามยาวด้วยแถบไหมทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
๓.๔ การใช้สายยงยศ
๓.๔.๑ สายยงยศเสนาธิการ และสายยงยศนายทหารคนสนิท นายทหารที่
ดารงตาแหน่งเสนาธิก าร ฝุา ยเสนาธิการ หรือ ตาแหน่ ง ที่ก าหนดว่ าเป็นต าแหน่ง ฝุา ยเสนาธิก าร และ
นายทหารที่ดารงตาแหน่งนายทหารคนสนิท ให้ใช้สายยงยศ ดังนี้
๓.๔.๑.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ที่ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓.๔.๑.๒ สายยงยศไหมทอง ให้ ใช้ ในกรณีแ ต่ง เครื่อ งแบบครึ่ ง ยศ
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศขาวเครื่องแบบเต็มยศ
เทา เครื่องแบบสโมสร เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓.๔.๑.๓ นายทหารที่ดารงตาแหน่งฝุายเสนาธิการ หรือตาแหน่ง ที่
กาหนดว่าเป็นตาแหน่งฝุายเสนาธิการ และดารงตาแหน่งนายทหารคนสนิทด้วย ให้ใช้สายยงยศเสนาธิการ
แต่อย่างเดียว
๓.๔.๒ สายยงยศราชองครักษ์ ให้ใช้ดังนี้
๓.๔.๒.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาว
ที่ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๓.๔.๒.๒ สายยงยศไหมทอง ให้ใช้ เช่นเดี ยวกับ ข้อ ๓.๔.๑.๒ ส่ว น
เครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ติดสายยงยศราชองครักษ์
๓.๔ การใช้ถุงมือ สีขาวหรือสีนวลของนายทหารสัญญาบัตร ให้ถือกาด้วยมือซ้าย
ให้ปลายถุงมืออยู่ทางด้านหัวแม่มือ ในการใช้ถุงมือให้ใช้เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศขาวเครื่องแบบเต็มยศเทา
เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยกเว้น
งานสโมสรสันนิบาต
๓.๕ การใช้ผ้าพันแขนทุกข์ ให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนชั้นพันจ่า
อากาศนักเรียนนายเรืออากาศ ใช้ผ้าพันแขนทุกข์สีดาประกอบเครื่องแบบได้ ยกเว้นเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอ
พับและเครื่องแบบสโมสร โดยให้มีขนาดกว้างระหว่าง ๗ เซนติเมตร ถึง ๑๐ เซนติเมตร และใช้พันรอบ
แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอกพองาม โอกาสในการใช้ ผ้าพันแขนทุกข์ ได้แก่ การไปในงานพระราชทาน
เพลิงศพ งานฌาปนกิจศพ ฝังศพ เผาศพตามประเพณี หรือตามหมายกาหนดการ กาหนดการ หรือคาสั่งให้
ไว้ทุกข์
เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒
- กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๒๐

- ๑๑๘ เครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาล
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การแต่ง กายของผู้ซึ่ง ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยพยาบาล
สังกัด ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาศัยอานาจตามข้อ ๖๕ ทวิ ของ
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ เ ครื่ อ งแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว่ า ด้ ว ย
เครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. เครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาลชาย ประกอบด้วย (ผนวก ก)
๒.๑ เสื้อ แขนสั้นสีข าว คอกลมผ่าด้านขวาตั้ง แต่คอถึง ชายเสื้ อ กระดุม ใส ๕ เม็ ด
มีกระเป๋าที่อกเสื้อด้านซ้าย ๑ ใบ มีแถบกุ๊นสีเทาบริเวณต่ากว่าขอบกระเป๋า ๒ ซม. จานวน ๑ แถบ แขนสั้น
เหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด้านใน ๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุ๊น
สีเทาที่ปลายขอบพับความยาวของเสื่อคลุมสะโพกล่าง
๒.๒ กางเกงขายาวสีเทา ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
แต่ไม่เกิน ๒๖ ซม. ที่ขอบเอวมีห่วงทาด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ข้างหน้า ๒ ห่วง ทางข้าง
๒ ห่ วง และข้ างหลัง ๓ ห่ ว ง ส าหรั บ สอดเข็ ม ขั ด ที่ แนบตะเข็ บกางเกงด้า นข้า งมี กระเป๋ า เจาะข้า งละ
๑ กระเป๋า และด้านหลังมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเปุา ไม่มีปก กึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก
๒.๓ ถุงเท้าสีดา
๒.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา ไม่มีริ้วและลวดลาย
๓. เครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิง มี ๔ แบบ ดังนี้
๓.๑ เครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบที่ ๑ ประกอบด้วย (ตามผนวก ข)
๓.๑.๑ หมวกสีขาว ใช้ผ้าเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน้ากว้าง
๑๐ ซม. เหนือกระบังมีแถบสีน้าเงินเข้ม ทาด้วยริบบิ้นกามะหยี่แถบเล็ก กว้าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐาน
ขอบหมวกด้านซ้ายขึ้นไปด้านบน ห่างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จานวน ๑ แถบ
๓.๑.๒ เสื้อกระโปรงติดกันกับเสื้อและสายคาดเอว
๓.๑.๒.๑ เสื้ อปกคอบัวสีขาว มี แถบกุ๊นสีเทารอบปกคอเสื้ อ ตัวเสื้ อ
ผ่าตลอดตามแนวอกเสื้อตั้งแต่คอถึงเอว ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๔ เม็ด แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม.ปลาย
แขนพับจากด้านใน ๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุ๊นสีเทาที่ปลายขอบพับ บริเวณเอว
จับจีบสั้นข้างละ ๒ จีบ ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ตัวเสื้อด้านหลังมีรอยต่อผ่าหลังเป็นสาบรูปสามเหลี่ยม
๓.๑.๒.๒ กระโปรงผ้าหกชิ้นสีขาว ไม่บานจนเกินไป ยาวคลุมเข่าไม่เกิน
ครึ่งน่องเอวติดกับเสื้อและผ่าติดต่อเป็นมุมฉากจากแนวอกของเสื้อตามแนวเอวไปจรดรอยผ่าเอวทางด้านซ้าย
มีซิปกระโปรงซ่อนอยู่ในกระเป๋าด้านซ้าย มีกระเป๋าทั้งด้านซ้ายและขวา
๓.๑.๒.๓ สายคาดเอวสีขาว กว้าง ๔ ซม.ยาวรอบเอว ปลายทั้ง ๒ ข้าง
เป็นรูปแหลมชายมน ปลายขวาทับปลายซ้ายที่กึ่งกลางเอวด้านหน้า และติดกระดุมปั๊มสีขาวที่สายคาดเอว
๑ เม็ด อยู่ในแนวเดียวดันกับกระดุมเสื้อ
๓.๑.๓ ถุงเท้าสั้นสีขาวคลุมข้อเท้า
๓.๑.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท้าปิด ส้นเตี้ย ไม่มีริ้ว
และลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกก็ได้

- ๑๑๙ ๓.๒ เครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๒ ประกอบด้วย (ตามผนวก ค)
๓.๒.๑ หมวกสีขาว ใช้ผ้าเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน้ากว้าง ๑๐ ซม.
เหนือกระบังมีแถบสีน้าเงินเข้ม ทาด้วยริบบิ้นกามะหยี่แถบเล็ก กว้าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด้านซ้ายขึ้นไปด้านบน ห่างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จานวน ๑ แถบ
๓.๒.๒ เสื้อปกคอบัวสีขาว มีแถบกุ๊นสีเทารอบปกคอเสื้อ ตัวเสื้อผ่าตลอดตามแนว
อกเสื้อตั้งแต่คอถึงเอว ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๔ เม็ด แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด้านใน
๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุ๊นสีเทาที่ปลายขอบพับ บริเวณเอวจับจีบสั้นข้างละ ๒ จีบ
ทั้งด้านหน้ าและด้านหลัง ตัวเสื้อด้านหลังมี รอยต่อบ่ าหลัง เป็นสาบรูปสามเหลี่ยม ชายตัวเสื้อเป็นเอวจั๊ ม
ขอบเอวกว้าง ๔ ซม. ปลายทั้ง ๒ ข้าง เป็นรูปแหลมชายมน ปลายขวาทับปลายซ้ายที่กึ่งกลางเอวด้านหน้า และ
ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๑ เม็ด อยู่ในแนวเดียวกันกับกระดุมเสื้อ
๓.๒.๓ กระโปรงผ้าหกชื้นสีขาว ไม่บานจนเกินไป ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่ งน่องมีซิป
กระโปรงซ่อนอยู่ในกระเป๋าด้านซ้าย มีกระเป๋าทั้งด้านซ้ายและขวา มีขอบเอวพอดีกับเอวจั๊มของเสื้อ
๓.๒.๔ ถุงเท้าสั้นสีขาวคลุมข้อเท้า
๓.๒.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท้าปิด ส้นเตี้ย ไม่มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกก็ได้
๓.๓ เครื่ อ งแต่ ง กายส าหรั บผู้ ช่ วยพยาบาลหญิ ง แบบ ๓ (ชุ ด คลุ มท้ อง) ประกอบด้ ว ย
(ตามผนวก ง)
๓.๓.๑ หมวกสีขาว ใช้ผ้าเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน้ากว้าง ๑๐ ซม.
เหนือกระบังมีแถบสีน้าเงินเข้ม ทาด้วยริบบิ้นกามะหยี่แถบเล็ก กว้าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด้านซ้ายขึ้นไปด้านบน ห่างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จานวน ๑ แถบ
๓.๓.๒ เสื้อปกคอบัวสีขาว มีแถบกุ๊นสีเทารอบปกคอเสื้อ ตัวเสื้อผ่าช่วงบนตั้งแต่คอถึง
ด้านบนของแนวอก ติ ดกระดุ มปั๊มสี ขาว ๓ เม็ ด ด้ านหน้ ามี รอยต่ อเหนืออกจั บจี บทวิ สคู่เข้ าหากั น ๑ คู่
ทั้งด้านซ้ายและขวา และกระโปรงยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ความกว้างของกระโปรงให้เหมาะสมกับขนาด
ความโตของท้อง ตัวเสื้อด้านหลังมีรอยต่อบ่าหลังเป็นสาบรูปสามเหลี่ยม แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม.
ปลายแขนพับจากด้านใน ๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุ๊นสีเทาที่ปลายขอบพับ
๓.๓.๓ ถุงเท้าสั้นสีขาวคลุมข้อเท้า
๓.๓.๔ รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท้าปิด ส้นเตี้ย ไม่มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกก็ได้
๓.๔ เครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๔ ประกอบด้วย (ตามผนวก จ)
๓.๔.๑ หมวกสีขาว ใช้ผ้าเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน้ากว้าง ๑๐ ซม.
เหนือกระบังมีแถบสีน้าเงินเข้ม ทาด้วยริบบิ้นกามะหยี่แถบเล็ก กว้าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด้านซ้ายขึ้นไปด้านบน ห่างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จานวน ๑ แถบ
๓.๔.๒ เสื้อปกคอบัวสีขาว มีแถบกุ๊นสีเทารอบปกคอเสื้อ ตัวเสื้อผ่าตลอดตามแนวอก
เสื้อตั้งแต่คอถึงชายเสื้อ ความยาวของเสื้อคลุมสะโพกล่าง ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๕ เม็ด แขนสั้นเหนือข้อศอก
ไม่เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด้านใน ๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. ตัวเสื้อด้านหลังมีรอยต่อ
บ่าหลังเป็นสาบรูปสามเหลี่ยม ด้านหน้าข้างล่างมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปก ตรงกลางด้านล่างของ
กระเป๋าเป็นรูปแหลมพองามและขอบกระเป๋าพับจากด้านบน ๒.๕ ซม. ลงมาด้านล่างเป็นรูปแหลม ๔ ซม.
มีแถบกุ๊นสีเทาที่ปลายขอบพับ

- ๑๒๐ ๓.๔.๓ กางเกงขายาวสีขาว ทรงตรงหรือทรงสุภาพ ปลายขายาวปิดตาตุ่ม ซิปหน้ามี
กระเป๋า ๒ ข้าง
๓.๔.๔ ถุงเท้าสั้นสีขาวคลุมข้อเท้า
๓.๔.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท้าปิด ส้นเตี้ย ไม่มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือก ก็ได้
๔. การประดับปูายชื่อตามที่ทางราชการกาหนด
๕. เครื่องหมายสังกัดตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้าเงินดา
ดังนี้
๕.๑ ผู้ช่วยพยาบาลชาย ปักที่กึ่งกลางอกข้างขวาหรือปูายชื่อขึ้นไป ๑ ซม.
๕.๒ ผู้ช่วยพยาบาลหญิง ปักที่ปกคอเสื้อข้างซ้าย

เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒ เรื่อง กาหนดให้มีเครื่องแต่งกายสาหรับ
ผู้ช่วยพยาบาล

- ๑๒๑ ผนวก ก
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒
เรื่อง กาหนดให้มีเครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาล
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลชาย

- ๑๒๒ ผนวก ข
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒
เรื่อง กาหนดให้มีเครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาล
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๑

- ๑๒๓ ผนวก ค
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒
เรื่อง กาหนดให้มีเครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาล
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๒

- ๑๒๔ ผนวก ง
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒
เรื่อง กาหนดให้มีเครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาล
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๓ (ชุดคลุมท้อง)

- ๑๒๕ ผนวก จ
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒
เรื่อง กาหนดให้มีเครื่องแต่งกายสาหรับผู้ช่วยพยาบาล
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๔

- ๑๒๖ ชนิดของเครื่องแบบทหาร
๑. วัตถุประสงค์ โดยหลักการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมต้องแต่งเครื่องแบบ
ทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร แต่ในบางโอกาส การแต่งกายของข้าราชการทหารอาจถูก
กาหนดให้แต่งเป็นอย่างอื่น หรือประดับเครื่องหมายต่าง ๆ ประกอบเครื่องแบบทหารตามที่ผู้มีอานาจ
หน้าที่ได้สั่งการให้ปฏิบัติ
๒. เครื่องแบบที่ใช้ในวงการทหาร
เครื่องแบบ หมายถึง เครื่องแต่งกายทั้งหลายที่กาหนดให้บุคคลที่สั งกัดกระทรวงกลาโหม
แต่งตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนี้
๒.๑ เครื่องแบบพลทหาร มี ๕ ชนิด (รายละเอียดตามตาราง ผนวก ก)
๒.๒ เครื่องแบบนักเรียนจ่าอากาศและนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ มี ๑๐ ชนิด
รายละเอียดตามตาราง ผนวก ข)
๒.๓ เครื่ องแบบนายทหารประทวนชั้ นพั นจ่ าอากาศ มี ๑๑ ชนิ ด (รายละเอีย ด
ตามตาราง ผนวก ค)
๒.๔ เครื่องแบบนักเรียนนายเรืออากาศ มี ๑๓ ชนิด (รายละเอียดตามตารางผนวก ง)
๒.๕ เครื่องแบบนายทหารสัญญาบัตร มี ๑๓ ชนิด (รายละเอียดตามตารางผนวก จ)
๒.๖ เครื่องแบบทหารหญิง มี ๑๑ ชนิด (รายละเอียดตามตารางผนวก ฉ)
๓. เครื่องแบบทหารชาย
ประกอบด้วย หมวก เสื้อ เครื่องหมายยศ กางเกง เข็มขัด รองเท้า และอื่น ๆ ตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ หมวก มี ๗ แบบ คือ
๓.๑.๑ หมวกเหล็กสีเทา มีสายรัดคางหนังสีดากว้าง ๑.๕ เซนติเมตร
๓.๑.๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา มีตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก เว้นนักเรียน
นายเรืออากาศ ให้ใช้ตราหน้าหมวกโลหะเป็นรูปปีกนก ๒ ปีก สีเงินวางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์สีทอง
๒ ข้าง ข้างละ ๔ ใบ ที่ใบชัยพฤกษ์จดกันมีโ บว์สีเงิน เบื้องบนของปีกนกมีอุณาโลมสีเงินในพระมหามงกุฎ
เปล่งรัศมีสีทอง บนพื้นสักหลาดสีน้าเงินดารูปใบโพธิ์ กว้าง ๔ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร
๓.๑.๓ หมวกทรงหม้อตาลสีเทา มีเครื่องประกอบ คือ
(ก) กะบัง หมวก ทาด้วยหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดา พื้นกะบัง หมวก
ด้านล่างสีเทาหรือสีดา
สาหรับ นายทหารสัญ ญาบัตรชั้นนาวาอากาศเอก ที่ขอบโค้ง ของ
กะบังหมวกด้านบนปักด้วยดิ้นทอง หรือทาด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๑ แถว อยู่บนพื้น
สักหลาดสีดา
สาหรับ นายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศและจอมพลอากาศ ที่ขอบ
โค้งของกะบังหมวกด้านบนปักด้วยดิ้นทอง หรือทาด้วยวัตถุเทียมดิ้นทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๒ แถวอยู่บนพื้น
สักหลาดสีดา
(ข) สายรัดคาง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร (ความยาวตามขนาดของหมวก)
พลทหาร นักเรียนจ่าอากาศและนายทหารประทวน ใช้หนัง หรือ
วัตถุเทียมหนังสีดา นักเรียนนายเรืออากาศและนายทหารสัญญาบัตร ใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง

- ๑๒๗ (ค) ดุมตรึง ปลายสายรัดคางกับขอบหมวก ข้างละ ๑ ดุม พลทหารใช้
ดุมเกลี้ยงสีเทาขนาดเล็ก
นักเรียนจ่าอากาศ นายทหารประทวน นักเรียนนายเรืออากาศและ
นายทหารสัญญาบัตร ใช้ดุมสีทองขนาดเล็กมีผ้าพันหมวกสีน้าเงินดา เป็นลายถัก กว้าง ๔ เซนติเมตร
(ง) ตราหน้าหมวก
พลทหาร นักเรียนจ่าอากาศและนายทหารประทวน ใช้ตราหน้าหมวก
โลหะขนาดใหญ่
นักเรียนนายเรืออากาศ ใช้ตราหน้าหมวก ตามข้อ ๓.๑.๒
นายทหารสัญญาบัตรใช้ตราหน้าหมวกปักด้วยดิ้นหรือทาด้วยวัตถุเทียม
ดิ้นขนาดใหญ่
๓.๑.๔ หมวกทรงหม้ อตาลสีขาว เครื่องประกอบเหมื อนกับหมวกทรงหม้อตาล
สีเทา
๓.๑.๕ หมวกหนีบสีเทา มีเครื่องประกอบ คือ
(ก) ตราหน้ า หมวก ติ ด ที่ ด้ า นซ้ า ยเหนื อ ขอบหมวก ห่ า งจากมุ ม พั บ
ด้านหน้า ๔ เซนติเมตร
พลทหาร นักเรียนจ่าอากาศ นายทหารประทวน และนายทหาร
สัญญาบัตร ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก
นักเรียนนายเรืออากาศ ใช้ตราหน้าหมวก ตามข้อ ๓.๑.๒
(ข) แถบที่ ติ ด ด้ า นซ้ า ยตอนหน้ า ของหมวกพาดจากบนลงล่ า งเฉี ย ง
ไปทางหลัง
นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวน ใช้แถบทาด้วยสักหลาด
หรือเสิร์จสีน้าเงินดา กว้าง ๔ เซนติเมตร ๑ แถบ และให้ติดตราหน้าหมวกกึ่งกลางแถบ
นักเรียนนายเรืออากาศ ใช้แถบทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้าเงินดา
กว้าง ๔ เซนติเมตร ๑ แถบ มีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ พาดกลางแถบสีน้าเงินดา
ตามยาว และให้ติดตราหน้าหมวกกึ่งกลางแถบ
นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายเรื อ อากาศ และชั้ น นาวาอากาศ
ใช้แถบทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้าเงินดา กว้าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ มีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร
๒ แถบ พาดกลางแถบสีน้าเงินดาตามยาว เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตรและให้ติดตราหน้าหมวก
กึ่งกลางแถบ
นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายพลอากาศและจอมพลอากาศ
ใช้ แ ถบท าด้ ว ยสั ก หลาดหรื อ เสิ ร์ จ สี น้ าเงิ น ด า กว้ า ง ๕ เซนติ เ มตร ๑ แถบ มี แ ถบไหมสี เ หลื อ ง
กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ กับแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางแถบไหมสีเหลือง
๑ แถบ พาดกลางแถบสีน้าเงินดาตามยาว เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร และให้ติดตราหน้าหมวก
กึ่งกลางแถบ
(ค) ขลิบหมวก ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร รอบริมสาบหมวก
นักเรียนจ่าอากาศและนายทหารประทวน มีขลิบสีฟูา
นักเรียนนายเรืออากาศ มีขลิบสีเหลืองและสีฟูา
นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายเรื อ อากาศ และชั้ น นาวาอากาศ
มีขลิบดิ้นเงิน

- ๑๒๘ นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มี ข ลิ บ
ดิ้นทอง
หมวกนี้ให้ใช้กับเครื่องแบบปกติเทาคอพับอินทรธนูอ่อน และเครื่องแบบ
ปกติเทาอ่อนคอแบะ
๓.๑.๖ หมวกยอด ตั วหมวกสีเ ทา ยอดหมวกทรงบั ว บาน สู ง ๙ เซนติ เ มตร
ด้านล่ างมี เกลี ยวส าหรั บติด กับหมวกท าด้ว ยโลหะสี ทอง จานรองยอดหมวกทาด้วยโลหะสีท องเป็นรู ป
ดวงดาว ๙ กลีบ กว้าง ๙ เซนติเมตร ด้านหน้าหมวกมีตราราชวัลลภ กว้าง ๙.๕ เซนติเมตร สูง ๙ เซนติเมตร
ทาด้วยโลหะสีทอง ด้านข้างหมวกมีดุมสีทองขนาดใหญ่สาหรับเกาะสายรัดคาง ข้างละ๑ ดุม ด้านหลังมีดุมสี
ทองขนาดเล็กสาหรับเกี่ยวปลายสายรัดคาง ๑ ดุม สายรัดคางทาด้วยโลหะสีทองเป็นแบบโซ่ถัก ยอดหมวกมี
พู่หรือไม่มีพู่ตามสังกัดและโอกาส ดังนี้
ทหารและนักเรียนนายเรืออากาศในกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษา
พระองค์ รร.นนก. ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีฟูาสด
๓.๑.๗ หมวกทรงอ่อนสีน้าเงินดา ทาด้วยสักหลาด ขอบหมวกทาด้วยหนังหรือ
วัสดุเทียมหนังสีดา และมีตราหน้าหมวก
พลทหารและนายทหารประทวน ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดใหญ่
นายทหารสัญญาบัตร ใช้ตราหน้าหมวกปักด้วยดิ้นหรือทาด้วยวัสดุเทียม
ดิ้นขนาดใหญ่
ในโอกาสที่ใช้เครื่องแบบฝึกกองปฏิบัติการพิเศษสีกากีแกมเขียวสลับดา
หรือสลับเหลือง ให้ใช้ตราหน้าหมวกปักด้วยด้ายหรือไหมสีดาหรือสีน้าเงินดา
๓.๒ เสื้อ มี ๑๐ แบบ คือ
๓.๒.๑ เสื้อ คอพั บสีเทา ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข้อมื อ
ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ตอนล่างรูปมน มีแถบตรงกึ่ง กลางตามทางดิ่ง
มีปกรูปมนชายกลางแหลม ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม
นักเรียนจ่าอากาศ นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ มีอินทรธนูอ่อน
นายทหารประทวนชั้ น พั น จ่ า อากาศ นั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศ และ
นายทหารสัญญาบัตร ใช้อินทรธนูแข็งหรือจะใช้อินทรธนูอ่อนปลายมนก็ได้ ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก
สวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางกาง
นักเรียนจ่าอากาศ นายทหารประทวน นัก เรีย นนายเรื ออากาศ และ
นายทหารสัญญาบัตร ถ้ามิได้บังคับแถวหรือประจาแถว จะผูกผ้าผูกคอสีน้าเงินดา เงื่อนกะลาสี สอดชาย
ผ้าผูกคอไว้ภายในเสื้อใต้ดุมเม็ดที่ ๒ ก็ไ ด้ในบางโอกาสเสื้อแบบนี้ใช้แขนสั้ นเพียงข้อศอกก็ได้ เว้นแต่ใน
โอกาสที่ผูกผ้าผูกคอ
๓.๒.๒ เสื้อ คอแบะสีเทาอ่อ น แบบคอแหลม ที่แ นวอกมีดุ ม ๕ ดุม แขนสั้ น
เพียงข้อศอก ไม่มีสาบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ ใบ มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกขัดดุมข้างละ ๑
ดุม มุมกระเป๋าล่างและมุมปกกระเป๋าตัดมุมพองาม กั บมีอินทรธนูอ่อนปลายตัดแหลมดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีขาว
ขนาดเล็กเมื่อสวมเสื้อนี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง
๓.๒.๓ เสื้อ ฝึกสีเทา คอแบะแบบแหลม ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม มีลิ้นปิด
อกขัดดุมปิดคอได้ แขนยาวทรงกระบอก ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ๑ กระเป๋า ตัดมุมตอนล่าง มีปกรูป สี
เหลี่ยมผืนผ้าตัดมุม ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก ตะเข็บทั้งสิ้นเป็นตะเข็บคู่เมื่อสวม
เสื้อผ้านี้ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

- ๑๒๙ ๓.๒.๔ เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา แบบคอปูาน มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่ตะเข็บ
กลางเปิด ชายเสื้ อไว้ ถึง แนวเอว ที่ แนวอกมี ดุม สีท องขนาดใหญ่ ๔ ดุ ม ด้ านหน้า มี กระเป๋ าบนและล่ า ง
ข้างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋ าบนเป็น กระเป๋า ปะ ตอนล่า งรูป มนมี แถบตรงกึ่ง กลตามทางดิ่ ง มี ปกรู ปมน
ชายกลางแหลม กระเป๋าล่างเป็นประเป๋าย่าม มีปกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมบน ปกกระเป๋าทั้งสี่ขัดดุมสีทองขนาด
เล็กกระเป๋าละ ๑ ดุม
นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ มีอินทรธนูอ่อน
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศนักเรียนนายเรืออากาศ และนายทหารสัญญาบัตรใช้อินทรธนูแข็ง
เสื้ อ แบบนี้ ใ ห้ ใ ช้ เ ชิ้ ต สี เ ทาอ่ อ นแขนยาวผู ก ผ้ า ผู ก คอสี น้ าเงิ น ด า เงื่ อ นกะลาสี
ในงานกลางคืนจะใช้ผ้าผูกคอสีดาเงื่อนหูกระต่ายแทนผ้าผูกคอสีน้าเงินดาเงื่อนกะลาสีก็ได้
๓.๒.๕ เสื้อชั้นนอกรัดเอวสีเทา มี ๒ แบบ คือ
(ก) เสื้ อ ชั้ น นอกรั ด เอวสี เ ทา คอแบะแหลม ชายเสื้ อ ยาวเสมอเอว
มีแถบรัดเอว กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร ด้านข้างมีดุมข้างละ ๒ ดุม เรียงตามส่วนยาวของแถบ และมีแผ่นผ้า
ชนิดเดียวกับเสื้อสาหรับขัดดุมเลื่อนเข้าออกได้ ปลายแถบข้างซ้ายยาวเลยสาบอก ๕ เซนติเมตร ด้านใน
มีดุมขัดแนวอกมีดุม ๔ ดุม ขัดซ่อนอยู่ในสาบ ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ตอนล่างรูปมน มีแถบ
ตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง มีปกรูปมน ชายกลางแหลมขัดดุม ๑ ดุม ซ่อนอยู่ด้านใน แขนยาวผ่าแขนด้านนอก
ปลายแขนต่อกว้าง ๕.๕ เซนติเมตร และมีดุมข้างละ ๒ ดุม เรียงตามส่วนยาวของปลายแขนต่อสาหรับ
รัดปลายแขน ดุมทั้งสิ้นใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก
นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ มีอินทรธนูอ่อน
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศและ
นายทหารชั้นสัญญาบัตร ใช้อินทรธนูแข็ง
เสื้ อ แบบนี้ ใ ห้ ใ ช้ เ ชิ้ ต สี เ ทาอ่ อ นแขนยาว ผู ก ผ้ า ผู ก คอสี น้ าเงิ น ด า
เงื่อนกะลาสี เว้นแต่ นักเรียนนายเรืออากาศเมื่อแต่งเครื่องแบบสวนสนาม ก.ให้ผ้าพันคอสีฟูาอ่อนแทน
(ข) เสื้อชั้ นนอกรัดเอวสีเทาคอปิ ด แขนยาวรูปทรงกระบอก มีอินทรธนู
อ่อนไม่มีกระเป๋า ชายเสื้อสอดไว้ในกางเกง ด้านในมีดุมขัด แนวอกมีดุม ๔ ดุม ขัดซ่อนอยู่ในสาบ ที่อกเสื้อ
ด้านซ้ายและด้านขวามีดุมสีทองขนาดเล็กติดเรียงตามทางดิ่ง ข้างละ ๑ แถว แถวละ ๕ ดุม มีเครื่องหมาย
ชั้นการศึกษาเป็นรูปบั้งไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ติดเฉียงที่ปลายแขนเสื้อทั้ง
๒ ข้าง
เสื้อแบบนี้ ใช้ประกอบเครื่องแบบสวนสนาม ข ของนักเรียนนายเรื อ
อากาศ
๓.๒.๖ เสื้ อ ชั้ นนอกคอปิด สีข าว มี ตะเข็ บ หลั ง ๔ ตะเข็ บ แนวอกมี ดุม สีท อง
ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างข้างละ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะ กระเป๋าบนมีปกรูปมน
ชายกลางแหลม กระเป๋าล่างไม่มีปก
นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ มีอินทรธนูอ่อน
นายทหารประทวนชั้ น พั น จ่ า อากาศ นั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศ และ
นายทหารสัญญาบัตรใช้อินทรธนูแข็ง
๓.๒.๗ เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ คอแบะกว้าง ไม่มีบาก
กลมมนจนถึงชายพับแหลมใต้อก ปาดเอวด้านหน้า ระหว่างชายคอพับกับชายเสื้อมีดุมสีทองขนาดใหญ่
ข้างละ ๒ ดุม ตามทางดิ่ง และที่ใต้ชายพับแหลม มีดุมสีทองขนาดใหญ่ ข้างละ ๑ ดุม ดุมคู่ นี้มีสายสร้อย
สีทองร้อยติดกัน

- ๑๓๐ เสื้อแบบนี้ใช้อินทรธนูแข็ง ให้ใช้เสื้อและเครื่องประกอบแล้วแต่กรณี
คือ
(ก) เสื้อกั๊กสีขาว หน้าอกเว้ามีปก ชายล่างสุดด้านหน้าของเสื้อบากเป็น
รูปสามเหลี่ยม ระหว่างหน้าอกกับชายเสื้อมีดุมสีทอง ขนาดเล็ก ๓ ดุม
(ข) เชิ้ตอกแข็งหรือเชิ้ตอกจีบสีขาวแขนยาว ข้อมือแข็ง ขัดดุม คอแข็ง
ชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อ ผูกผ้าผูกคอสีดาเงื่อนหูกระต่าย
(ค) เชิ้ตอกอ่อนสีขาวแขนยาว ข้อมือพับขัดดุม แนวอกมีสาบ คอพับ
ผูกผ้าผูกคอสีดาเงื่อนหูกระต่าย
(ง) แพรแถบรั ด เอวสี เ ทา กึ่ ง กลางด้ า นหน้ า กว้ า ง ๑๒ เซนติ เ มตร
ปลายทั้งสองข้างกว้าง ๑๑ เซนติเมตร ยาวเท่าขนาดเอวของผู้ใช้
๓.๒.๘ เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีเทา ทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ มีลักษณะและเครื่อง
ประกอบเช่ น เดี ย วกั บ เสื้ อ ชั้น นอกเปิ ดอกสี ข าว และจะใช้ เ สื้ อ กั๊ก สี เ ทาท าด้ ว ยสั ก หลาดหรื อเสิ ร์ จ แทน
เสื้อกั๊กสีขาวก็ได้
๓.๒.๙ เสื้ อ ชั้ น นอกคอปิ ด สี ฟู า สด ท าด้ ว ยสั ก หลาดหรื อ เสิ ร์ จ มี ต ะเข็ บ หลั ง
๔ ตะเข็บ ไม่มีกระเป๋า ที่แนวอกมีดุ มโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอและปลอกข้อมือ ทาด้ว ย
สัก หลาดหรื อ เสิ ร์ จสี เ ทา ที่ป ลอกข้ อมื อ ด้า นนอกเหนื อ ขอบบนต่ อด้ ว ยสั ก หลาดหรื อเสิ ร์จ สี เท าเป็ น รู ป
สามเหลี่ยมหน้าจั่ว มุมบนทั้ง ๒ ด้านมีแถบไหมทองเป็นขอบ ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ
"ภปร." ภายใต้พระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นเงิน และใช้อินทรธนูแข็ง
นักเรีย นนายเรืออากาศ ที่ป ลอกคอมีล ายกระหนกดิ้น ทองเป็ นกรอบ
โดยรอบ กึ่ งกลางภายในกรอบมี แ ถบไหมทอง กว้า ง ๑.๒ เซนติ เ มตร ๑ แถบ ที่ป ลอกข้ อ มื อขอบบน
มีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร
๑ ลาย
นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น นายเรื อ อากาศและนาวาอากาศ ปลอกคอ
มีลายกระหนกดิ้นทองเป็นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปักดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ เว้นระยะห่างจาก
ลายกระหนกข้างละ ๐.๕ เซนติเมตร ที่ปลอกข้อมือขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๒ แถบ กว้างแถบละ
๑.๒ เซนติเมตร กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร ๑ ลาย
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ ปลอกคอ
มีลายกระหนกดิ้นทองเป็นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปักเต็มด้วยดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ที่ปลอก
ข้อมือขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร กึ่ง กลางใต้แถบด้านนอกปักดิ้นทอง
เป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร ๒ ลาย
๓.๒.๑๐ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีบานเย็น ทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ มีตะเข็บหลัง
๓ ตะเข็บ ไม่มีกระเป๋า ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ที่ชายเสื้อด้านหลัง ตรงตะเข็บกลาง
เปิดชายเสื้อไว้ถึงแนวเอว ข้างรอยเปิดทั้งสองด้านมีแผ่นสักหลาดหรือเสิร์จสีเทารูปคมมีด กว้าง๕ เซนติเมตร
สูง ๑๕ เซนติเมตร พับเข้าหากัน ปลอกคอและปลอกข้อมือทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเทาที่ปลอกข้อมือ
ด้านนอกเหนือขอบบนต่อด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเทาเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว มุมบนทั้ง ๒ ด้าน มีแถบสี
เหลืองเป็นขอบ ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ภายในพระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นเงิน
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ และนายทหารชั้นสัญญาบัตรใช้อินทรธนูแข็ง พลทหารและนายทหาร
ประทวนชั้นจ่าอากาศใช้อินทรธนูอ่อน

- ๑๓๑ พลทหาร ที่ปลอกคอมีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร เป็นกรอบ
โดยรอบ ที่ปลอกข้อมือขอบบนมีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร โดยรอบ ๑ แถบ แถบสีเหลือง
ซึ่งเป็นขอบมุมบนทั้ง ๒ ด้านของรูปสามเหลี่ยมทาด้วยไหมสีเหลือง
นายทหารประทวน ที่ปลอกคอมีลายกระหนกดิ้นทองเป็นกรอบโดยรอบ
ที่ปลอกข้อ มือ ขอบบนมี แถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ แถบสีเ หลื องซึ่ง เป็ นขอบของมุ มบนทั้ ง ๒ ด้า น
ของรูปสามเหลี่ยมทาด้วยไหมทอง
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศ และชั้นนาวาอากาศ ที่ปลอกคอ
มีลายกระหนกดิ้นทองเป็นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปักดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ เว้นระยะห่างจาก
ลายกระหนกข้ า งละ ๐.๕ เซนติเ มตร ที่ ช ายเสื้ อ ด้า นหลัง บนแผ่ น รู ปคมมี ด ปัก ดิ้ น ทองเป็น รู ป ใบพริ ก
กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาวตามขวางของรูปคมมีด ๔ เซนติเมตร ๓ ใบ เว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน ที่ปลอกข้อมือ
ขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๒ แถบ กว้างแถบละ ๑.๒ เซนติเมตร กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักดิ้นทอง
เป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร ๑ ลาย แถบสีเหลืองซึ่ง เป็นขอบของมุมบนทั้ง ๒ ด้านของรูป
สามเหลี่ยมทาด้วยไหมทอง
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ที่ปลอกคอ
มีลายกระหนกดิ้นทองเป็นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปักเต็มด้วยดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ ที่ชายขอบ
เสื้อด้านหลังบนแผ่นรูปคมมีดปักด้วยดิ้นทองเป็นรูปใบพริก กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาวตามขวางของ รูปคมมีด
๔ เซนติเมตร ๓ ใบ เว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน ที่ปลอกข้อมือขอบบนที่แถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบกว้าง
๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร ๒ ลาย แถบสีเหลือง
ซึ่งเป็นขอบของมุมทั้ง ๒ ด้านของรูปสามเหลี่ยมทาด้วยไหมทอง
การใส่เสื้อยืดเป็นเสื้อชั้นใน
ให้ข้าราชการและลูกจ้างชายยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑. ใส่เสื้อชั้นในสีขาวคอแหลม
๒. ใส่เสื้อชั้นในอื่นใดก็ได้ แต่ต้องไม่ให้เสื้อชั้นในโผล่ออกมาให้เห็นนอกเครื่องแบบ
๓. ถ้าสวมเสื้อคอพับแขนสั้นให้ระวังมิให้แขนเสื้อชั้นในแลบออกมาเกินกว่าแขนเสื้อ
(อนุมัติ ผบ.ทอ.ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๒๗๙๗/๒๔ ลง ๒๕ ก.พ.๒๔)
๓.๓ เครื่องหมายยศ มีดังนี้
๓.๓.๑ นายทหารประทวนชั้ น จ่ า อากาศ ใช้ บั้ ง รู ป หางนกแซงแซว ท าด้ ว ย
ไหมสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร ปลายบั้ง ทั้ง สองข้างห่างกัน ๘ เซนติเมตร มุมบั้งแหลมเล็ก เหนือบั้ง มี
ดาว ๕ กลีบ ๑ ดาว ทาด้วยไหมสีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ตรึ งบนพื้ นสักหลาดหรื อเสิร์ จ
สีน้าเงินดาเหลือชายไว้เป็นขอบ ๐.๓ เซนติเมตร ประดับที่แขนเสื้อข้างซ้ายด้านนอกกึ่งกลางระหว่างไหล่
กับข้อศอก ให้มุมแหลมอยู่ทางล่างมีจานวนบั้ง ตามชั้นยศ คือ
จ่าอากาศตรี ๑ บั้ง
จ่าอากาศโท ๒ บั้ง
จ่าอากาศเอก ๓ บั้ง
ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๔ เซนติเมตร

- ๑๓๒ ๓.๓.๒ นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ใช้บั้งรูปหางนกแซงแซวทาด้วย
โลหะ สีเงิน กว้าง ๐.๔ เซนติเมตร ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้าง ห่างกัน ๒.๔ เซนติเมตร มุมบั้งแหลมเล็กประดับ
ที่มุมปกคอพับของเสื้อปกติเทาคอพับอินทรธนูอ่อนหรือที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อปกติเทาอ่อนคอ
แบะทั้ง ๒ ข้าง ให้มุมแหลมของบั้งอยู่ทางด้านบน แต่ละข้างมีจานวนบั้งตามชั้นยศ คือ
พันจ่าอากาศตรี ๑ บั้ง
พันจ่าอากาศโท ๒ บั้ง
พันจ่าอากาศเอก ๓ บั้ง
ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดเรียงซ้อนกัน เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๑๕ เซนติเมตร
ปลายบั้งทั้งสองข้าง มีโลหะสีเงิน กว้าง ๐.๑ เซนติเมตร เชื่อมติดกัน
๓.๓.๓ นายทหารสั ญญาบั ต รชั้ น นายเรื อ อากาศและชั้ น นายนาวาอากาศ
ใช้ขีดทาด้วยโลหะสีเงิน มีลักษณะโค้งเล็กน้อย ลบเหลี่ยมทั้ง ๔ ด้าน
สาหรับชั้นนายเรืออากาศ กว้าง ๐.๙ เซนติเมตร ยาว ๒.๒ เซนติเมตร
เรียกว่าขีดใหญ่ และกว้าง ๐.๔๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๒ เซนติเมตร เรียกว่า ขีดเล็ก
สาหรับชั้นนายนาวาอากาศ กว้าง ๐.๘ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร
เรียกว่าขีดใหญ่และกว้าง ๐.๔ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร เรียกว่า ขีดเล็ก
ประดับตามทางดิ่งที่มุมปกคอพับของเสื้อปกติเทาคอพับหรือที่มุมปกคอ
ตอนบนของเสื้อปกติเทาอ่อนคอแบะทั้ง ๒ ข้าง แต่ละข้างมีจานวนขีดตามชั้นยศ
เรืออากาศตรี ขีดใหญ่ ๑ ขีด
เรืออากาศโท ขีดใหญ่ ๑ ขีด กับขีดเล็ก ๑ ขีด ให้ขีดเล็กอยู่ทางด้านหลัง
เรืออากาศเอก ขีดใหญ่ ๒ ขีด
นาวาอากาศตรี ขีดใหญ่ ๒ ขีด กับขีดเล็ก ๑ ขีด แทรกอยู่ระหว่างกลาง
นาวาอากาศโท ขีดใหญ่ ๓ ขีด
นาวาอากาศเอก ขีดใหญ่ ๔ ขีด
ในกรณี มีม ากกว่ า ๑ ขี ด ให้ ติด ขนานกันตามส่ว นยาว เว้นระยะระหว่า งขี ด
๐.๕ เซนติเมตร สาหรับชั้นนายเรืออากาศ และ ๐.๓ เซนติเมตร สาหรับชั้นนายนาวาอากาศ ปลายขีดทั้ง
๒ ข้างมีโลหะสีเงินกว้าง ๐.๑ เซนติเมตร เชื่อมติดกัน
๓.๓.๔ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ ใช้ดาว ๕ กลีบ ทาด้วยโลหะ
สีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ประดับตามทางนอนที่มุมปกคอพับของเสื้อปกติเทาคอพับ หรือที่
มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อปกติเทาอ่อนคอแบะทั้ง ๒ ข้าง แต่ละข้างมีจานวนดาวตามชั้นยศ คือ
พลอากาศจัตวา ๑ ดาว
พลอากาศตรี ๒ ดาว
พลอากาศโท ๓ ดาว
พลอากาศเอก ๔ ดาว
ในกรณี มี ดาวมากกว่ า ๑ ดาว ให้ ติ ดเรี ยงกั น และให้ กลี บหนึ่ งของดาวอยู่ ทาง
ด้านบน

- ๑๓๓ ๓.๓.๕ จอมพลอากาศ ใช้ ด าว ๕ กลี บ เส้ น ผ่ า ศูน ย์ ก ลาง ๐.๙ เซนติ เ มตร
๕ ดาวเรียงเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร ภายในวงกลมมีคฑากับกระบี่ไขว้ทาด้วยโลหะสี
เงิน ประดับที่มุมปกคอพับของเสื้อปกติเทาคอพับ หรือที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อปกติเทาอ่อนคอแบะ
ทั้ง ๒ ข้าง ให้กลีบหนึ่งของดาว ปลายคฑาและด้ามกระบี่อยู่ทางด้านบน เครื่องแบบที่ใช้อินทรธนูอ่อนหรือ
เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ให้ใช้เครื่องหมายยศ ประดับที่ปกคอเสื้อแทนเครื่อง
เฉพาะนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศและนายทหารสัญ ญาบัตร
เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับที่ใช้อินทรธนูอ่อนหรือเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ให้ใช้เครื่องหมาย
ยศ ประดับที่ปกคอเสื้อแทนเครื่องหมายสังกัด
เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนามและเครื่องแบบตรวจราชการสนาม
ให้ปักเครื่องหมายดังกล่าวด้วยด้ายหรือไหมสีดาหรือสีน้าเงินดาที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อทั้ง ๒ ข้าง
๓.๔ อินทรธนู มี ๒ แบบ คือ
๓.๔.๑ อินทรธนูอ่อน ทาด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เป็นแผ่นสีเหลี่ยมเรียว
จากทางด้านไหล่ไปทางคอ ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้า ง ๓ เซนติเมตร ปลายมน เว้นแต่
เสื้อคอแบะสีเทาอ่อนใช้อินทรธนูอ่อนปลายตัดแหลม
สาหรับเครื่องแบบปกติเทาคอพับและเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ให้เย็บ
ติดกับเสื้อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุม ระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ ๔ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม
ขนาดเล็ก สีเดียวกับดุมเสื้อ
๓.๔.๒ อินทรธนูแข็ง ทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้าเงินดา เป็นแผ่นสีเหลี่ยมเรียว
จากทางด้านไหล่ไปทางคอ ด้านไหล่กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๔ เซนติเมตร ปลายมน ตอนปลาย
ติดดุมสีทองขนาดเล็ก และมีเครื่องประกอบดังนี้
นั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศ มี แ ถบไหมทองหรื อ วั ต ถุ เ ที ย มไหมทอง
กว้าง ๐.๘ เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตามส่วนยาวของอินทรธนู
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ มีดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง ทาด้วยโลหะ
สีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ให้กลีบหนึ่งอยู่ทางด้านคอ
นายทหารชั้ น นายเรื อ อากาศและนายนาวาอากาศ มี ด าว ๕ กลี บ
๑ ดาว ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ เซนติเมตร ให้กลีบหนึ่งอยู่ทางด้านคอ
นายทหารสัญ ญาบัตรชั้นนายพลอากาศและจอมพลอากาศ มีดิ้นทอง
หรือวัตถุเทียมดิ้นทองปัก หรือทาเป็นลายถักเต็มแผ่นอินทรธนู ยาว ๑๓ เซนติเมตร
๓.๕ การประดับเครื่องหมายยศ
๓.๕.๑ นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ให้ประดับเครื่องหมายที่กึ่งกลาง
ปกคอพั บ ของเสื้ อ ทั้ง ๒ ข้ าง โดยให้ มุ มแหลมของบั้ ง อยู่ ท างด้ านบน ปลายบั้ง ที่ อยู่ ท างขอบปกคอพั บ
ของเสื้อด้านหน้าอยู่ห่างจากขอบปกพับของเสื้อ ๒.๕ เซนติเมตร และให้ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้างเป็นแนวขนาน
กับขอบบนปกคอพับของเสื้อ

- ๑๓๔ ๓.๕.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศและนาวาอากาศ ให้ประดับ
เครื่องหมายที่กึ่งกลางปกคอพับของเสื้อทั้ง ๒ ข้าง โดยให้แนวขอบของขีดวางทางดิ่ง ขอบของขีดที่อยู่ทาง
ปกคอพับของเสื้อด้านนอกอยู่ห่างจากขอบปกคอพับของเสื้อ ๒.๕ เซนติเมตร และให้ขอบบนของขีดขนาน
กับขอบบนคอพับของเสื้อ
๒.๕ ซม.

๒.๕ ซม.

๓.๕.๓ นายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น พลอากาศ ให้ ป ระดั บ เครื่ อ งหมายยศ
ที่กึ่งกลางปกคอพับของเสื้อทั้ง ๒ ข้าง โดยให้กลีบของดาวอยู่ทางขอบปกคอพับของเสื้อด้านหน้า อยู่ห่าง
จากปกคอพับของเสื้อ ๒.๕ เซนติเมตร และให้แนวของดาวขนานกับขอบบนปกคอพับของเสื้อ
๒.๕ ซม.

๓.๕.๔ นายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลอากาศ ให้ประดับเครื่องหมายยศ
ที่กึ่งกลางปกคอพับของเสื้อทั้ง ๒ ข้าง โดยให้กลีบของดาวที่อยู่ทางขอบปกคอพับของเสื้อด้านหน้า อยู่ห่าง
จากขอบปกคอพับของเสื้อ ๒.๕ เซนติเมตร และให้ปลายคฑาและด้ามกระบี่เป็นแนวขนานกับขอบบนปก
คอพับของเสื้อ
๒.๕ ซม.

- ๑๓๕ ๓.๖ เครื่องหมายสังกัด ติดที่คอเสื้อทั้ง ๒ ข้าง ดังนี้
การติดเครื่องหมายสังกัดกับเสื้อคอพับ (ทหารชาย)

ติดที่กึ่งกลางปกคอเสื้อทั้งสองข้าง โดยให้แนวบนของเครื่องหมายขนาดกับขอบบนของปกคอเสื้อ และ
ให้เครื่องหมายอยู่ห่างจากขอบปกเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม.
ประกอบคาสั่งทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๓ ลง ๒๐ ก.ย.๕๓
เรื่อง แก้ไขการติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบทหารอากาศ
๓.๖.๑ เสื้ อ คอพั บ (ทหารชาย) ติ ด เครื่ อ งหมายสั ง กั ด ที่ กึ่ ง กลางปกคอเสื้ อ
ทั้งสองข้าง โดยให้แนวบนของเครื่องหมายสังกัดขนานกับขอบบนของปกคอเสื้อ และให้เครื่องหมายสังกัด
อยู่ห่างจากปกคอเสื้อด้านหน้า ๒.๕ ซม.
๓.๖.๒ เสื้อคอพับ (ทหารหญิง ) ติดเครื่องหมายสังกัดที่กึ่งกลางมุมปกคอพับ
ทั้งสองข้าง โดยให้แนวล่างของเครื่องหมายขนานกับขอบล่างของปกเสื้อ ห่างจากขอบล่างของปกเสื้อ ๒ ซม.
๓.๖.๓ เสื้ อ คอแบะ ติ ด เครื่ อ งหมายสั ง กัด ที่ กึ่ ง กลางมุ ม ปกคอแบะตอนบน
ทั้งสองข้าง โดยให้ยอดของเครื่องหมายตั้งตรงตามแนวดิ่ง
๓.๖.๔ เสื้ อ คอปิ ด ติ ด เครื่ อ งหมายสั ง กั ด ที่ กึ่ ง กลางขอบคอตั้ ง ตอนหน้ า
ทั้งสองข้างโดยให้ห่างจากปลายขอบคอตั้งตอนหน้า ๒.๕ ซ.ม.ยอดของเครื่องหมายตั้งตรงตามแนวดิ่ง
๓.๖.๕ เสื้ อ คอเปิ ด ติ ด เครื่ อ งหมายสั ง กั ด ที่ กึ่ ง กลางปกคอแบะตอนบน
ทั้ ง สองข้ า ง โดยให้ แ นวล่ า งของเครื่ อ งหมายอยู่ ร ะดั บ เดี ย วกั บ แนวรั ง ดุ ม เม็ ด ที่ ๑ ของเสื้ อ ชั้ น ใน
ยอดเครื่องหมายตั้งตรงตามแนวดิ่ง
๓.๖.๖ เสื้อฝึก ติดเครื่องหมายสัง กัดที่กึ่ง กลางมุมปกคอแบะตอนบนทั้ง สอง
ข้าง โดยให้แนวล่างของเครื่องหมายขนานกับขอบล่างของปกเสื้อ และห่างจากขอบล่างของปกเสื้อ ๒.๕ ซม.
ยอดของเครื่องหมายตั้งตรงตามแนวดิ่ง

- ๑๓๖ ๓.๖.๗ ข้าราชการกลาโหมสัง กัด ทอ.ให้ติดเครื่องหมายสัง กัดกับเครื่องแบบ
ตามคาสั่งนี้โดยอนุโลม

-

๓.๗ กางเกง มี ๔ แบบคือ
๓.๗.๑ กางเกงขายาวสี เทา ไม่ พับปลายขา ปลายขายาวปิด ตาตุ่ ม กว้า ง
ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห่วงทาด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้าง
ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ข้างหน้า ๒ ห่วง ทางข้าง ๒ ห่วง และข้างหลัง ๓ ห่วง สาหรับสอดเข็มขัด ที่แนว
ตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะ ข้างละ ๑ กระเป๋าที่ด้านหลังมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปก
กึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก
๓.๗.๒ กางเกงขายาวสีขาว มีลักษณะเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา
๓.๗.๓ กางเกงแถบ ทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเทามีลักษณะเช่นเดียวกับ
กางเกงขายาวสีเทา เว้นแต่ ที่แนวตะเข็บกางเกงด้านนอกมีแถบไหมสีเหลือง ดังนี้
พลทหารและนายทหารประทวน สัง กัดกองพันทหารอากาศโยธิน
๑ รั กษาพระองค์ กรมอากาศโยธิ น มีแ ถบขนาดใหญ่ กว้า ง ๑.๒ เซนติเ มตร ๑ แถบ บนพื้ นสั กหลาด
สีน้าเงินดา กว้าง ๒.๔ เซนติเมตร
นัก เรีย นนายเรื ออากาศ มีแ ถบขนาดใหญ่ กว้ า ง ๑.๒ เซนติเ มตร
๒ แถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๖ เซนติเมตร บนพื้นแถบสักหลาดสีน้าเงินดา กว้าง ๔.๒ เซนติเมตร
นายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ และชั้นนาวาอากาศเช่นเดียวกับ
นักเรียนนายเรืออากาศ
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มีแถบ
ขนาดใหญ่ กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ และมีแถบขนาดเล็กกว้าง ๐.๖ เซนติเมตร ๑ แถบ อยู่กึ่งกลาง
แถบขนาดใหญ่ ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๖ เซนติเมตร บนพื้นสักหลาดสีน้าเงินดา กว้าง ๕.๔ เซนติเมตร

- ๑๓๗ ๓.๗.๔ กางเกงฝึกขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา
เว้นแต่กระเป๋าด้านหน้าเป็นกระเป๋าปะ ปากกระเป๋าเฉียงข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ
๑ กระเป๋า ด้านล่างของกระเป๋าเป็นรูปแหลมมีปกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขัดดุมสีเทา ขนาดเล็ก ข้างละ ๑ ดุม
ตะเข็บทั้งสิ้นเป็นตะเข็บคู่
๓.๘ เข็มขัด มี ๔ แบบ คือ
๓.๘.๑ เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้าเงิน กว้าง ๒.๘ เซนติเมตร
หั ว เข็ ม ขั ด ท าด้ ว ยโลหะสี ท องเป็ น รู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ทางนอนกว้ า ง ๓ เซนติ เ มตร ยาว ๕ เซนติ เ มตร
มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปีกนก ๒ ปีก วางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู่กึ่งกลาง
หัวเข็มขัดไม่มีเข็มสาหรับสอดรู ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร
๓.๘.๒ เข็มขัดด้ายถักหรือ วัตถุเทียมด้ายถักสีเทา กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร
มีตาไก่หัวเข็มขัดทั้ง ๒ ข้าง ทาด้วยโลหะสีทองขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตั้งมีห่วงเกี่ยวต่อกันตรงกลาง
๓.๘.๓ เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับ
เข็มขัดด้ายถัก หรือวัตถุเทียมด้ายถักสีเทา
๓.๘.๔ เข็มขัดหนังสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียม
ด้ า ยถั ก สี เ ทา เว้ น แต่ เ ข็ ม ขั ด เครื่ อ งแบบสวนสนามของนั ก เรี ย นนายเรื อ อากาศ ท าด้ ว ยหนั ง สี ข าว
กว้ า ง ๕.๕ เซนติ เ มตร หั ว เข็ ม ขั ด ท าด้ ว ยโลหะสี ท องเป็ น รู ป สี เ หลี่ ย มผื น ผ้ า ทางนอนปลายมน
กว้าง ๖ เซนติเมตรยาว ๘ เซนติเมตร พื้นเกลี้ยง มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปีกนก ๒ ปีก วางทับกันยู่บนวง
ช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้างข้างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด
เพื่อให้การคาดเข็มขัดด้ายถักสีน้าเงินดาประกอบเครื่องแบบดังกล่าวเรียบร้อย
เป็นระเบียบเดียวกัน จึงกาหนดวิธีการคาดไว้ดังนี้
คาดทับขอบกางเกง โดยให้สายเข็มขัดสอดอยู่ภายในห่วงกางเกง
ให้หัวเข็มขัดอยู่ตรงกึ่ง กลางลาตัวด้านหน้า และให้ปลายสายเข็มขัดอยู่ทาง
ด้านซ้ายสอดอยู่ในห่วงกางเกงห่วงแรก ยาวพ้นห่วงกางเกงห่วงแรกไม่เกิน ๕ เซนติเมตร
เปลี่ยนสายเข็มขัดใหม่ เมื่อของเดิมเก่าและสีจาง
๓.๙ รองเท้า มี ๔ แบบ คือ
๓.๙.๑ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง
๓.๙.๒ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง
๓.๙.๓ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดา ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือก
๓.๙.๔ รองเท้าสโมสรหนังสีดามันพื้นบาง ชนิดผูกเชือก
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น และไม่มีลวดลาย ถุงเท้าเมื่อใช้รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้า
สโมสรให้ใช้สีดา
๔ เครื่องแบบทหารหญิง ประกอบด้วย หมวกเสื้อ เครื่องหมายยศ เครื่องหมายสัง กัด
กระโปรง กางเกง เข็มขัด รองเท้า กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๔.๑ หมวก มี ๔ แบบ คือ
๔.๑.๑ หมวกหนีบสีเทา ตอนหน้าเชิด ตอนหลังต่า ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก
ห่างจากมุมพับด้านหน้า ๔ เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก

- ๑๓๘ ๔.๑.๒ หมวกทรงกลมพั บ ปี ก สี เ ทา ตั ว หมวกสี เ ทาอ่ อ นสู ง ๘ เซนติ เ มตร
ปี ก หมวกสี เ ทา กว้ า ง ๗ เซนติ เ มตร ด้ า นข้ า งและด้ า นหลั ง พั บ ติ ด กั บ หมวก มี ผ้ า พั น หมวกสี เ ทา
กว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนหน้าของผ้าพันหมวก กว้าง ๖ เซนติเมตร และมีตราหน้าหมวกดังนี้
นายทหารประทวน ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดกลาง
นายทหารสั ญ ญาบั ต ร ใช้ ต ราหน้ า หมวกปั ก ด้ ว ยดิ้ น หรื อ ท าด้ ว ย
วัตถุเทียมดิ้นขนาดเล็ก
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศเอก ที่ผ้าพันหมวกข้างตราหน้าหมวก
ทั้ง ๒ ข้าง ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง รูปช่อชัยพฤกษ์ข้างละ ๑ แถว
นายทหารชั้น นายพลอากาศและจอมพลอากาศ ที่ ผ้า พัน หมวกข้ า ง
ตราหน้าหมวกทั้ง ๒ ข้าง ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมดิ้นทอง รูปช่อชัยพฤกษ์ข้างละ ๒ แถว
๔.๑.๓ หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว ตัวหมวกสีขาว ปีกหมวกสีเทา มีเครื่อง
ประกอบและลักษณะของหมวกเช่นเดียวกับหมวกทรงกลมพับปีกสีเทา
๔.๑.๔ หมวกทรงอ่อนสีเทา ด้านซ้ายหมวกมีตราราชวัลลภ
๔.๒ เสื้อ มี ๑๐ แบบ คือ
๔.๒.๑ เสื้อฝึกสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อฝึกสีเทาของทหารชาย
๔.๒.๒ เสื้อคอพับสีขาว คอพับตอนหน้ากว้าง ๕ เซนติเมตร ห้อยยาวลงมา
๘ เซนติเมตร และมีขลิบสีน้าเงินดา กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร โดยรอบ ที่คอและแนวสาบอก มีดุม ๕ ดุม
แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม และมีอินทรธนู ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศมีอินทรธนูอ่อน
นายทหารประทวนชั้ น พั น จ่ า อากาศ และนายทหารสั ญ ญาบั ต รใช้
อิ น ทรธนู แ ข็ ง หรื อ จะใช้ อิ น ทรธนู อ่ อ น โดยติ ด เครื่ อ งหมายยศชนิ ด โลหะที่ ป กคอเสื้ อ ทั้ ง ๒ ข้ า ง
แทนเครื่องหมายสังกัดก็ได้
ดุมทั้งสิ้น เว้นแต่ดุมของอินทรธนูแข็งใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก
เมื่ อสวมเสื้ อนี้ ให้ สอดชายเสื้ อภายในกระโปรง กระโปรงกางเกง หรื อ
กางเกง
เสื้อแบบนี้จะใช้แขนสั้นเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ปลายแขน
พับออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร ก็ได้
๔.๒.๓ เสื้อคอแบะสีเทา แบบคอปูาน ปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเสื้อไม่มีสาบอก
ที่แนวอกมีดุมสีทองขนาดเล็ก ๔ ดุม แขนสั้นเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออก ข้างนอกเป็นรูปแหลม
๖ เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีกระเป๋าที่แนวเอวเสื้อ เป็นกระเป๋าเจาะ
ข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงไปทางเอว และมีอินทรธนูดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศมีอินทรธนูอ่อน
นายทหารประทวนชั้ น พั น จ่ า อากาศและนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ใช้อินทรธนูแข็ง

- ๑๓๙ ๔.๒.๔ เสื้ อ คอแบะสี เ ทาอ่ อ น (ปั จ จุ บั น ไม่ ก าหนดโอกาสให้ มี ก ารใช้ ง าน)
แบบคอปูาน ปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเสื้อไม่มีสาบอก ที่แนวอกมีดุมสีขาวขนาดเล็ก ๔ ดุม แขนสั้นเหนือ
ข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง
๒ ตะเข็บ มีกระเป๋ าที่แนวเอวเสื้ อเป็น กระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋า เฉีย งลงไปทางเอว
กุ๊นปากกระเป๋าสีเดียวกับตัวเสื้อ และมีอินทรธนูอ่อน นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ และนายทหาร
สัญญาบัตรติดเครื่องหมายยศชนิดโลหะที่มุมปกคอแบะตอนบนทั้ง ๒ ข้าง
๔.๒.๕ เสื้ อ ชั้ น นอกคอแบะสี เ ทา แบะคอมน มี ต ะเข็ บ หลั ง ๓ ตะเข็ บ
ที่แนวอกมีดุมทองขนาดเล็ก ๔ ดุม มีกระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียง
ไปทางเอว และมีอินทรธนู ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศมีอินทรธนูอ่อน
นายทหารประทวนชั้ น พั น จ่ า อากาศและนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ใช้อินทรธนูแข็ง เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อคอพับสีขาวประกอบด้วย
๔.๒.๖ เสื้อ ชั้นนอกคอแบะสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอแบะ
สีเทา เสื้อแบบนี้ให้ใช้เสื้อคอพับสีขาวประกอบด้วย
๔.๒.๗ เสื้ อ ชั้ น นอกคอปิ ด สี ข าว มี ต ะเข็ บ ๔ ตะเข็ บ แนวอกมี ดุ ม สี ท อง
ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะไม่มีปก และใช้อินทรธนูแข็ง
๔.๒.๘ เสื้อ ชั้นนอกเปิดอกสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกเปิดอก
สีขาวของทหารชาย และมีอินทรธนู ดังนี้
นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศใช้อินทรธนูอ่อน
นายทหารประทวนชั้ น พั น จ่ า อากาศ และนายทหารสั ญ ญาบั ต ร
ใช้อินทรธนูแข็ง เสื้อแบบนี้ให้ใช้เครื่องประกอบ คือ
(ก) เชิ้ ต อกจี บ สี ข าว แขนยาว ปกมน ซ่ อ นดุ ม ข้ อ มื อ แข็ ง ขั ด ดุ ม
ผูกผ้าผูกคอสีดามัน
(ข) แพรแถบรัดเอวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับแพรแถบ รัดเอวสีเทา
ของทหารชาย
๔.๒.๙ เสื้ อ ชั้ น นอกคอเปิ ด สี ฟู า สด ส าหรั บ นายทหารพิ เ ศษประจ า
กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิด
สีฟูาสดของทหารชาย กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ
๔.๒.๑๐ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีบานเย็น สาหรับนายทหารพิเศษประจากองพัน
ทหารอากาศโยธิน ๑ รักษาพระองค์ กรมอากาศโยธิน ลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอปิดสีบานเย็นของ
ทหารชาย กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ รักษาพระองค์ กรมอากาศโยธิน
๔.๓ เครื่องหมายยศ มีดังนี้
๔.๓.๑ นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศหญิง ใช้เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับ
นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศชาย เว้นแต่ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้าง ห่างกัน ๖ เซนติเมตร
๔.๓.๒ นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศหญิง ใช้เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับ
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศชาย
๔.๓.๓ นายทหารสัญ ญาบัตรหญิง ใช้เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับนายทหาร
สัญญาบัตรชาย

- ๑๔๐ -

๕ ซม.

๔.๔ อินทรธนู มี ๒ แบบ คือ
๔.๔.๑ อินทรธนูอ่อน ทาด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมเรียว
จากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อเป็นรูปสีเหลี่ยมมีเส้น
ทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม ดังนี้
พลทหาร นั กเรี ย นจ่ า อากาศ และนายทหารประทวนชั้ น จ่ าอากาศ
ใช้ ดุ ม สี ข าวขนาดเล็ ก เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอแบะปล่ อ ยเอว ใช้ ดุ ม สี ท องขนาดเล็ ก เมื่ อ แต่ ง
เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาอ่ อ นคอแบะปล่ อ ยเอว ใช้ ดุ ม สี ข าวขนาดเล็ ก และเมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ ข าว
เครื่ อ งแบบปกติ เทาคอแบะ เครื่ องแบบเต็ม ยศขาว เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ เครื่อ งแบบเต็ ม ยศสี เทา และ
เครื่องแบบสโมสร ใช้ดุมสีทองขนาดเล็ก
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ และนายทหารสัญญาบัตรใช้ดุม
สีขาวขนาดเล็ก
๔.๔.๒ อินทรธนูแข็ง ทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้าเงินดา เป็นแผ่นสี่เหลี่ยม
เรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ปลายติด
ดุมสีทองขนาดเล็ก มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับอินทรธนูของทหารชาย
เมื่อแต่ง เครื่องแบบปกติคอพับที่ใช้อินทรธนูอ่อน เครื่องแบบเทาอ่อน
คอแบะปล่อยเอว เครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม สาหรับนายทหารประทวนหญิง ชั้ นพันจ่าอากาศ
และนายทหารสัญญาบัตรหญิง ให้ใช้เครื่องหมายชนิดโลหะของทหารชาย
๔.๕ การประดับเครื่องหมายยศ
๔.๕.๑ นายทหารประทวนชั้น พันจ่าอากาศหญิง ให้ ประดับเครื่ องหมายยศ
ที่กึ่ ง กลางปกคอพับ ตอนหน้ าที่ ห้อ ยลงมาทั้ง ๒ ข้ า ง โดยมุ มแหลมของบั้ ง อยู่ ด้า นบนห่ างจากขอบล่ า ง
ปกคอพับของเสื้อ ๕ เซนติเมตร และให้ปลายบั้งทั้ง ๒ ข้าง เป็นแนวขนานกับขอบล่างปกคอพับของเสื้อ

- ๑๔๑ -

๕ ซม.

๕ ซม.

๔.๕.๒ นายทหารสัญ ญาบัตรชั้นเรืออากาศและนาวาอากาศหญิง ให้ประดับ
เครื่องหมายยศที่กึ่งกลางปกคอพับตอนหน้าที่ห้อยลงมาทั้ง ๒ ข้าง โดยให้แนวของขีดขวางตามทางดิ่ง และ
ให้ขอบบนของขีดห่างจากขอบล่างปกคอพับของเสื้อ ๕ เซนติเมตร กับให้ขอบของขีดขนานกับขอบล่าง
ปกคอพับของเสื้อ

๔.๖ เครื่องหมายสังกัด เครื่องหมายสัง กัดของทหารหญิง มีลักษณะเช่นเดียวกับ
เครื่องหมายสังกัดของทหารชาย (ตามข้อ ๓.๖)
๔.๗ กระโปรงและกางเกง มีดังนี้
๔.๗.๑ กระโปรงสี เ ทา ยาวคลุ ม เข่ า ไม่ เ กิ น ครึ่ ง น่ อ ง ผ่ า เอวที่ ด้ า นซ้ า ยและ
ที่ขอบเอวมี ห่วงส าหรับ สอดเข็มขัด ทาด้ วยผ้า ชนิดและสีเ ดียวกั บกระโปรง กว้า งไม่เ กิน ๑ เซนติเมตร
ข้ า งหน้ า ๒ ห่ ว ง ข้ า งหลั ง ๒ ห่ ว ง ด้ า นหลั ง มี จี บ ปล่ อ ยชายกระโปรง ๒ จี บ ระยะห่ า งกั น พอสมควร
ชายกระโปรง ไม่บาน และไม่มีกระเป๋า
๔.๗.๒ กระโปรงสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีเทา
๔.๗.๓ กระโปรงยาวสี เทา ชายกระโปรงยาวคลุ มข้ อเท้า ผ่ าเอวที่ด้ านซ้า ย
ตรงกลางด้านหลังผ่าถึงเข่า
๔.๗.๔ กระโปรงกางเกงสีเทา ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่ง น่อง ผ่าเอวที่ด้านซ้าย
และที่ ข อบเอวมี ห่ ว งส าหรั บ สอดเข็ ม ขั ด ท าด้ ว ยผ้ า ชนิ ด และสี เ ดี ย วกั บ กระโปรงกางเกง กว้ า งไม่ เ กิ น
๑ เซนติ เมตร ข้า งหน้ า ๒ ห่ วง ข้า งหลัง ๒ ห่วง ด้า นหน้าและด้านหลั ง มีจี บกระทบปล่อยชายพองาม
ชายกระโปรงกางเกงไม่บานและไม่มีกระเป๋า
๔.๗.๕ กางเกงขายาวสี เทา มี ลักษณะเช่ นเดี ยวกับกางเกงขายาวสีเ ทาของ
ทหารชาย เว้นแต่ผ่าเอวทางด้านซ้าย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร
๔.๗.๖ กางเกงฝึกขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงฝึกขายาวสีเทา
ทหารชาย เว้นแต่ผ่าเอวทางด้านซ้าย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตรแต่ไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร
๔.๘ เข็มขัด ใช้เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้าเงินดา มีลักษณะเช่นเดียว
กับเข็มขัดถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้าเงินดาของทหารชาย
๔.๙ รองเท้า มี ๔ แบบ คือ
๔.๙.๑ รองเท้ า หุ้ ม ส้ น หนั ง สี ด า ชนิ ด ไม่ ผู ก เชื อ ก พื้ น บางชั้ น เดี ย ว ส้ น ใหญ่
พอสมควร สูงไม่เกิน ๓.๕ เซนติเมตร และไม่ต่ากว่า ๒.๕ เซนติเมตร
๔.๙.๒ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดา ชนิดผูกเชือก มีลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าหุ้ม
ส้นหนังสีดาของทหารชาย

- ๑๔๒ ๔.๙.๓ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก
๔.๙.๔ รองเท้าสูงหนังสีดา ชนิดไม่ผูกเชือก
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น ไม่มีริ้วและลวดลาย
๔.๑๐ กระเป๋าถือ มี ๒ แบบ คือ
๔.๑๐.๑ กระเป๋าถือสีดา ทาด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มุมมนสูง ๑๙ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร มีสายสะพาย
๔.๑๐.๒ กระเป๋าสโมสร ทาด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
มุมมนสูง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ไม่มีสายสะพาย
กระเป๋ า ถื อ ทั้ ง ๒ แบบนี้ ไ ม่ มี ล วดลาย กึ่ ง กลางที่ ปิ ด ฝากระเป๋ า ด้ า นนอก
มี เ ครื่ อ งหมายท าด้ ว ยโลหะสี ท องมี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ดุ ม สี ท องขนาดใหญ่ โดยปกติ ถื อ ด้ ว ยมื อ ซ้ า ย
สาหรับกระเป๋าที่มีสายจะสะพายที่ไหล่ซ้ายห้อยลงมาใต้แนวเอวก็ได้
เอกสารอ้างอิง - กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗
ว่าด้วย เครื่องแบบทหารอากาศ (ฉบับที่ ๑๓) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ค าสั่ ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘๗/๓๗ ลง ๔ มี. ค.๓๗ เรื่ อ ง การติ ด เครื่ องหมายสั ง กั ด กั บ
เครื่องแบบทหารอากาศ (ข้อ ๓.๖.๒ – ๓.๖.๖ และ ข้อ ๓.๗)
- คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๓ ลง ๒๐ ก.ย.๕๓ เรื่อง แก้ไขการติดเครื่องหมายสังกัด
กับเครื่องแบบทหารอากาศ (ข้อ ๓.๖.๑)

การใช้ถุงมือสาหรับทหารหญิง
๑. นายทหารสัญญาบัตรหญิง เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบชนิดต่าง ๆ ทางราชการจะมิได้
กาหนดให้มีการคาดกระบี่ นายทหารสัญญาบัตรหญิงจึงไม่ต้องใช้ถุงมือแต่อย่างใด
๒. นายทหารสัญญาบัตรหญิง แต่ง กายด้วยเครื่องแบบชนิดต่าง ๆ โดยให้มีการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เหรียญจริง) จะต้องใช้ถุงมือประกอบด้วยเสมอ

เอกสารอ้างอิง หนังสือ สม.ที่ กห ๐๒๐๑/๒๓๖๗ ลง ๒๗ ต.ค.๔๑ และอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๔๑
ท้ายหนังสือ กพ.ทอ. ลง ๒๗ พ.ย.๔๑ (กพ.ทอ.เลขรับ ๑๘๖๗๒/๔๑)

- ๑๔๓ การใช้เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ทหารเหล่าดุริยางค์มีเครื่องแบบพิเศษที่มีความสง่างาม เหมาะสม
กับการใช้ในโอกาสต่าง ๆ จึงกาหนดให้มีเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์เพิ่มขึ้นใช้เพื่อพลางเป็น
การภายใน ทอ.
๒. เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์มีทั้งหมด ๓ แบบ ดังนี้
๒.๑ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารดุริยางค์แบบ ๑
๒.๑.๑ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารชาย ประกอบด้วย
๒.๑.๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีขาวตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
เว้นแต่สายรัดคางของนายทหารประทวน ใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง
๒.๑.๑.๒ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีเทา ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกไม่มีกระเป๋า
ด้า นหน้า ผ่า เฉีย งไปทางซ้ าย ด้ านในมี ดุม ขัด แนวอกมี ดุม ๔ ดุ ม ขั ดซ่ อนอยู่ ใ นสาบ ที่ อกเสื้อ ด้า นซ้ า ย
และด้านขวามีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ติดเรียงตามทางดิ่งข้างละ ๑ แถว แถวละ ๖ ดุม ที่ชายเสื้อด้านหลัง
ตรงกลางเปิดชาย อินทรธนูอ่อนตอนปลายอินทรธนู ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม นายทหาร
สัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ปักเครื่องหมายยศบนอินทรธนูด้วยไหมทอง โดยใช้
ขนาด และลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนูแข็งตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง นายทหาร
ประทวนชั้ น จ่ า อากาศใช้ เ ครื่ อ งหมายยศตามที่ ก าหนดไว้ ใ นกฎกระทรวง ติ ด ที่ แ ขนเสื้ อ ข้ า งซ้ า ย
ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อตอนหน้า ที่ปลายแขนเสื้อทั้ง ๒ ข้าง ปักด้วยไหมทอง ๒ แถบ ขนาดกว้าง ๕ มม.
และ ๒ มม. รอบแขนเสื้อ ระหว่างแถบห่างกัน ๑๐ มม. ขดเป็นวงตั้งขึ้นที่ด้านนอกของแขนเสื้อ ปลายแขน
ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม
๒.๑.๑.๓ กางเกงขายาวสีขาวตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒.๑.๑.๔ เข็มขัดหนัง สีขาว กว้าง ๕.๕ ซม. หัวเข็มขัดทาด้วยโลหะ
สีทองเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๖ ซม. ยาว ๘ ซม. พื้นเกลี้ยง มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปีกนก
๒ ปีก วางทับอยู่บนช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ใช้คาดทับเสื้อชั้นนอกคอ
ปิดสีเทา
๒.๑.๑.๕ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีดา
๒.๑.๒ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารหญิง ประกอบด้วย
๒.๑.๒.๑ หมวกทรงกลมพับปีกสีขาวตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
เว้นแต่สายรัดคางใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง และมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตรึง ปลายสาย
รัดคาง ข้างละ ๑ ดุม
๒.๑.๒.๒ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีเทา เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสาหรับ
ทหารชาย
๒.๑.๒.๓ กระโปรงยาวสีขาว
๒.๑.๒.๔ เข็ ม ขั ด หนั ง สี ขาว เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบพิ เ ศษส าหรั บ
ทหารชาย
๒.๑.๒.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก
๒.๑.๓ เครื่องแบบพิเศษสาหรับผู้อานวยเพลง ประกอบด้วย
๒.๑.๓.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีขาวตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง

- ๑๔๔ ๒.๑.๓.๒ เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีเทา คอแบะแบบแหลม มีตะเข็บหลัง
๔ ระดับ ปาดเอวด้านหน้า อกเสื้อด้านซ้ายมีกระเป๋าเจาะ กว้าง ๑๒.๓๕ ซม. ปากกระเป๋ากุ๊น สูง ๒.๕ ซม.
มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่เรียงสองแถวข้างละ ๓ ดุม เฉียงตามแนวปกเสื้อตามทางดิ่ง ด้านหลังชายเสื้อผ่า
แบ่งครึ่งยาวลงมาถึงข้อพับขาเป็นรูปมุมโค้ง มีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๒ ดุม ตรงกลางเอวห่างกัน ๑๒.๗๕ ซม.
ที่ปลายแขนเสื้อมีแถบไหมทอง ๒ แถบ ขนาดกว้าง ๕ มม. และ ๒ มม.ระหว่างแถบห่างกัน ๑๐ มม. ให้แถบ
กว้าง ๕ มม. อยู่ส่ วนล่างวนรอบแขนเสื้อ และให้ขัดเป็ นวงตั้ง ขึ้ นทางด้านนอกของแขนเสื้อ ด้านล่างมี
เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรปักด้วยไหมทองรอบวงแขน แถบใหญ่ขนาดกว้าง ๑๐ มม. แถบเล็ก
ขนาดกว้าง ๕ มม. ปลายแขนขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ข้างละ ๑ ดุม
๒.๑.๓.๓ เสื้อกั๊กสีขาว หน้าอกเว้ามีปก ชายล่างสุ ดด้านหน้าขอบเสื้อ
บากเป็นรูปสามเหลี่ยมระหว่างหน้าอกกับชายเสื้อ มีกระเป๋าเจาะทั้งสองข้าง และใช้ดุมสีขาวขนาดใหญ่ ๓ ดุม
ด้านหลังมีสายเข็มขัดทาด้วยผ้า
๒.๑.๓.๔ เสื้ อ เชิ้ ต อกแข็ ง สี ข าวแขนยาว ข้ อ มื อ แข็ ง ขั ด ดุ ม คอเข็ ง
ชั้นเดียวแบบปีกผีเสื้อใช้ผ้าผูกคอสีขาวเงื่อนหูกระต่าย
๒.๑.๓.๕ กางเกงขายาวสีเทา ไม่มีจีบ หูเข็มขัด และกระเป๋า มีแถบ
ไหมทอง กว้าง ๑ ซม. ติดที่แนวตะเข็บขากางเกงข้างละ ๒ แถบ ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๕ ซม. บนพื้นแถบ
สักหลาดสีน้าเงินดา ใช้สายโยงกางเกงสีดาประกอบด้วย
๒.๑.๓.๖ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีดา
๒.๒ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๒
๒.๒.๑ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารชาย ประกอบด้วย
๒.๒.๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีน้าเงินดา มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวก
ทรงหม้อตาลสีเทาตามที่กาหนดไว้กฎกระทรวง เว้นแต่สายรัดคางของนายทหารประทวนใช้แถบไหมทอง
หรือวัตถุเทียมไหมทอง
๒.๒.๑.๒ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีฟูาเข้ม ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกล่าง ที่แนวอก
มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว ข้างละ ๖ ดุม ที่คอเสื้อสีน้าเงินดามีแถบไหมทองเดินรอบ ขนาด ๕ มม.
ด้านหน้ามีลายกนกปัก ข้างละ ๑ ลาย นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ปัก
เครื่องหมายยศบนอินทรธนูด้วยไหมทอง โดยใช้ขนาด และลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนู
แข็งตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศใช้เครื่องหมายยศตามที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ติ ดที่แขนเสื้อข้า งซ้าย ที่ป ลายแขนเสื้ อเป็นปลอกแขนสีน้าเงิน ตรงกลางปักเครื่ องหมาย
สัญลักษณ์ ดย.ทอ. มีแถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขน ขนาดกว้าง ๕ มม. ๒ เส้น ระหว่างแถบห่างกัน
๘ มม.
๒.๒.๑.๓ กางเกงขายาวสีขาว มีแถบไหมทอง ๓ แถบ และแถบสีน้าเงิน
๒ แถบ อยู่ตรงกลางระหว่างแถบไหมทอง แต่ละแถบมีขนาดกว้าง ๒๕ มม. ติดที่แนวตะเข็บกางเกงทั้งสองข้าง
๒.๒.๑.๔ เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหาร
ชายเหล่าดุริยางค์แบบ ๑
๒.๒.๑.๕ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีดา
๒.๒.๒ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารหญิง ประกอบด้วย
๒.๒.๒.๑ หมวกทรงกลมพับปีกสีน้าเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวก
ทรงกลมพับปีกสีเทาตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่สายรัดคางใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง
และมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตรึงปลายสายรัดคาง ข้างละ ๑ ดุม

- ๑๔๕ ๒.๒.๒.๒ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีฟูาเข้ม เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สาหรับทหารชาย
๒.๒.๒.๓ กระโปรงยาวสีขาว
๒.๒.๒.๔ เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารชาย
๒.๒.๒.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก
๒.๒.๓ เครื่องแบบพิเศษสาหรับผู้อานวยเพลง ประกอบด้วย
๒.๒.๓.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีน้าเงินดา เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สาหรับทหารชาย
๒.๒.๓.๒ เสื้อชั้ นนอกสีฟูา เข้ม ตัว เสื้อ ยาวคลุมสะโพกบน ปาดเอว
ด้านหน้า ใช้แถบไหมทองขนาด ๑๒ มม. เดินรอบ ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๕ ดุม
ห่างจากริมสาบหน้าเสื้อ ๕ มม. ที่คอเสื้อสีน้าเงิน ด าใช้แถบไหมทองขนาด ๕ มม. เดินรอบ ด้านหน้า มี
ลายกนกปัก ข้างละ ๑ ลาย ที่ปลายแขนเสื้อเป็นปลอกแขนสีน้าเงินดา ตรงกลางปักเครื่องหมายสัญลักษณ์
ดย.ทอ. ใช้แถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขนขนาดกว้าง ๕ มม. ข้างละ ๒ เส้น ระหว่างแถบห่างกัน ๘ มม.
ใช้เครื่องหมายยศอินทรธนูแข็งตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง และใช้โซ่สีทองโยงระหว่างดุมโลหะสีทอง
ขนาดใหญ่ ๒ คู่สุดท้าย
๒.๒.๓.๓ กางเกงขายาวสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสาหรับ
ทหารชาย
๒.๒.๓.๔ เสื้อเชิ้ตอกแข็งสีขาวแขนยาว แบบคอจีน
๒.๒.๓.๕ ผ้าคาดเอวสีน้าเงินตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายกระทรวง
๒.๒.๓.๖ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีดา
๒.๓ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๓
๒.๓.๑ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารชาย ประกอบด้วย
๒.๓.๑.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีน้าเงินดา เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สาหรับทหารชายเหล่าดุริยางค์แบบ ๒
๒.๓.๑.๒ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีฟูาเข้ม ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกล่าง ที่แนว
อกมีดุมโลหะสีทอง ขนาดใหญ่ ๒ แถว ข้างละ ๕ ดุม ด้านหลัง เสื้อเดินเส้นไหมสีทอง ขนาด ๓ มม. ตาม
ตะเข็บหลังตั้งแต่ช่วงใต้แขนจนถึงสะโพกบน ติดดุมขนาดใหญ่ ๒ ดุม ตรงกลางเอวด้านข้างทั้ง สองข้าง
มีตะขอชุบทอง ที่ชายเสื้อด้านหลังมีสนับเป็นสีน้าเงินดา มีแถบไหมทอง ขนาด ๕ มม. และ ขนาด ๓ มม.
อย่างละ ๑ เส้น ที่คอเสื้อสีน้าเงินดามีแถบไหมทองเดินรอบ ขนาด ๕ มม. ด้านหน้าปักไหมเงินรูปดาว
ห้าแฉกหนึ่งดวง และปักไหมทองรูปเครื่องหมายปีกทหารอากาศแบบครึ่ง ข้างละ ๑ ลาย ด้านหลัง เดิน
เส้นลายกระจังด้วยไหมทอง ขนาด ๓ มม. ที่ปลายแขนเสื้อมีปลอกแขนสีน้าเงินดา ตรงกลางปักเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ ดย.ทอ. มีแถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขนขนาด ๕ มม.และ ๓ มม. อย่างละ ๑ เส้น
ระหว่างแถบห่างกัน ๕ มม. นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ปักเครื่องหมายยศ
บนอินทรธนูอ่อนด้วยไหมทอง โดยใช้ขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนูแข็งตามที่
กาหนดไว้ในกฎกระทรวง นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ ปักเครื่องหมายยศบนอินทรธนูอ่อนด้วยไหมทอง
โดยให้มีลักษณะและรูปแบบของยศเช่นเดียวกับนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศแต่ให้ปลายแหลมคว่าลงชี้
ไปที่ไหล่
๒.๓.๑.๓ กางเกงขายาวสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสาหรับ
ทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๒ (ทหารชาย)

- ๑๔๖ ๒.๓.๑.๔ เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหาร
เหล่าดุริยางค์แบบ ๑ (ทหารชาย)
๒.๓.๑.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีดา
๒.๓.๒ เครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารหญิง ประกอบด้วย
๒.๓.๒.๑ หมวกทรงกลมพับปีกสีน้าเงินดา เช่นเดียวกับเครื่องแบบ
พิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๒ (ทหารหญิง)
๒.๓.๒.๒ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีฟูาเข้ม เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สาหรับทหารชาย
๒.๓.๒.๓ กระโปรงยาวสีขาว
๒.๓.๒.๔ เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารชาย
๒.๓.๒.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก
๒.๓.๓ เครื่องแบบพิเศษสาหรับผู้อานวยเพลง ประกอบด้วย
๒.๓.๓.๑ หมวกทรงหม้อตาลสีน้าเงินดา เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สาหรับทหารชาย
๒.๓.๓.๒ เสื้อ ชั้นนอกสีฟูาเข้ม ชายเสื้อด้านปากเอว ที่แนวอกมีดุ ม
โลหะสีทองขนาดใหญ่ชิดสาบเสื้อ ๒ แถว แถวละ ๗ ดุม เดินแบบไหมทอง ขนาด ๕ มม. ที่ด้านหน้าห่างจาก
ริมสาบเสื้อ ๕ มม. ด้านหลังชายเสื้อผ่าแบ่งครึ่งยาวลงมาถึงข้อพับขาเป็นรูปมุมโค้ง เดินแถบไหมทอง ขนาด
๕ มม. ตามแนวตะเข็บตั้งแต่ช่วงใต้แขนจนถึงสะโพกบน และชายเสื้อที่กลางเอวมีดุมสีทองขนาดเล็ก ๒ ดุม
ที่ปลายแขนเสื้อเป็นปลอกแขนสีน้าเงินดา ตรงกลางปักเครื่องหมายสัญ ลักษณ์ ดย.ทอ. ใช้แถบไหมทอง
เดินรอบขอบบนปลอกแขน ขนาด ๕ มม. และขนาด ๓ มม. อย่างละ ๑ เส้น ระหว่างแถบห่างกัน ๕ มม. ที่คอเสื้อ
สีน้าเงินดาใช้แถบไหมทอง ขนาด ๕ มม. เดินรอบ ด้านหน้าปักไหมเงินรูปดาวห้าแฉกหนึ่งดวง และปักไหม
ทองรูปเครื่องหมายปีกทหารอากาศแบบครึ่งข้างละ ๑ ลาย ด้านหลังปักลายกระจังด้วยดิ้นทอง ขนาด ๓ มม.
๒.๓.๓.๓ กางเกงยาวสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารชาย
๒.๓.๓.๔ ผ้าคาดเอวสีน้าเงินดาตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๒.๓.๓.๕ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีดาชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีดา
เอกสารอ้างอิง

คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๔/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒ เรื่อง การใช้เครื่องแบบพิเศษสาหรับ
ทหารเหล่าดุริยางค์

(ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์)

- ๑๔๗ ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๑

(ผู้อานวยเพลง)

(ดุริยางค์ชาย)

(ดุริยางค์หญิง)

- ๑๔๘ ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๒

(ผู้อานวยเพลง)

(ดุริยางค์ชาย)

(ดุริยางค์หญิง)

- ๑๔๙ ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษสาหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๓

(ผู้อานวยเพลง)

(ดุริยางค์ชาย)

(ดุริยางค์หญิง)

- ๑๕๐ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การติดแพรแถบย่อ และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์
เพื่อให้การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ เป็นไปโดย
ถูกต้อง จึงได้กาหนดให้การประดับและใช้เครื่องหมายดังกล่าวไว้ดังนี้
๑. เครื่องราชอิสริยาภรณ์
๑.๑ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ปฏิบัติตามประกาศสานักคณะรัฐมนตรี
เรื่อง ลาดับเกียรติ และระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
๑.๒ ทหารซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ต่างประเทศ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้
๑.๓ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติ ซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ใช้ แพรแถบ
ของเครื่องราชอิสริย าภรณ์ นั้น ทาเป็นแถบสูง ประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร กว้ างประมาณ ๓ เซนติเมตร
ติดที่อกเสื้อข้างซ้ายเหนือกระเป๋าบน เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ซึ่ง มีกฎหมายกาหนดให้ประดับ
ที่ อ กเสื้ อ ข้ า งขวา ก็ ใ ห้ ติ ด แพรแถบที่ อ กเสื้ อ ข้ า งขวา และส าหรั บ แพรแถบเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ ด
มี ก ฎหมายก าหนดเครื่ อ งหมายส าหรั บ ประดั บ แพรแถบ ให้ ป ระดั บ เครื่ อ งหมายที่ แ พรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นด้วย
๒. การติดแพรแถบย่อ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ใช้
แพรแถบย่อ ซึ่งมีความสูง ๑.๕ ซม. กว้าง ๓ ซม.โดยให้ประดับแพรแถบย่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของ
เสื้อด้านซ้ายประมาณ ๑ ซม.ในกรณีที่เสื้อเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบนให้ติดตรงกึ่ง กลางอกเสื้อด้านซ้าย
สูงต่าพองาม ให้ติดเรียงกันเป็นแถวตามยาว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ
๓. เครื่องหมายราชองครักษ์
๒.๑ นายทหารที่เป็นราชองครักษ์ใช้สายยงยศ และเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย
ดังนี้
๒.๑.๑ สายยงยศ ท าด้ ว ยไหมทองหรื อ ไหมสี เ หลื อ งเป็ น ลายถั ก ๒ เส้ น
ประกอบตุ้มโลหะสีทอง ๒ ตุ้ม สายเกลี้ยง ๒ เส้น ปลายสายรวมติดใต้อิ นทรธนู ข้างขวา สายถักคล้อ ง
ใต้แขนขวาผ่านหน้าอก ๑ เส้น ส่วนอีก ๑ เส้น ผ่านหน้าอก สายเกลี้ยงทาเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ๑ เส้น
ส่วนอีก ๑ เส้นทาเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมารวมกับปลายสายถักทั้ง ๒ เส้น คล้องที่ดุมอกเสื้อ ให้ตุ้มโลหะสีทอง
อยู่ที่อกเสื้อ ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอปิด คล้องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๑ ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอแบะ หรือเสื้อชั้นนอก
เปิดอกคล้องใต้ชายพับ แนวเดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อชั้นนอกคอปิด
สายยงยศทาด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช้ประกอบเครื่องแบบ ดังนี้
๒.๑.๑.๑ เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ ข าว หรื อ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทา
คอแบะ ซึ่ ง ประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศ เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศเครื่ อ งแบบสโมสร
เครื่องแบบกันหนาวที่ใช้เสื้อชั้นนอกคอปิดสีน้าเงินดา หรือเสื้อน้อยสีน้าเงินดาหรือเครื่องแบบทหารเรือ
สาหรับใช้ในประเทศหนาวที่ใช้เสื้อสโมสรดา เสื้อน้อย เสื้อกลางหรือเสื้อใหญ่สีน้าเงินดาใช้สายยงยศไหมทอง
๒.๑.๑.๒ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาวซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง
เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบที่ มิ ไ ด้ ก าหนดให้ ใ ช้ ส ายยงยศราช
องครักษ์ ก็ให้ใช้สายยงยศอย่างอื่นในโอกาสที่ปฏิบัติหน้าที่นั้น ๆ หรือในโอกาสอันควรได้ด้วย

- ๑๕๑ ๒.๑.๒ เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย ให้ใช้รูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ
ในองค์ พ ระมหากษั ต ริ ย์ รั ช กาลที่ ต นเป็ น ราชองครั ก ษ์ ภายใต้ เ ลขล าดั บ รั ช กาล และพระมหามงกุ ฎ
ติดบนอินทรธนูขวา ให้ยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ
๒.๑.๒.๑ สาหรับทหารบก ทาด้วยโลหะสีทองติดที่กึ่งกลางอินทรธนู
โดยมิต้องประดับเครื่องหมายยศ เมื่ อแต่งเครื่องแบบสนามหรือเครื่องแบบฝึก ให้งดติดเครื่องหมายอักษร
พระปรมาภิไธย
๒.๑.๒.๒ ส าหรั บ ทหารเรื อ ท าด้ ว ยโลหะสี เ งิ น ถ้ า เป็ น นายทหาร
สัญญาบัตรต่ากว่าชั้นนายพล ติดทับกึ่งกลางแถบเครื่องหมายยศ ถ้าเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้น นายพลเรือ
และจอมพลเรือ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางด้านคอ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติลาลองคอพับ
ให้ ติ ด ที่ กึ่ ง กลางอิ น ทรธนู เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบฝึ ก หรื อ เครื่ อ งแบบสนามให้ ง ดติ ด เครื่ อ งหมายอั ก ษร
พระปรมาภิไธย
๒.๑.๒.๓ สาหรับทหารอากาศ ทาด้วยโลหะสีเงิน ถ้าเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นต่ากว่าชั้นนายพลอากาศ ให้ ติดที่กึ่งกลางแถบเครื่องหมายยศ ถ้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ชั้นนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางด้านคอ เว้นแต่เมื่อแต่ง
เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอพั บ ที่ ใ ช้ อิ น ทรธนู อ่ อ น ให้ ติ ด ที่ กึ่ ง กลางอิ น ทรธนู เมื่ อ แต่ ง เครื่ อ งแบบฝึ ก หรื อ
เครื่องแบบสนามให้งดติดเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย
๒.๑.๓ การประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ ของทหารรักษาพระองค์
และนายทหารพิเศษประจาหน่วยทหารรักษาพระองค์ ซึ่งหน่วยทหารรักษาพระองค์ในส่วนของ ทอ.ที่
ได้รับพระราชวินิจฉัยให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ มีจานวน ๑๓ หน่วย ได้แก่ กรม นนอ.รอ.รร.นนก.,
พัน.๑ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., พัน.๒ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., พัน .๓ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., พัน .๔ กรม
นนอ.รอ.รร.นนก., พัน.๕ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., กรม ทย.รอ.อย., พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย., พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย.,
พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย., กรม ตอ.รอ.อย., พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย.และ พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย.
การประดับเครื่องหมาย หน่วยทหารรักษาพระองค์ ในส่วนที่ไ ด้รับ
พระราชทานเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร.จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ให้ประดับเครื่องหมาย วปร.
คู่กั บเข็ มที่ ระลึ ก ๖๐ พรรษา สมเด็ จพระเจ้า อยู่ หั ว โดยให้ ประดับ ที่อ กเสื้ อด้ า นขวาเหนื อปู า ยชื่ อของ
เครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไ ธยย่อ วปร.ให้อยู่ทางขวาของเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นายทหารราชองรั ก ษ์ ข ณะที่ ท าการในหน้ า ที่ ป ระจ าพระองค์
โดยเฉพาะ เช่น รั บ นา ตาม หรือแซงเสด็จ หรือไปในการต่าง ๆ ในหน้ าที่ราชองครักษ์ ใช้ ปลอกแขน
สักหลาดสีน้าเงินดา กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ ทาบกลางปลอกแขน
โดยรอบ เว้ น ระยะระหว่ า งแถบ ๕ มิ ล ลิ เ มตร ตรงกลางด้ า นนอกมี อั ก ษรพระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ใน
องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน ภายใต้เลขลาดับรัชกาล และพระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นทอง ที่ขอบบน
และขอบล่างของปลอกแขนขลิบลวดไหมทอง สวมที่แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอก
ผู้ที่เคยเป็นราชองรักษ์ในรัชกาลใด เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้วจะได้รับ
พระราชทานเข็ ม อั กษรพระปรมาภิ ไ ธยย่ อ ในองค์พ ระมหากษั ต ริ ย์ รั ชกาลนั้ น ประกอบด้ วยแพรแถบ
เป็นเกียรติยศ ให้ติดที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋าบน ถ้ามีเครื่องหมายอื่นติดอยู่แล้วให้ติดเหนือขึ้นไป

- ๑๕๒ เอกสารอ้างอิง - กฎกระทรวงว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์
พ.ศ.๒๔๙๙ แก้ไขถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๒๔
- อนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๑๔ มี . ค.๖๑ ท้ า ยหนั ง สื อ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๒๐๖๘
ลง ๑๔ มี.ค.๖๑ เรื่อง การประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ และนายทหารพิเศษ
ประจาหน่วยทหารรักษาพระองค์

- ๑๕๓ สายยงยศเสนาธิการ ฝุายเสนาธิการ และนายทหารคนสนิท
๑. นายทหารสัญญาบัตร ที่ดารงตาแหน่งเสนาธิการ และฝุายเสนาธิการให้ใช้สายยงยศ
ดังต่อไปนี้
๑.๑ สายยงยศ ทาด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลืองเป็นสายถัก ๑ เส้นประกอบด้วย
ตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม สายเกลี้ยง ๒ เส้น ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา สายถักคล้องใต้แขนขวา
ผ่านหน้าอกมารวมกับปลายสายถัก คล้องที่ดุมอกเสื้อ ให้ตุ้มโลหะสีทองอยู่ที่ดุมอกเสื้อถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอ
ปิดคล้องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๑ ถ้าเป็นเสื้อชั้นนอกคอแบะ หรือเสื้อชั้นนอกเปิดอกคล้องใต้ชายพับประมาณ
เดียวกับ ดุมเม็ด ที่ ๑ ของเสื้อชั้ นนอกคอปิดสายยงยศท าด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช้ประกอบกั บ
เครื่องแบบ ดังนี้
๑.๑.๑ เครื่ อ งแบบปกติ ข าวหรื อ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอแบะ ที่ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสโมสร ใช้สายยงยศไหมทอง
๑.๑.๒ เครื่ อ งแบบปกติ ข าวหรื อ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอแบะ ที่ ไ ม่ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง
๑.๑.๓ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอพั บ หรื อ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาอ่ อ นคอแบะ
ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองเฉพาะแต่สายเกลี้ยง ๑ เส้น ทาเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมาคล้องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๒
ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา
๑.๑.๔ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง เฉพาะแต่สายเกลี้ยง
๑ เส้น ทาเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมาคล้องใต้ชายพับประมาณแนวเดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อชั้นนอกคอปิด
ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา
๒. นายทหารสัญญาบัตรที่ดารงตาแหน่งนายทหารคนสนิท ให้ใช้สายยงยศ ดังนี้
๒.๑ สายยงยศ ทาด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลืองเป็นสายถัก ๑ เส้นประกอบด้วยตุ้ม
โลหะสีทอง ๑ ตุ้ม ทาเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวาให้ตุ้มโลหะสีทอง
อยู่ทางด้านหน้า สายยงยศทาด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช้ประกอบกับเครื่องแบบดังนี้
๒.๑.๑ เครื่ อ งแบบปกติ ข าวหรื อ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอแบะที่ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศ หรือเครื่องแบบสโมสรใช้สายยงยศไหมทอง
๒.๑.๒ เครื่ อ งแบบปกติ ข าว หรื อ เครื่ อ งแบบปกติ เทาคอแบะที่ ไ ม่ ป ระดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง
๒.๑.๓ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทารั ด เอว หรื อ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอพั บ หรื อ
เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาอ่ อ นคอแบะ ใช้ ส ายยงยศไหมสี เ หลื อ งเฉพาะแต่ ส ายเกลี้ ย ง ๑ เส้ น ท าเป็ น บ่ ว ง
คล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา
๓. นายทหารซึ่งใช้สายยงยศเสนาธิการ และดารงต าแหน่ง นายทหารคนสนิท ให้ใ ช้
สายยงยศเสนาธิการแต่เพียงอย่างเดียว

- ๑๕๔ การประดับสายยงยศ
๑. นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ ด ารงต าแหน่ ง เสนาธิ ก าร และฝุ า ยเสนาธิ ก ารให้ ป ระดั บ
สายยงยศไหมเกลี้ยง โดยให้ปลายสายที่รวมไว้ติดที่ใต้ปลายอินทรธนูข้างขวาด้านไหล่และให้เปิดปลาย
สายอินทรธนูที่เย็บทแยงมุมไว้ เพื่อสอดสายยงยศเข้าไปได้
๒. นายทหารคนสนิ ท ให้ ป ระดั บ สายยงยศไหมเกลี้ ย ง โดยให้ ป ลายสายที่ ร วมไว้
ติดที่ใต้อินทรธนูข้างขวาถัดจากที่ทแยงมุมไปทางด้านคอ

เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(คาสั่งชี้แจง) ที่ ๕/๐๒ ลง ๒๓ มิ.ย.๐๒ เรื่อง การประดับเครื่องหมายและ
สายยงยศกับเครื่องแบบปกติเทาคอพับ

- ๑๕๕ กาหนดให้ใช้เครื่องแบบทหารอากาศ (เพื่อพลาง)
เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการทหารในสังกัด ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
เหมาะสม จึงกาหนดส่วนประกอบเครื่องแบบของทหารชายเพิ่มเติม ดังนี้
๑. กาหนดให้มีหมวกหนีบสีเทาของทหารชาย เพิ่มขึ้นอีก ๑ แบบ มีส่วนประกอบ คือ
๑.๑ ตราหน้ า หมวก ติ ด ที่ ด้ า นล่ า งข้า งซ้ า ย ห่ า งจากตอนหน้ า ของหมวก ๑.๕ นิ้ ว
สูงจากขอบหมวกด้านหน้าข้างซ้าย ๑ นิ้ว พลทหาร น.ประทวน น.สัญญาบัตร
๑.๒ ขลิบหมวกรอบริมสาบหมวก มี ลักษณะโค้งมนเล็กน้อย ขนาด ๐.๕ ซม.และมีสี
ดังนี้
๑.๒.๑ น.ประทวน มีขลิบสีฟูา
๑.๒.๒ น.สัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศ และนายนาวาอากาศ มีขลิบดิ้นเงิน
๑.๒.๓ น.สัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มีขลิบดิ้นทอง
๑.๓ การใช้ ห มวกหนี บ สี เ ทาตามข้ อ ๑ ให้ ใ ช้ ป ระกอบเครื่ อ งแบบทหารอากาศ
เช่นเดียวกับหมวกหนีบสีเทาแบบเดิมตามที่กฎกระทรวงกาหนด
๒. กาหนดให้มีเสื้อเครื่องแบบของทหารชาย เพิ่มขึ้นอีก ๑ แบบ คือ เสื้อคอพับสีเทาอ่อน
แขนยาว ลักษณะของเสื้อมีดังนี้
๒.๑ เสื้อคอพับสีเทาอ่อน แขนยาว ใช้ผ้าสีเทาอ่อนตามที่ ทอ.กาหนด ที่คอและแนว
อกมีดุม ๕ ดุม ไม่มีสาบอก แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุ มข้างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเป๋าปะข้างละ๑ กระเป๋ า
มุมกระเป๋าล่าง ปะมุมปกกระเป๋าตัดมุมพองาม มีแถบตรงกึ่ง กลางตามทางดิ่ง มีปกขัดดุมข้างละ ๑ ดุม
มีอิ นทรธนู อ่อ นปลายตัด แหลม ใช้ ดุ มสี ขาวขนาดเล็ ก เมื่อ สวมเสื้ อนี้ ใ ห้ส อดชายเสื้ ออยู่ ภายในกางเกง
การประดับเครื่องหมายยศ แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายต่าง ๆและปูายชื่อ คงประดับ
เช่นเดียวกับการใช้เสื้อคอพับสีเทาอินทรธนูอ่อน
๒.๒ การใช้เสื้อคอพับสีเทาอ่อนแขนยาวนี้ ให้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ
และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ
๓. เนื่องจากการขอเพิ่มส่วนประกอบเครื่องแบบ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องรายงาน
ขอแก้ไขกฎกระทรวงไปยัง กห.จึงให้ข้าราชการทหารสังกัด ทอ.ได้มีและใช้เครื่องแบบดังกล่าวไปพลางก่อน
โดยให้ใช้เฉพาะภายในเขตที่ตั้ง ทอ.เท่านั้น
๔. สาหรับหมวกหนีบสีเทาแบบเดิมและเสื้อเชิ้ตสีเทาอ่อน แขนยาว ของทหารชายที่ใช้อยู่
ในปัจจุบัน ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงนั้น ให้ใช้จนกว่าจะหมดสภาพ หรือใช้ได้ ๑ ปี

เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๐/๓๕ ลง ๑๔ ก.พ.๓๕ เรื่อง กาหนดให้ใช้เครื่องแบบทหารอากาศ
(เพื่อพลาง)

- ๑๕๖ กาหนดเครื่องแบบ และส่วนประกอบของเครื่องแบบ (เพิ่มเติม)
เพื่อให้การแต่งกายของข้าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจาการ สังกัดทอ.เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และคล่องตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ จึงให้
๑. กาหนดให้มีเครื่อ งแบบปกติเทาคอแบะปล่อ ยเอวของทหารหญิงเพิ่มเติม สาหรับ
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ดังนี้
๑.๑ เครื่ อ งแบบมี ส่ ว นประกอบของเครื่ อ งแบบเช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบปกติ เ ทา
คอแบะ ปล่อยเอว ของนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ
๑.๒ การประดับเครื่องหมายยศ ให้ประดับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินที่กาหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ที่ปกเสื้อตอนบนทั้ง ๒ ข้างแทนที่เครื่องหมายสังกัด ห่างจากฐานปกบนขึ้นไป ๒ ซม. และให้
ขนานกับปกคอเสื้อในส่วนที่พับลง (ตามภาพตัวอย่าง)
๒. กาหนดให้มีกางเกงขายาวสีเทาของทหารหญิง โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา
ของทหารหญิงที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่ให้ติดซิปด้านหน้า สาหรับใช้ประกอบเครื่องแบบปกติ
คอพับที่ใช้อินทรธนูอ่อน และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวที่ใช้อินทรธนูอ่อน
๓. ก าหนดให้ ใช้ รองเท้ าหุ้ มส้ นหนั งสี ด าชนิ ดไม่ ผู กเชื อก ตามที่ ก าหนดไว้ ในกฎกระทรวง
ใช้ประกอบเครื่องแบบปกติคอพับ และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวอินทรธนูอ่อนกรณีที่ใช้กางเกง
ขายาวสีเทา
๔. กาหนดให้ใช้ตราหน้าหมวกแบบผ้า กับหมวกหนีบสีเทา ของข้าราชการนักเรียนทหาร
และทหารกองประจ าการ แทนตราหน้า หมวกโลหะ โดยปั กด้ ว ยไหมสี ทองในส่ ว นที่ เ ป็ นโลหะสี ท อง
และปักด้วยไหมสีเงินในส่วนที่เป็นโลหะสีเงิน โดยมีลักษณะและขนาดตามตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก
ตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
๕. ก าหนดให้ ใ ช้ ต ราหน้ า หมวกแบบผ้ า กั บ หมวกหนี บ สี เ ทาของพนั ก งานราชการ
และลูกจ้าง ให้ปักด้วยไหมสีทองแทนตราหน้าหมวกโลหะที
๖. กาหนดให้ใช้ตราหน้าหมวกกับหมวกทรงอ่อนสีน้าเงินดาของนักเรียนนายเรืออากาศ
และนักเรียนจ่าอากาศ ดังนี้
๖.๑ นักเรียนนายเรืออากาศ ทาด้วยผ้าสีฟูารูปตัวยู ขนาดกว้าง ๔.๕ ซม. สูง ๕.๕
ซม.ตรงกลางผ้าสีฟูารูปตัวยูติดตราหน้าหมวก ปักด้วยไหมสีทองในส่วนที่เป็นโลหะสีทองและปักด้วยไหมสี
เงินในส่วนที่เป็นโลหะสีเงิน โดยมีลักษณะและขนาดตามตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็กตามที่กาหนดไว้
ในกฎกระทรวง สาหรับผ้าสีฟูารูปตัวยูมีขอบปักด้วยไหมสีฟูา ขนาด ๐.๒๕ ซม.อยู่ขอบนอก และมีขอบ
ปักด้วยไหมสีเหลือง ขนาด ๐.๑๒ ซม.อยู่ขอบใน
๖.๒ นัก เรี ย นจ่ าอากาศ ท าด้ วยผ้ าสี ฟูา รู ปตั วยู ขนาดกว้า ง ๔.๕ ซม.สู ง ๕.๕ ซม.
ตรงกลางผ้าสีฟูารูปตัวยูติดตราหน้าหมวก ปักด้วยไหมสีทองในส่วนที่เป็นโลหะสีทอง และปักด้วยไหมสีเงิน
ในส่ว นที่ เป็ นโลหะสีเ งิน โดยมี ลัก ษณะและขนาดตามตราหน้ าหมวกโลหะขนาดเล็ ก ตามที่ก าหนดไว้
ในกฎกระทรวงสาหรับผ้าสีฟูารูปตัวยูมีขอบปักด้วยไหมสีเงิน ขนาด ๐.๒๕ ซม.

- ๑๕๗ ๗. ก าหนดให้ มี เ ครื่ อ งแบบสวนสนามของนั ก เรี ย นจ่ า อากาศ ใช้ ใ นโอกาสสวนสนาม
ในพิธีต่าง ๆ ประกอบด้วย
๗.๑ หมวกสนาม (ตามภาพตัวอย่าง ในผนวก ค ท้ายคาสั่ง)
๗.๒ เสื้อปกติเทาคอพับแขนยาว
๗.๓ ผ้าพันคอสีส้ม มีรูปดาวสีเขียวเข้ม ๑ ดวง
๗.๔ เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีเทา
๗.๕ กางเกงขายาวสีเทา
๗.๖ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดาชนิดผูกเชือก
๗.๗ ถุงมือสีขาว
๘. กาหนดให้มีเสื้อเครื่องแบบทหารกองเกียรติยศพิเศษ เป็นเสื้อชั้นนอกคอแบะสีฟูาเข้ม
ทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา เว้นกระเป๋าล่างเป็นแบบกระเป๋าปะ
ทั้ง ๒ ข้าง
๙. กาหนดให้มีผ้าพันคอประกอบเครื่องแบบฝึกสีเทาของทหาร กรม ปพ.อย.เป็นผ้ารูปห้า
เหลี่ยม ด้านล่าง ๒ ด้าน ยาวด้านละ ๑๘ ซม. ด้านข้าง ๒ ด้าน ยาวด้านละ ๒๗ ซม.ด้านบนยาว ๓๒ ซม.
และมีผ้าสาหรับรองคอยื่นออกมาทั้ง ๒ ข้าง ข้างละ ๘ ซม. กว้าง ๓ ซม.ปลายผ้าที่ยื่นออกมาติดตีนตุ๊กแกทั้ง
๒ ข้าง
๑๐. กาหนดให้มีเครื่องหมายสังกัด กรม ปพ.อย.ทาด้วยโลหะสีทองเป็นรูปวงช่อชัยพฤกษ์
๒ ข้าง ข้างละ ๙ ใบ รูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ ซม. ภายในวงช่อชัยพฤกษ์มีรูปร่มชูชีพเหนือสายฟูา
และดาบไขว้ซ้อนทับปีกนก ๒ ปีก
เอกสารอ้างอิง คาสั่ ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙ เรื่ อง ก าหนดการแต่ ง เครื่ อ งแบบ
และส่วนประกอบของเครื่องแบบ เพิ่มเติม

- ๑๕๘ -

การประดับเครื่องหมายยศกับเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวของทหารหญิง
(ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙)

การแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวของทหารหญิง
(ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙)

- ๑๕๙ การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาว
การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์ จะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙)
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วยการประดับเครื่องหมายราชองครักษ์
และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ และตามระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้ง ราชองครักษ์ พ.ศ.๒๕๓๓
กล่าวคือ จะต้องประดับกับเครื่องแบบทหารที่กาหนดขึ้นในบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น รอ.ได้ตรวจสอบ
แล้วตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วย
เครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ หมวด ๒ ส่วนของเครื่องแบบ ซึ่งกาหนดให้มีเสื้อ ๑๐ แบบ ไม่ปรากฏ
ว่ามีเสื้อกันหนาวชนิดและแบบตามที่ ทอ.กาหนดขึ้นตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๒๒/๓๗ ลง ๑๘ ต.ค.๓๗
แต่อย่างใดจึงไม่สามารถประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาวได้
เอกสารอ้างอิง หนังสือ รอ.ที่ กห ๐๗๐๐/๑๐๗ ลง ๑๙ ม.ค.๓๙

- ๑๖๐ การแต่งเครื่องแบบทหาร
ปรากฏว่ าการแต่ งเครื่อ งแบบของนายทหารบางคน มิ ไ ด้เ ป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ย
เครื่ องแบบทหาร โดยดัด แปลงบิ ดเบื อนให้เป็ นไปตามใจชอบ ซึ่ง แสดงให้ เห็ นถึง การขาดระเบียบวินั ย
อั น ดี ง าม บางคนแต่ ง เครื่ อ งแบบทหารโดยไม่ เ อาใจใส่ ใ นความสะอาด ถู ก ต้ อ ง เรี ย บร้ อ ย ซึ่ ง ท าให้
ขาดความสง่ า ผ่ า เผยไม่ ส มเกี ย รติ ข องทหาร และเป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ความเหยี ย ดจากบุ ค คลทั่ ว ๆ ไป
เพื่อปูองกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าว จึงให้ถือปฏิบัติในการแต่งเครื่องแบบทหาร ดังต่อไปนี้
๑. หมวก ต้ อ งรั ก ษาให้ ส ะอาด เมื่ อ สวมหมวกต้ อ งสวมให้ สุ ภ าพอย่ า ให้ เ อี ย งข้ า ง
หงายหลัง หรืองุ้มหน้า จนดูน่าเกลียด หมวกชนิดทรงหม้อตาลจะต้องไม่บุบบู้บี้จนเสียทรง สายรัดคาง
โดยปกติต้องรูดให้อยู่ระหว่างขอบหมวกด้านหน้า กับกะบัง หน้า หมวกเท่านั้ นนอกจากในโอกาสที่ขี่ม้ า
หรือขับรถ ซึ่งหมวกอาจปลิวตกได้ จะลดสายรัดคางลงก็ได้
๒. เสื้ อ ควรเป็ น เสื้ อ ที่ ตั ด ได้ เ หมาะกั บ ทรวดทรงของตน และต้ อ งซั ก รี ด ให้ ส ะอาด
เรียบร้อย ถ้าต้องสวมเมื่อใช้กางเกงสีเดียวกัน สีเสื้อต้องคล้ายคลึงกับสีกางเกง
ห้ามมิให้พับแขนเสื้อเป็นอันขาด ถ้าสวมเสื้อคอพับแขนสั้นให้ระวังมิให้แขนเสื้อชั้นใน
แลบออกมาเกินกว่าแขนเสื้อคอพับนั้น
เวลาแต่ ง เครื่ อ งแบบเต็ ม ยศหรื อ ครึ่ ง ยศ นอกจากที่ ก าหนดให้ ใ ช้ เ สื้ อ สั ก หลาด
หรื อ เสิ ร์ จ แล้ ว ควรใช้ ผ้ า เนื้ อ ดี พ อสมควร ผู้ ใ ช้ เ ข็ ม ขั ด เต็ ม ยศหรื อ ประคต ให้ ติ ด ขอที่ เ อวทั้ ง สองข้ า ง
เพื่อให้เข็มขัดเต็มยศหรือประคตนั้นอยู่ที่โดยแน่นอน
เสื้อชั้นในที่สวมกับเครื่องแบบ ต้องใช้สีขาวหรือสีอ่อน ๆ แต่เวลาเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่ง
ยศ และเครื่องแบบสโมสร จะต้องใช้เสื้อเชิ้ตสีขาวเสมอ และข้อมือเสื้อเชิ้ตควรให้แลบออกมานอกเสื้อ
ชั้นนอกไม่เกิน ๑ เซนติเมตร
๓. กางเกง ควรเป็ น กางเกงที่ ตัด ให้ เ หมาะกับ ทรวดทรงของตนอย่า ให้ คับ หรือ ขาสั้ น
จนน่ า เกลี ย ด จะต้ อ งซั ก รี ด ให้ ส ะอาดเรี ย บร้ อ ย ถ้ า แต่ ง กั บ เสื้ อ สี เ ดี ย วกั น ต้ อ งให้ สี ค ล้ า ยคลึ ง กั น
ถ้ า เป็ น กางเกงชนิ ด มี แ ถบ แถบติ ด ตรงแนวขาไม่ ค่ อ นไปข้ า งหน้ า หรื อ หลั ง ควรให้ สี ส ดอยู่ เ สมอ
เวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ และเครื่องแบบสโมสร นอกจากที่ไ ด้กาหนดให้ใช้กางเกงสักหลาด
หรือเสิร์จแล้ว ควรใช้ผ้าเนื้อดีพอสมควร
กางเกงแบบขี่ ม้า ควรใช้ รูป ขาพองตามลัก ษณะของกางเกงขี่ ม้า ไม่ค วรใช้รู ปขาลี บ
เพราะไม่สะดวกในการขี่ม้าและไม่งาม
๔. เครื่ อ งหมาย หรื อ ดุ ม ที่ เ ป็ น โลหะและดิ้ น ทอง ซึ่ ง ใช้ ป ระกอบเครื่ อ งแบบนั้ น
ต้องให้เป็นมันอยู่เสมอ
๕. กระบี่ ด้ามและฝักกระบี่ส่วนที่เป็นโลหะควรจะขัดให้มัน พู่กระบี่ก็อย่าให้เก่าและขาดลุ่ย
๖. รองเท้า ต้องขัดให้สะอาด ถ้าเป็นชนิดหนังมันก็อย่าให้แตกระแหงเป็นเกล็ด
๗. การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๗.๑ ถ้าประดับกับเสื้อคอปิดหรือเสื้อคอพับ ให้แนวบนของแพรแถบอยู่ต่ากว่าแนว
รังดุมเสื้อเม็ดที่ ๑ ประมาณ ๑ เซนติเมตร ส่วนตราคล้องคอให้เอาแพรแถบไว้ในคอเสื้อชั้นนอก

- ๑๖๑ ๗.๒ ถ้าประดับกับเสื้อคอแบะ (เครื่องแบบปกติ) ให้ปฏิบัติดังนี้
๗.๒.๑ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ช นิ ด ติ ด หน้ า อกและแพรแถบ ให้ ป ระดั บ ไว้
เหนื อ กระเป๋ า บนเบื้ อ งซ้ า ยในระดั บ พองาม เว้ น แต่ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ช นิ ด ที่ ก ฎหมายว่ า ด้ ว ย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ ระบุให้ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา ก็ให้ประดับเหนือกระเป๋าบนเบื้องขวา
๗.๒.๒ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ให้คล้องคอเสื้อ คอพับ
โดยวางแพรแถบไว้ภายใต้คอพับของเสื้อคอพับ ให้ ดวงตราห้อยทับผ้าผูกคอและให้ส่วนสูงของดวงตราจด
ขอบล่างของเงื่อนผ้าผูกคอ ผู้ที่ได้รับตราหลายดวงให้ประดับดวงที่มีลาดับสูงดวงเดียว
๗.๒.๓ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอมีดาราให้อนุโลม ปฏิบัติ
ตามความใน ๗.๒.๒ ข้างต้น ส่วนดาราให้ประดับไว้ที่กึ่งกลางกระเป๋าบนเบื้องซ้าย ส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่กาหนดให้ประดับตราไว้ที่อกเสื้อเบื้องขวา ก็ให้ประดับไว้กึ่งกลางกระเป๋าบนเบื้องขวา
๗.๓ การประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ใ นเวลาแต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ ต ามก าหนด
นัด หมายทางการนั้ น ส าหรั บผู้ ไ ด้ รั บพระราชทานเครื่ อ งราชอิ สริ ย าภรณ์ ที่ เ ป็ นสายสะพายคงประดั บ
เช่นเดียวกันในเวลาแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ หรือไม่สวมสายสะพาย และไม่สวมสายสร้อย
๗.๔ ถ้ า ประดั บ เครื่ อ งแบบสโมสร ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ จ าลอง เว้ น แต่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอและดารา ไม่ต้องใช้ชนิดจาลอง
การประดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ เ วลาแต่ ง เครื่ อ งแบบสโมสรเปิ ด อก เว้ น แต่
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ช นิ ด คล้ อ งคอและดารา ให้ ป ระดั บ บนเสื้ อ ส่ ว นที่ แ บะพั บ ข้ า งซ้ า ยเท่ า นั้ น
และไม่ ค วรประดั บ ให้ เ กิ นความกว้ า งของส่ ว นที่ แ บะพั บ ส าหรับ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ช นิ ด คล้ อ งคอ
ให้ ป ระดั บ โดยวางแพรแถบไว้ ใ ต้ ผ้ า ผู ก คอโดยให้ ส่ ว นสู ง ของวงตราจดขอบล่ า งของเงื่ อ นผ้ า ผู ก คอ
ผู้ที่ได้รับตราชนิดคล้องคอหรือดาราหลายดวงให้ประดับ แต่ดวงที่มีลาดังสูงดวงเดียว สาหรับสายสะพายให้
สวมไว้ภายในเสื้อเครื่องแบบสโมสร (ทับนอกเสื้อกั๊ก)
เครื่องห้อยคล้องคอต่าง ๆ ที่มิได้ร้อยด้วยแพรแถบห้ามมิให้ประดับเวลาแต่งเครื่องแบบ
สโมสร ในโอกาสที่ มี ก าหนดนั ด หมายเป็ น ทางการให้ ป ระดั บ เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ ต้ อ งประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง
๘. เข็มเครื่องหมายต่าง ๆ ซึ่งทางราชการทหารอนุญาตให้ติดที่อกเสื้อเครื่องแบบได้นั้น
ให้ติดได้ไม่เกิน ๑ เข็ม
๙. ในโอกาสต่อ ไปนี้ ถ้ าไม่ มีคาสั่ง หรือ หมายกาหนดการเป็ นอย่ างอื่น ให้ท หารแต่ ง
เครื่องแบบปกติขาว คือ
๙.๑ เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นทางราชการหรือในการรับส่งเสด็จ ฯ
๙.๒ ไปในงานพิ ธี ข องทางราชการที่ ก าหนดให้ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ แต่ มิ ไ ด้
กาหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติประเภทใดโดยแน่นอน
สาหรับในโอกาสที่ไปเยี่ยมคานับเป็นทางการ หรือรายงานตนเอง จะแต่งเครื่องแบบปกติขาว
หรือเครื่องแบบปกติตามเหล่าทัพ (สวมเสื้อชั้นนอก) ก็ได้
ทหารชั้นยศใดที่กฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบทหารมิไ ด้กาหนดให้มีเครื่องแบบปกติสีขาว
และเครื่ อ งแบบปกติ สี ต ามเหล่ า ทั พ ชนิ ด สวมเสื้ อ ชั้ น นอกก็ ใ ห้ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ สี ต ามเหล่ า ทั พ
ชนิดสวมเสื้อคอพับ ผูกผ้าผูกคอในโอกาสที่ต้องแต่งเครื่องแบบดังกล่าวข้างต้น
ส่วนการแต่งเครื่องแบบปกติขาวในโอกาสอื่น ๆ ให้กระทาได้ตามความเหมาะสม
เอกสารอ้างอิง คาชี้แจง กห.ที่ ๖๙/๖๑๔๔ ลง ๑๓ มี.ค.๙๗ และ คาสั่ง กห ที่ ๑๖๕/๑๕๓๑๘ ลง ๒ ส.ค.๐๕

- ๑๖๒ การกวดขันการแต่งกาย และท่าทางของทหาร
เนื่องจากการสงครามได้สิ้นสุดลง และประเทศไทยได้ ประกาศสั นติภาพ ทหารสหประชาชาติ
ย่อมจะเข้ามาในประเทศไทยบ้างเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่าง ดังนั้นเพื่อการปูองกันมิให้เสื่อมเสียเกียรติ
ของทหารไทย และได้รับความนับถือพอควรจากผู้ต่างถิ่น จึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกชั้นปฏิบัติดังนี้
๑. ให้กวดขันวินัยของทหารให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น เมื่อปรากฏว่าทหารกระทาผิดวินัย เช่น
๑.๑ ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย (เฉพาะทหารไทยต่อทหารไทย)
๑.๒ ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร
๑.๓ ใช้กิริยาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร
๑.๔ เกียจคร้าน ละทิ้ง หรือเลินเล่อต่อหน้าที่ราชการ เป็นต้น
๒. ให้กวดขันในการแต่งกายของทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรัดกุมแม้จะเก่าหรือ
ขาดก็พยายามเย็บปะไว้ เท่าที่จะทาให้เรียบร้อยได้ และในเวลาที่ออกหน้า ควรเลือกจัดด้วยความไหวพริบ
ข้อสาคัญให้แต่งกายสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย
๓. ให้ดูแลอย่าปล่อยให้ผมของทหารยาวเกินสมควร ให้หมั่นตรวจตราอยู่เสมอ
๔. ให้ ฝึ ก อบรมให้ ท หารมี ท่ า ทางสง่ า ผ่ า เผย และภาคภู มิ อ ยู่ เ สมอ อย่ า แสดงท่ า ที
ที่ไม่งดงามเงื่องหงอย ทั้งอย่ากระทาการใด ๆ ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติทหารไทยเป็นอันขาด
ส่ ว นการปฏิ บั ติ ต่ อ ทหารสหประชาชาติ ก็ ค วรเป็ น แต่ เ พี ย งแสดงที ท่ า อั น เป็ น ไมตรี
ไม่ควรเล่นคลุกคลีจนเกินไป เพราะธรรมเนียมประเพณีไม่เหมือนกัน อาจเกิดความสาคัญผิดไปในทางร้าย
และเกิดเรื่องราวใหญ่โตเป็นภัยแก่บ้านเมืองได้
๕. การให้ทหารออกนอกบริเวณนั้น ให้พยายามอนุญาตให้ออกเฉพาะเพียงเท่าที่จาเป็น
และเมื่ออนุญาตให้ผู้ใดออกนอกบริเวณต้องกวดขั นให้ผู้นั้นแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ทั้งต้องกาชับ
ให้รักษาวินัยและความประพฤติให้ดี และการให้ออกไปทางานนอกบริเวณก็เช่นเดียวกัน ต้องจัดผู้ควบคุม
ให้แน่นอนและกาชับให้แต่งกายและรักษาวินัย ตลอดจนความประพฤติให้เรียบร้อย
ทั้ ง นี้ ถ้ า หากทหารของหน่ ว ยใดบกพร่ อ ง จะถื อ ว่ า ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทหารหน่ ว ยนั้ น
ขาดความเอาใจใส่สอดส่องที่จะให้เป็นไปตามคาสั่งนี้

เอกสารอ้างอิง คาสั่งทหารที่ ๒๑๑/๑๐๒๔๕ ลง ๔ ก.ย.๘๘

- ๑๖๓ สิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบทหาร
เพื่ อ ให้ ข้ า ราชการทหารทราบถึ ง สิ ท ธิ แ ละโอกาสที่ จ ะแต่ ง กายเครื่ อ งแบบทหาร
ตามกฎหมายว่าด้วยการนี้ จึงได้กาหนดหลักการไว้ดังต่อไปนี้
๑. ทหารกองประจาการ นั กเรียนทหาร และทหารประจ าการ แต่ง เครื่อ งแบบทหาร
ได้ทุกโอกาส
๒. ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง เป็ น ว่ า ที่ ย ศนายทหารสั ญ ญาบั ต รชั้ น ใด ให้ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบ
และประดับเครื่องหมายยศ เช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนั้น
๓. นายทหารนอกกองราชองครั ก ษ์ พิ เ ศษ นายทหารพิ เ ศษ และผู้ บั ง คั บ การพิ เ ศษ
มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารเช่นเดียวกับนายทหารประจาการได้ทุกโอกาส
๔. พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจ าการ แต่ง เครื่อ งแบบทหารได้ เฉพาะ
ในโอกาสต่อไปนี้ คือ
๔.๑ ถูกเรียกระดมพล
๔.๒ ถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร
๕. พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจาการ ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเหรี ย ญกล้ า หาญ หรื อ เหรี ย ญชั ย สมรภู มิ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยเหรี ย ญชั ย สมรภู มิ
หรือเหรียญอื่นใด ซึ่งผู้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดังกล่าวแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหาร
ได้เฉพาะในโอกาสที่ได้รับเชิญไปร่วมงานต่อไปนี้ คือ
๕.๑ งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี
๕.๒ งานต่าง ๆ ของทหาร
๕.๓ งานซึ่งเกี่ยวกับราชการ
๕.๔ งานพิธีอันมีเกียรติทั่ว ๆ ไป
๖. นายทหารสัญญาบัตรนอกประจาการ มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารได้ทุกโอกาส
๗. การแต่ งเครื่อ งแบบทหารของผู้ มีสิท ธิต ามข้ อ ๕ และข้อ ๖ให้เ ป็นไปตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบ และคาสั่งของทางราชการทหาร ถ้าผู้ ใดฝุาฝืนหรือกระทาผิดหรือประพฤติ ไม่สมเกียรติ
ของทหาร ก็หมดสิทธิในการแต่งเครื่องแบบทหารตั้งแต่วันที่ทางราชการสั่งห้าม
เอกสารอ้างอิง กฎกระทรวง ฯ ว่าด้วยสิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๙๙

- ๑๖๔ การกวดขันการปฏิบัติตนของทหารหญิง
๑. การแต่งเครื่องแบบทหาร ทหารหญิงจะต้องแต่งเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อย
๒. ในเวลาแต่ ง เครื่ อ งแบบทหาร ห้ า มมิ ใ ห้ ท หารหญิ ง แต่ ง หน้ า ด้ ว ยประการใด ๆ
นอกจากการใช้แปูงผัดหน้า และการทาปาก ซึ่งให้กระทาได้เพียงบาง ๆ เท่านั้น
๓. ในเวลาแต่ งเครื่องแบบทหาร ห้ ามมิให้ทหารหญิงใช้อาภรณ์อันมี ค่าต่าง ๆ ประดับกาย
นอกจากนาฬิกาและแหวนเรียบ ๆ เพียง ๑ วง
๔. ในเวลาตั้งครรภ์เกินกว่า ๓ เดือน ห้ามมิให้แต่งเครื่องแบบทหาร
๕. ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหารและมิใช่ขณะปฏิบัติราชการหรือไปราชการ ห้ามมิใ ห้
ทหารหญิงเดินเคียงคู่กับบุคคลต่างเพศ เว้นแต่ สามี บิดา ปูุ ตา ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา และ
พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันเท่านั้น
๖. ทหารหญิงต้องมีวัฒนธรรม วางตนให้สมเกียรติของทหาร และพึง ระวัง ในการรักษา
เกียรติยศของสตรีทั่ว ๆ ไป
๗. การคบหาสมาคมกั บ บุ ค คลทุ ก ชั้ น ต้ อ งระมั ด ระวั ง มิ ใ ห้ เ ป็ น การลดตนลงไป
จนเสียเกียรติหรือยกตนขึ้นเป็นการอาจเอื้อม
๘. ห้ า มมิ ใ ห้ ท หารหญิ ง เข้ า ไปในสถานที่ อั น มิ ส มควรเช่ น สถานการพนั น ทุ ก ชนิ ด
และสถานที่ซึ่งเป็นที่รังเกียจของบุคคลทั่ว ๆ ไป
๙. เนื่ อ งจากราชการส่ ว นใหญ่ใ นกระทรวงกลาโหม เป็ นกิ จ การที่ถื อ ว่ า เป็น ความลั บ
และเป็ น ส่ว นได้ เ สีย อั นส าคัญ ของประเทศชาติ ทหารหญิ ง จึ ง ต้ องละเว้ น การปฏิ บั ติใ ด ๆอั นอาจท าให้
ความลับในราชการรั่วไหลไปถึงบุคคลภายนอก
๑๐. ทหารหญิง ไม่ควรสมรสกับคนต่างด้าว เพราะการสมรสกับคนต่างด้าว ย่อมเป็นเหตุ
ให้ไ ม่ไ ด้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่ง ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นความลับ
นอกจากนี้ในบางกรณีการสมรสกับคนต่างด้าวอาจทาให้ทหารหญิงต้องเสียสัญชาติ และการเสียสัญชาติไทย
ย่อมทาให้ขาดคุณสมบัติที่จะเป็นข้าราชการในกระทรวงกลาโหมด้วย
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง กห. ที่ ๑๖๓/๑๔๙๓๖ ลง ๒๙ มิ.ย.๙๗ เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติของ
ทหารหญิง

- ๑๖๕ การแต่งเครื่องแบบ และการไว้ทรงผมของทหารหญิง
เพื่อให้การประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมยิ่งขึ้น
สมควรกาหนดเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการไว้ทรงผมของทหารหญิงในสังกัด กห. เพิ่มเติม ดังนี้
๑. การแต่งเครื่องแบบ
๑.๑ ลัก ษณะและขนาดของเสื้อ กระโปรง รองเท้า และกระเป๋ า ถือ ให้ ป ฏิบั ติต าม
กฎกระทรวง ฯ ของแต่ละเหล่าทัพ สาหรับผ้าที่ใช้ตัดเครื่องแบบ ควรเป็นผ้าที่มีเนื้อผ้าไม่บางจนเกินไป
และไม่ควรตัดรัดรูป
๑.๒ ผู้มีค รรภ์ตั้ง แต่ ๓ เดื อนขึ้ นไป ให้ง ดการแต่ง เครื่ องแบบ และใช้เ สื้อคลุม ท้อ ง
สีขาว หรือสีตามเหล่าทัพ
๒. การไว้ทรงผม
๒.๑ การไว้ทรงผม ควรขมวดปลายผมให้เรียบร้อยไม่ปล่อยประบ่า จนปิดอินทรธนู
๒.๒ หากจ าเป็น จะต้อ งใช้อุ ปกรณ์ ตกแต่ ง ทรงผมประกอบก็ค วรใช้ กิ๊บ หรือ ริบ บิ้ น
ขนาดเล็ก ที่เป็นสีเดียวกับสีผม
๒.๓ ห้ามไว้ผมเปีย ผมแกละ ผมทรงหางม้า ผมม้า (ผมปรกหน้า) หรือทรงผมอื่นที่ไม่
เหมาะสม
๒.๔ ห้ามใช้ครีมแต่ง ผม หรือสารอื่นใดตกแต่ง ทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผมเปียก
ตามสมัยนิยมในปัจจุบัน
สาหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจ้างหญิง ในสัง กัด กห.ให้ถือปฏิบัติ
เช่นเดียวกับทหารหญิงโดยอนุโลม
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง กห.ที่ ๘๘/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔
๓. การแต่ งเครื่ อ งแต่ ง กายของทหารหญิ ง (รวมทั้ ง ข้า ราชการกลาโหมพลเรื อ นหญิ ง
และลูกจ้างหญิง ) ผู้มีครรภ์ตั้งแต่ ๓ เดือ นขึ้นไป (ในส่วนของ ทอ.) ให้ง ดแต่ง เครื่องแบบทหารหญิง
โดยกาหนดให้แต่งกายดังนี้
๓.๑ เสื้อ ควรเป็นเสื้อสีขาวแบบคลุมท้อง
๓.๒ ผ้านุ่ง ควรเป็นกระโปรงหรือผ้าถุงสีเทา สีดา หรือสีน้าเงินดา
เอกสารอ้างอิง สั่ ง การของ ผบ.ทอ.ท้ า ยหนั ง สื อ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๓๗๖/๒๕๙๑๔ ลง ๒๒ ต.ค.๒๓
เรื่อง ขอให้กวดขันการแต่งกายและการปฏิบัติตนของทหารหญิง

- ๑๖๖ กาหนดทรงผม (ชาย)
เพื่อให้การไว้ทรงผมของข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนทหาร และพลทหารกองประจาการ
สัง กัด ทอ.เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ทรงผมและการแต่งกายของข้าราชการ
ลูกจ้ าง และผู้ที่ท างานในรัฐวิ สาหกิจ ลง ๖ มิ .ย.๑๖ มี ความเป็ นระเบีย บเรี ยบร้ อยเหมาะสมกับบุ คลิ ก
ลักษณะของทหาร และบุคคลผู้สังกัดอยู่ในกองทัพ จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. การไว้ทรงผมของบุคคลในสังกัด ทอ.ที่เป็นชาย
๑.๑ ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ให้ไว้ทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง
๑.๒ ข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ไว้ทรงผมจอนบางหรือทรงสูง
๑.๓ ลูกจ้าง ให้ไว้ทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง
๑.๔ นักเรียนทหาร และนักเรียนดุริยางค์ ให้ไว้ทรงผมแบบทรงสูง
๑.๕ พลทหารกองประจาการ ให้ไว้ทรงผมแบบทรงสูง
ทั้งนี้ ต้องหวีและรักษาให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา เมื่อสวมหมวกอย่าให้ทรงผมแลบ
หรือห้อยย้อยออกมาข้างหน้าผาก
๒. ให้ นขต.ทอ.ติ ดรู ปตั ว อย่ างทรงผมไว้ ในห้ องตัด ผมของหน่ วยเพื่อ ให้ ช่า งตัด ผมตั ด
ตามรูปตัวอย่างนั้น
๓. นั ก เรี ย นทหาร นั ก เรี ย นดุ ริ ย างค์ และพลทหารกองประจ าการห้ า มไว้ ห นวด
ส่ ว นข้ า ราชการและลู ก จ้ า งอนุ ญ าตให้ ไ ว้ ห นวดได้ แต่ ต้ อ งมิ ใ ห้ ย าวและหนาเกิ น ไปโดยต้ อ งตกแต่ ง
ให้เรียบร้อย สาหรับการไว้เครานั้น ห้ามไว้โดยเด็ดขาด
๔. ให้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บ เอาใจใส่ อ บรมชี้ แ จงและกวดขั น ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ปฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง นี้ โ ดยเคร่ ง ครั ด ถ้ า ปรากฏว่ า ผู้ ใ ดฝุ า ฝื น ละเลยไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม ให้ พิ จ ารณาลงทั ณ ฑ์
หรือโทษตามแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับการลงทัณฑ์หรือโทษ ที่ทางราชการกาหนดไว้ทุกประการ
**เนื่ อ งจากปัจ จุ บัน ก าลัง พล ทอ.ยั ง ละเลย หลี กเลี่ ยง ไม่ป ฏิ บัติ ต นให้ ถู กต้ อ งตามกฎ
ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งอาจทาให้ราชการเสื่อมเสียชื่อเสียง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ
ทอ. จึงขอเน้นย้าให้ หน.นขต.ทอ.ควบคุมกากับดูแลให้กาลัง พลในสัง กัดปฏิบัติ คือ กาลังพล ทอ.ชาย
ให้ตัดผมทรงด้านข้างขาวความยาวด้านบน ๒ - ๓ ซม.
เอกสารอ้างอิง - คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๒๖ ลง ๓ มี.ค.๒๖ เรื่องกาหนดทรงผม
- ว. กพ.ทอ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๒๘๑๐ ลง ๕ เม.ย.๖๒

- ๑๖๗ การใช้หมวกนิรภัยสาหรับผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์
๒. หลักการ
๒.๑ บุคคลในสังกัด ทอ.และครอบครัว เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต้อง
สวมหมวกนิรภัย โดยรัดสายรัดคางให้เรียบร้อย
๒.๒ มาตรฐานของหมวกนิรภัย เป็นไปตาม พธ.ทอ.กาหนด
๓. การปฏิบัติในปัจจุบัน
๓.๑ ให้ บุ ค คลในสั ง กั ด ทอ.และครอบครั ว สวมหมวกนิ ร ภั ย ในขณะขั บ ขี่ ห รื อ
นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์
๓.๒ สีของหมวกนิรภัย ให้ใช้สีเทามาตรฐานตามที่ พธ.ทอ.กาหนด (สีกัปตัน หมายเลข
C–712 หรือสีใกล้เคียง) แบบเต็มใบ ที่เปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอแนว
ขากรรไกรและต้นคอด้านหลัง ด้านหน้าเปิดเหนือคิ้วลงมาตลอดถึง ปลายคางจะมีบังลมหรือไม่ก็ได้ กรณี
มีบังลม บังลมจะต้องทาจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี (มาตรฐาน มอก.) ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดกว้าง
๑ นิ้ว จ านวน ๒ แถบ โดยติ ดตามแนวนอนรอบฐานล่างของหมวก ห่างจากส่ว นล่างของหมวก ๑ นิ้ ว
๑ แถบ และติดตามแนวตั้งจากกึ่ง กลางด้านหน้าผ่า นด้านบนสุด ของหมวกไปบรรจบกับ แถวแนวนอน
ที่ด้านหลังอีก ๑ แถบ
๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการ ณ ที่ตั้ง ในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เข้มงวดกวดขัน
ข้าราชการและลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานราชการ ให้ใช้หมวกดามที่กาหนด หากมีผู้ฝุา ฝืนให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาลงทัณฑ์
๓.๔ ให้ สก.ทอ.จัดหาหมวกนิรภัย ไว้จาหน่ายที่ร้านค้าสวัสดิการ ทอ.โดยเคร่ง ครัด
หากผู้ใดฝุาฝืนให้รายงานต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป
๓.๕ ให้ จนท.สห.ทอ.ตรวจตราการใช้หมวกนิรภัยให้เป็นไปตามคาสั่งนี้
๓.๖ เจ้าหน้าที่ สห.ทอ.ให้ใช้หมวกเหล็ก หรือรองในหมวกเหล็กสีขาวแทนหมวกนิรภัย
ในขณะขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้

เอกสารอ้างอิง
- ค าสั่ ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔๘/๕๒ ลง ๒๓ ก.ย.๕๒ เรื่อ ง การใช้หมวกนิร ภัย สาหรั บ
ผู้ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
- คาสั่ง ผบ.ทอ.ในบันทึกข้อความ ที่ กห ๐๓๗๕/๑๔๒๕๒ ลง ๑๑ พ.ย.๑๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่
สห.ทอ.ได้รับการยกเว้นการสวมหมวกกันกระแทก

- ๑๖๘ ชุดพระราชทาน
ผลการประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ ๑๖ ก.ย.๒๓ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ รั บ รองให้ เ สื้ อ ไทย
พระราชทานเป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนเสื้อสากลได้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการประหยัด และเพื่อความ
เหมาะกับภาวะอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้นให้ถือเป็นเครื่องแต่งกายที่สุภาพเสมอด้วยเครื่องแต่ง
กายสากล ซึ่งย่อมมีผลให้สมาชิกเนติบัณฑิตสภาให้แต่งเวลาปฏิบัติหน้าที่ในศาล รวมทั้งข้าราชการก็แต่งไป
ท างานได้ เสื้ อ ไทยพระราชทานนี้ ค ณะรั ฐ มนตรี เ ห็ น ควรให้ ใ ช้ ชื่ อ “เสื้ อ ชุ ด ไทย” และได้ ม อบให้
กระทรวงศึกษาธิการ กับสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันพิจารณากาหนดรายละเอียดในเรื่องสี
ของผ้าและการประดับเครื่องหมายสาหรับข้าราชการต่อไป แบบของเสื้อชุดไทยมี ๓ แบบ คือ
๑. ชุ ด ไทยแขนสั้ น ให้ สี เ รี ย บจาง หรื อ มี ล วดลายสุ ภ าพ ใช้ ใ นโอกาสธรรมดาทั่ ว ไป
หรือในการปฏิบัติงาน หรือในโอกาสพิธีกลางวัน และอาจใช้สีเข้มได้ในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน
๒. ชุ ด ไทยแขนยาว ใช้ สี เ รี ย บจาง หรื อ มี ล วดลายสุ ภ าพ ในโอกาสพิ ธี ก ลางวั น
และอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน
๓. ชุดไทยแขนยาวคาดเอว ใช้ในโอกาสพิธีการที่สาคัญมาก
- ส าหรั บ ในโอกาสงานศพ ให้ ใ ช้ เ สื้ อ แขนสั้ น หรื อ แขนยาวสี ข าวกางเกงสี ด า
หรื อขาวทั้ ง ชุด หรื อด าทั้ง ชุ ด และในกรณี ใช้ เ สื้อ ชุ ดไทยแขนยาวสี ขาว หรือ สี ดาให้ติ ดแขนทุ ก ข์ด้ ว ย
เสื้อชุดไทยแขนสั้น ไม่ต้องติดแขนทุกข์
- ผ้าที่ใช้ตัดเสื้อชุดไทย ควรเป็นผ้าที่ทาในประเทศไทย
เอกสารอ้างอิง ๑. หนังสือที่ สร ๐๒๐๓/ว.๑๗๗ ลง ๒๖ ก.ย.๒๓
๒. หนังสือที่ สร ๐๒๐๓/ว.๑ ลง ๑๒ ม.ค.๒๖

- ๑๖๙ รูปแบบเสื้อชุดไทยของชายไทย

- ๑๗๐ -

- ๑๗๑ การใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง
๑. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ก ารใช้ เสื้ อครุย เสื้อ ปริ ญ ญา และเครื่อ งหมายพิ เศษบางอย่ าง เครื่ องหมาย
แสดงวิทยฐานะ เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกับเครื่องแบบทหาร
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้อง
๒. ทหารผู้ใดได้รับเสื้อ ครุย หรือ เสื้อ ปริญญา ให้สวมทับเครื่องแบบทหารได้ในโอกาส
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบการใช้เสื้อนั้น
๓. หน่ ว ยทหารใดมี เ กี ย รติ ป ระวั ติ แ ละต านานอั น ดี เ ด่ น สมควรยกย่ อ งเป็ น พิ เ ศษ
กระทรวงกลาโหมอาจสั่งให้ทหารในหน่วยนั้นประดับแผ่นติดไหล่ ซึ่งมีรูปสัญลักษณ์ตามที่กาหนดที่ไหล่เสื้อ
ข้างซ้ายในโอกาสแต่งเครื่องแบบตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
๔. ทหารที่ทาการรบหรือ เข้าร่วมรบภายในหรือ ภายนอกประเทศ ให้ใช้เครื่องหมาย
พิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนดเฉพาะครั้งคราวได้
๕. ทหารที่ไปราชการหรือไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ขณะที่อยู่นอกราชอาณาจักรให้ใช้
เครื่องหมายติดไหล่รูปอาร์มทาด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ กว้าง ๗ เซนติเมตร สูง ๘.๕ เซนติเมตรส่วนบน
มีอักษรโรมันสีขาวว่า THAILAND บนแถบสีน้าเงินดา สูง ๒ เซนติเมตร ยาวตลอดส่วนกว้างของรูปอาร์ม
ส่วนล่างเป็นแถบสายไตรรงค์ธงชาติทางตั้งเย็บติดที่ไหล่เสื้อข้างซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่๒ เซนติเมตร
เครื่องหมายนี้ใช้กับเครื่องแบบตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด และเมื่ อใช้เครื่องหมายนี้
ไม่ให้ใช้เครื่องหมายแผ่นติดไหล่อย่างอื่นที่แขนเสื้อข้างซ้ายข้างเดียวกันอีก
๖. ทหารที่ไ ปท าการรบนอกราชอาณาจักรร่วมกับ หน่ว ยทหารต่างประเทศ ขณะที่
ประจาหรือสังกัดอยู่กับหน่วยทหารต่างประเทศ เมื่อทางราชการทหารต่างประเทศนั้นอนุญาตให้ประดับ
เครื่องหมายเหล่าหรือเครื่องหมายสังกัดของหน่วยทหารที่ประจาหรือสังกัดอยู่หรือได้รับเครื่องหมายแสดง
ความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากทางราชการทหารต่างประเทศให้ประดับเครื่องหมาย
นั้นได้โดยอนุโลมเช่นเดียวกับทหารในหน่วยนั้นตลอดเวลาที่ประจาหรือสังกัดอยู่
๗. นายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาภายในประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการหรือ
โรงเรียนทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงเรียนเสนาธิการ หรือ สถาบันการศึกษาทางทหาร
ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของโรงเรียนนั้นที่กึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวาของเครื่องแบบทหารได้
ถ้าเป็นเครื่องแบบทหารที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวที่อกเสื้อข้างขวาใน
แนวเดียวกับกึ่งกลางกระเป๋าบน
ถ้ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย ให้ประดับเครื่องหมาย
หนึ่งเครื่องหมายใดได้เพียงเครื่องหมายเดียว

- ๑๗๒ ๘. นายทหารสัญญาบัตรที่สาเร็จการศึกษาในต่างประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการหรือ
โรงเรียนทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงเรียนเสนาธิการ ซึ่งมีระเบียบให้ประดับเครื่องหมาย
แสดงวิท ยฐานะของโรงเรี ยนนั้น กับ เครื่ องแบบทหารของประเทศนั้ นได้ใ ห้ป ระดั บเครื่ องหมายนั้น กั บ
เครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมายของโรงเรียนนั้นเฉพาะในโอกาสต่อไปนี้
๘.๑ เมื่ อ ไปงานสมาคมหรื อ งานพิ ธี ข องข้ า ราชการต่ า งประเทศหรื อ ทางราชการ
ต่างประเทศที่ประเทศนั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมาย หรือไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศที่ประเทศ
นั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
๘.๒ เมื่ อ ไปศึ กษา ดู ง าน หรื อ ปฏิ บั ติร าชการในประเทศเจ้ า ของเครื่ องหมาย ถ้ า มี
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่ าหนึ่งเครื่องหมาย ให้ประดับเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายใด
ได้เพียงเครื่องหมายเดียว
๙. ทหารที่สาเร็จการศึกษาภายในประเทศจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มี
หลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีระเบียบให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกับเครื่องแต่งกายได้
จะประดั บ เครื่ อ งหมายแสดงวิ ท ยฐานะกั บ เครื่ อ งแบบทหารได้ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ มนตรี
ว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว และให้ประดับกับเครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับ
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้น ถ้ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่า
หนึ่งเครื่องหมาย ให้ประดับเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายใดได้เพียงเครื่องหมายเดียว
๑๐. ทหารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ของส่ ว นราชการในกระทรวงกลาโหม ตามที่ ก ระทรวงกลาโหมก าหนดให้ ป ระดั บ เครื่ อ งหมายนั้ น
กับเครื่องแบบทหารได้
๑๑. ทหารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ของทางราชการทหารต่า งประเทศ ซึ่ ง มีระเบียบให้ประดับกับ เครื่องแบบทหารของประเทศนั้นได้จ ะ
ประดับเครื่องหมายนั้นกับเครื่องแบบทหารได้ต่อเมื่อได้อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว
และให้ประดับกับเครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมายของประเทศนั้นเฉพาะ
ในโอกาสตามที่ระบุไว้ในข้อ ๘ (๑) หรือ (๒)
๑๒. ทหารที่ได้รับเครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
ของทางราชการฝุายพลเรือนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีระเบียบให้ประดับกับเครื่องแต่งกายหรือ
เครื่องแบบได้ จะประดับเครื่องหมายนั้นกับเครื่องแบบทหารได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมแล้ว และให้ประดับเครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมาย
ของทางราชการหน่วยนั้นเฉพาะในโอกาสที่ ไ ปในงานสมาคม หรืองานพิธีของทางราชการ หรือของทาง
ราชการต่างประเทศที่ประเทศนั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมาย
๑๓. ทหารที่ทาหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ให้ใช้ปลอกแขนทาด้วยสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๗
เซนติเมตร สวมที่แขนเสื้อข้างซ้ายเหนือข้อศอก
เอกสารอ้างอิง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วยการใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง

- ๑๗๓ การแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ และราตรีสโมสร
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้นายทหารสัญ ญาบั ตร ที่ไ ปในงานพิธีหรือ ได้รับเชิญ ไปในงานต่า ง ๆ มีความ
เข้ า ใจและแต่ ง กายให้ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวง ว่ า ด้ ว ยเครื่ อ งแบบทหารอากาศ และการประดั บ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
๒. เครื่องแบบเต็มยศขาว ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
ข. เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
ค. กางเกงขายาวสีขาวมีแถบ
ง. รองเท้าหุ้มข้อสีดา ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง
จ. คาดกระบี่ มีถุงมือ
ฉ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ถ้าได้รับสายสะพายมากกว่า ๑ สายขึ้นไป ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ที่
ออกชื่อในหมายกาหนดการ ถ้าไม่กาหนดชื่อสายสะพาย หรือไม่ได้รับสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ที่ อ อกชื่ อ ในหมายก าหนดการ ให้ ส วมสายสะพายชั้ น สู ง สุ ด ที่ ไ ด้ รั บ พระราชทาน หรื อ สายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์
แม้จะสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริย าภรณ์ใดก็ตามต้องสวมสายสร้อยห้อยตรามหาจักรี และประดับ
ดาราจักรีด้วยทุกครั้ง
๓. เครื่องแบบเต็มยศเทา ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
ข. เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา
ค. เสื้อคอพับสีเทาอ่อนแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีน้าเงินดาเงื่อนกะลาสี
ง. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ
จ. รองเท้าหุ้มข้อสีดา ชนิดผูกเชือกยืดข้าง
ฉ. คาดกระบี่ มีถุงมือ
ช. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหมือนเครื่องแบบเต็มยศขาวทุกประการ
๔. เครื่องแบบครึ่งยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศขาว เว้นแต่ ผู้ไ ด้รั บพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายไม่ต้องสวมสายสะพาย คงประดับแต่ดารา และไม่สวมสายสร้อย
๕. เครื่องแบบสโมสรคอปิด ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
ข. เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
ค. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ
ง. รองเท้าสโมสรหนังสีดามัน พื้นบาง ชนิดผูกเชือก
จ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาลอง
สาหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสวมคอหรือสายสะพายและ
ดารา ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง ทั้งนี้อนุโลมตามที่กล่าวไว้ในเวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ

- ๑๗๔ ๖. เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง ประกอบด้วย
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
ข. เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว
ค. เสื้อกั๊กสีขาวและเชิ้ตอกแข็งหรืออกจีบสีขาว
ง. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ
จ. รองเท้าสโมสรหนังสีดามัน พื้นบาง ชนิดผูกเชือก
ฉ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาลอง
สาหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จาลอง ชนิดสวมคอหรือสายสะพาย
และดาราให้ประดับเครื่องราชอิสริ ยาภรณ์จริง ชนิดติดหน้าอกให้ประดับที่คอพับของเสื้อใต้เครื่องหมาย
สัง กั ด ชนิ ด สวมคอสวมให้แ พรแถบอยู่ใ ต้ ผ้ า ผู ก คอ ชนิ ด สายสะพายเมื่ อ มี ห มายก าหนดการให้ ส วมไว้
ในเสื้อสโมสรชั้นนอกทับเสื้อกั๊ก
๗. เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง เว้นแต่ให้ใช้เสื้ อเชิ้ต
อกอ่อนสีขาว และแพรแถบรัดเอวสีเทา การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็อนุโลมเช่นเดียวกับเครื่องแบบ
สโมสรอกแข็ง
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(ชี้แจง) ที่ ๓/๐๑ ลง ๒๘ มี.ค.๐๑ เรื่อง การแต่ง เครื่องแบบเต็มยศ ครึ่ง ยศ
และราตรีสโมสร

- ๑๗๕ ปูายชื่อติดเครื่องแบบ
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการกลาโหม นักเรียนทหาร ทหารกองประจาการ ลูกจ้าง ติดปูายชื่อให้ถูกต้อง
และเหมาะสม
๒. ปูายชื่อ คือ ปูายแสดงชื่อตัวชื่อสกุล ยศ และชื่อส่วนราชการต้นสังกัด สาหรับ ข้าราชการ
กลาโหมประจาการนักเรียนทหารทหารกองประจาการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๓. ปูายชื่อ ตามข้อ ๒ มี ๒ แบบ คือ
๓.๑ ปูายชื่อที่ใช้แสดงชื่อตัวและชื่อสกุล สาหรับข้าราชการกลาโหมประจาการ นักเรียนทหาร
ทหารกองประจาการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม
๓.๒ ปูายชื่อที่ใช้แสดงชื่อตัว ชื่อสกุล ยศ และชื่อส่วนราชการต้นสังกัด สาหรับข้าราชการ
กลาโหมประจาการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจาการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมในโอกาสทาการฝึก
หรือศึกษาอบรมร่วมกับต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าที่ร่วมหรือเกี่ยวกับต่างประเทศหรือไปราชการต่างประเทศ
๔. ชื่อตัวชื่อสกุล ในปูายชื่อ ตามข้อ ๓ ให้ทาด้วยโลหะและพลาสติก เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
และมีลักษณะดังนี้
๔.๑ ปูายชื่อตามข้อ ๓.๑ มีขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑
เซนติเมตร พื้นปูายด้านที่จะสลักเป็นสีดา มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
๔.๒ ปู ายชื่ อตามข้ อ ๓.๒ มี ขนาดกว้ าง ๒.๕ เซนติ เมตร ยาว ๗.๕ เซนติ เมตร หนา ๐.๑
พื้นปูายด้านที่จะสลักชื่อเป็นสีดา มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
๕. การสลั ก อั ก ษรในปู า ยชื่ อ ตามข้ อ ๓ ให้ ส ลั ก ด้ ว ยตั ว อั ก ษรบรรจงสี ข าว แบบอั ก ษร
TH sarabunPSK ดังนี้
๕.๑ ปูายชื่อตามข้อ ๓.๑ ให้สลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ
๐.๗ เซนติเมตร และไม่ต้องระบุยศ รูปแบบปูายชื่อตามผนวก ก แนบท้ายระเบียบ
๕.๒ ปูายชื่อตามข้อ ๓.๒ ให้สลักตัวอักษร เป็น ๓ แถว ดังนี้
๕.๒.๑ แถวบนสลัก ชื่อตั วและชื่อ สกุล เป็น ภาษาไทย มี ขนาดสูง ประมาณ ๐.๔
เซนติเมตร
๕.๒.๒ แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวเป็นภาษอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่มีขนาดสูงประมาณ
๐.๓ เซนติเมตร จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางปูายชื่อ
๕.๒.๓ แถวล่ า งมุ ม ซ้ า ยสลั ก ค าย่ อ เป็ น ภาษาอั ง กฤษตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ ต ามที่
กระทรวงกลาโหมกาหนด มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและ
ขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร สาหรับผู้ไม่มียศไม่ต้องสลักคาย่อยศ
๕.๒.๔ แถวล่า งมุม ขวาสลั กคาย่อชื่ อส่ว นราชการต้ นสัง กัดระดับ หน่ว ยขึ้น ตรง
กระทรวงกลาโหมหรื อ เหล่ า ทั พ แล้ ว แต่ ก รณี เป็ น ภาษอั ง กฤษตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ มี ข นาดสู ง ประมาณ
๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณตัวสุดท้ายห่าง
จากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร รู ป แบบปู า ยชื่ อ ตามผนวก ข แนบท้ า ย
ระเบียบ
๖. ให้ข้าราชการกลาโหมประจาการ นักเรียนทหารทหารกองประจาการ และลูกจ้าง ในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ติดปูายชื่อตามระเบียบนี้

- ๑๗๖ ๗. การติดปูายชื่อ ให้ติดในทุกโอกาสที่สวมเครื่องแบบ
๘. วิธีติดปูายชื่อให้ติดตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋ากลางอกเสื้อด้านขวา ประมาณ ๑ เซนติเมตร
ในกรณีที่เสื้อเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบน ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด้านขวาสูงต่าพองาม
๙. ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
จัดหาปูายชื่อตามระเบียบนี้ให้แก่ข้าราชการกลาโหมประจาการ นักเรียนทหารและลูกจ้างเก็บเงินค่าจัดหา
จากทุกคน เว้นแต่ปูายชื่อสาหรับทหารกองประจาการ ให้จัดหาให้โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ
นั้น ๆ โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียว
๑๐. การสลักชื่อลงบนแผ่นปูายชื่อ ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการต้นสังกัดจัดทาให้เป็นส่วนรวม
๑๑. การใช้ปูายชื่อซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากระเบียบนี้ และการสลักชื่อ หรือเขียนหรือพิมพ์ชื่อ
เป็นตัวอักษรภาษาต่างประเทศในโอกาสพิเศษบางโอกาสนั้น ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล
ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอานาจสั่งให้กระทาเป็นการชั่วคราวตามโอกาส
นั้น ๆ ได้
เอกสารอ้างอิง - ระเบียบ กห.ว่าด้วยปูายชื่อติดเครื่องแบบ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยปูายชื่อติดเครื่องแบบ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยปูายชื่อติดเครื่องแบบ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙
- ระเบียบ กห.ว่าด้วยปูายชื่อติดเครื่องแบบ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑

- ๑๗๗ ผนวก ก

รูปแบบปูายชื่อสลักตัวอักษรภาษาไทย
ความยาว ๗.๕ เซนติเมตร
ความกว้าง ๒ เซนติเมตร

สินสมบูรณ์ กิตติว์ รเทพ

แบบอักษร TH SarabunPSK
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ เซนติเซนติเมตร

- ทาด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑ เซนติเมตร
พื้นปูายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดา มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
- สลักชื่อตัวและชื่อสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK มีขนาดสูง
ประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร
หมายเหตุ กรณี จ านวนอักษรของชื่อ และสกุล มี ความยาวเกิ นกว่ าหนึ่ง บรรทั ด ของปู ายชื่อที่ กาหนด
ให้ สามารถลดขนาดอั กษรให้ อยู่ ในหนึ่ งบรรทั ดได้ ตามเหมาะสม โดยให้ มี ช่ องว่ างระหว่ างขอบ
ซ้ายขวา อย่างน้อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

- ๑๗๗/๑ ผนวก ข

รูปแบบปูายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ความยาว ๗.๕ เซนติเมตร

ความกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร
แบบอักษร TH SarabunPSK
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

สินสมบูรณ์ กิตติว์ รเทพ
COL
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ตัวอักษรตัวตัวแรกห่างจากขอบซ้าย
และขอบล่าง ด้านละประมาณ
๐.๓ เซนติเมตร

RTA

แบบอักษร TH SarabunPSK
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร
แบบอักษร TH SarabunPSK
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวา
และขอบล่าง ด้านละประมาณ
๐.๓ เซนติเมตร

- ทาด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑
เซนติเมตร พื้นปูายด้านที่สลักตัวอักษรเป็นสีดา มีเส้นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร
- การสลักตัวอักษรในปูายชื่อให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบ่ง
ออกเป็น ๓ แถวดังนี้
๑. แถวบนสลักชื่อตัวและชื่อสกุลภาษาไทย ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร
๒. แถวกลางสลักเฉพาะชื่อตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร
จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางปูายชื่อ
๓. แถวล่างมุมซ้ายสลักคาย่อเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามที่กระทรวงกลาโหมกาหนด มีขนาดสูง
ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและขอบล่าง ด้านละประมาณ
๐.๓ เซนติเมตร สาหรับผู้ไม่มียศไม่ต้องสลักคาย่อยศ
๔. แถวล่างมุมขวาสลักคาย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล่า
ทัพ แล้ วแต่ก รณี เป็นภาษาอัง กฤษตัว พิมพ์ใ หญ่ มีข นาดสู ง ประมาณ ๐.๓ เซนติเ มตร โดยให้
ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร
หมายเหตุ กรณี จานวนอั กษรของชื่อ และสกุล มี ความยาวเกินกว่ าหนึ่ง บรรทัด ของปูายชื่อ ที่กาหนด
ให้สามารถลดขนาดอักษรให้อยู่ในหนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มีช่องว่างระหว่างขอบ
ซ้ายขวา อย่างน้อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร

- ๑๗๘ เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบทหารอากาศ
๑. วัตถุประสงค์ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเสื้อกันหนาว ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. เสื้อกันหนาวของข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือน เป็นเสื้อแขน
ยาวสีขาวสีเทา (สีเครื่ องแบบ) คอปกแหลม ตัวเสื้อด้ านหน้า ติดซิป ปลายเปิด ยาวตลอดถึง ชายเสื้อ มี
กระเป๋าเจาะเฉียงระหว่างเอวเสื้อด้านหน้าทั้งซ้ายและขวา ตัวเสื้อยาวคลุมครึ่งสะโพก ชายเสื้อด้านหลังและ
แขนเสื้อมีสาบ ลักษณะเช่นเดียวกับอินทรธนู มีดุมติดที่ชายเสื้อและแขนเสื้อข้างละ ๒ ดุม ที่ไ หล่เสื้อมี
อินทรธนูอ่อนปลายตัดแหลมและมีรังดุมติดดุมข้างละ ๑ ดุม ใช้สวมคลุมทับเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติ
๓. การติดปูายชื่อ และเครื่องหมายแสดงความสามารถ ดังนี้
๓.๑ ปูายชื่อ ให้ปักชื่อตัวชื่อสกุลด้วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. บนผ้าสี
เดี ยวกับ เสื้ อ ขนาดกว้ าง ๒.๕ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ที่ กลางอกเสื้ อข้ า งซ้ าย โดยให้ ติด เป็ นแบบตีน ตุ๊ก แก
สีเดียวกับเสื้อหรือคล้ายคลึงกับเสื้อ กรณีไปราชการ ศึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศให้ปักชื่อ
ตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพียงอย่างเดียว
๓.๒ ผู้ที่มีเครื่องหมายแสดงความสามารถในการทางานในอากาศ ให้ปักเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการทางานในอากาศ เพียง ๑ ชนิด และชื่อตัวชื่อสกุล บนผ้าสีเดียวกับเสื้อ ขนาด
กว้าง ๖ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ติดตีนตุ๊กแกสีเดียวหรือสีคล้ายคลึงกับเสื้อที่กลางอกเสื้อข้างซ้าย โดยด้านบนปัก
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการทางานในอากาศสีตามเครื่องหมาย ขนาด ๕.๕ ซม. และด้านล่างปัก
ชื่อตัวชื่อสกุลด้วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. กรณีไปราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูง านร่วมกับชาว
ต่างประเทศให้ปักชื่อตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพียงอย่างเดียว
๓.๓ ผูท้ ี่มีเครื่องหมายแสดงความสามารถชนิดอื่น ๆ ที่กาหนดให้ประดับที่อกเสื้อ
ข้างซ้ายให้ปักเครื่องหมายแสดงความสามารถ เพียง ๑ ชนิด และชื่อตัวชื่อสกุล บนผ้าสีเดียวกับเสื้อ ขนาด
กว้าง ๖ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ติดตีนตุ๊กแกสีเดียวหรือสีคล้ายคลึงกับเสื่อที่กลางอกเสื่อข้างซ้าย โดยด้านบนปัก
เครื่องหมายแสดงความสามารถสีตามเครื่องหมาย ขนาดตามความเหมาะสม และด้านล่างปักชื่อตัวชื่อสกุล
ด้วยไหมสีขาวขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. กรณีไปราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศ ให้ปัก
ชื่อเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพียงอย่างเดียว
๔. การติดเครื่องหมายยศ และเครื่องหมายชั้น ดังนี้
๔.๑ นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ใช้เครื่องหมายยศปักบนปลอกผ้า
สีน้าเงินดา ตามที่ ทอ.กาหนด
๔.๒ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้ติดเครื่องหมายชั้น ตามที่กาหนดไว้ในกฎสานัก
นายกรัฐมนตรี โดยสวมที่อินทรธนูทั้ง ๒ ข้าง
ทั้งนี้ การติดเครื่องหมายยศให้ปฏิบัติตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒
เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า
๕. เสื้อกันหนาวของพนักงานราชการ และลูกจ้างประจา มีลักษณะเช่นเดียวกับเสื้อกัน
หนาวของข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือน โดยไม่ติดเครื่องหมายใด ๆ เว้นแต่ปูายชื่อ

- ๑๗๙ ๖. การใช้เสื้อกันหนาวคลุมทับเครื่องแบบ ตามข้อ ๒ และข้อ ๕ ให้รูดซิปที่อกเสื้อถึง
ดุมเม็ดที่ ๒ ของเครื่องแบบที่สวมทับ
๗. เสื้อกันหนาวของลูกจ้างชั่วคราว ใช้เสื้อกันหนาวแขนยาวสีเทาหรือสีขาว ไม่จากัด
รูปแบบและให้มีลักษณะแตกต่างจากเสื้อกันหนาวของข้าราชการทหาร โดยไม่ติดเครื่องหมายใด ๆ กรณี
เป็นเสื้อติดซิปหรือติดดุมด้านหน้าให้รูดซิปหรือกลัดดุมเม็ดที่ ๒ ของเสื้อที่สวมทับ
๘. สาหรับ นัก บิน ผู้ป ฏิบั ติง านที่ สถานี ร ายงาน สถานีถ่ ายทอดโทรคมนาคม และ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยราชการสนาม ให้ใช้เสื้อกันหนาวตามที่ ทอ.กาหนด และในกรณีผู้ที่ปฏิบัติงานหน่วย
ราชการสนาม ได้รั บ พระราชทานเสื้ อ กัน หนาว ให้ ผู้นั้ น ใช้ เ สื้อ กั นหนาวที่ ไ ด้ รั บพระราชทานประกอบ
เครื่องแบบที่ปฏิบัติงาน ณ ที่นั้นได้โดยอนุโลม

เอกสารอ้างอิง - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเสื้อกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒

- ๑๘๐ ผนวก
ประกอบระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเสื้อกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒
รูปภาพตัวอย่างเสื้อกันหนาว
(กรณีไม่มีเครื่องหมายแสดงความสามารถ)
กรณีปฏิบัติราชการตามปกติ

กรณีไปราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศ

- ๑๘๑ ผนวก
ประกอบระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเสื้อกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒
รูปภาพตัวอย่างเสื้อกันหนาว
(กรณีมีเครื่องหมายแสดงความสามารถ)
กรณีปฏิบัติราชการตามปกติ

กรณีไปราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศ

- ๑๘๒ การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า
อาศัย อานาจตามความในข้ อ ๖๕ แห่ ง กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารอากาศ พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ เพื่อความ
สะดวก ในการปฏิบั ติหน้าที่ และการแต่ง เครื่อ งแบบของนายทหารสัญ ญาบัตรและนายทหารประทวน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ตามแบบสากลนิยม จึงสมควรกาหนดเครื่องหมายยศบนปลอกผ้า
เพื่อประกอบเครื่องแบบ และเสื้อคลุมกันหนาว ดังนี้
๑. ยกเลิกคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๒/๕๔ ลง ๑๔ ก.ย.๕๔ เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศ
ทหารอากาศบนปลอกผ้า
๒. กาหนดให้มีเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าสีน้าเงินดา รายละเอียดรูปแบบเครื่องหมายยศ
ตามผนวกท้ายคาสั่งนี้
๓. เครื่องหมายยศตามข้อ ๑ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนใช้ประดั บ
เครื่องแบบ และเสื้อกันหนาว ดังนี้
๓.๑ เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับของทหารชาย
๓.๒ เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ และเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว
ของทหารหญิง
๓.๓ เสื้อกันหนาวแบบคลุมครึ่งสะโพก และเสื้อคลุมกันหนาวแบบตัวยาวครึ่งน่อง
๔. การประดับเครื่องหมายยศ ให้สวมกับอินทรธนูอ่อนทั้ง สองข้างของเสื้อเครื่องแบบ
และเสื้อกันหนาวตามข้อ ๓ โดยไม่ติดเครื่องหมายสังกัดบนปกคอเสื้อ
เอกสารอ้างอิง

คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒ เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศ
บนปลอกผ้า

- ๑๘๓ ผนวก ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒
เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า
การกาหนดลักษณะขนาดของเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
ชั้นพันจ่าอากาศ และนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ บนปลอกผ้าสีน้าเงินดา ให้สวมกับอินทรธนูอ่อน
ทั้ง สองข้าง ของเสื้อเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับของทหารชาย เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ และ
เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว ของทหารหญิง และเสื้อคลุมกันหนาวแบบคลุมครึ่งสะโพก และ
เสื้อคลุมกันหนาวแบบตัวยาวครึ่งน่อง
๑. ลั ก ษณะปลอกผ้ า เป็ น ปลอกรู ป สี่ เ หลี่ ย มท าด้ ว ยผ้ า ใยสั ง เคราะห์ เ ทโทร่ อ นผสม
เรยอง สีน้าเงินดา มีขนาดดังนี้
ทหารชาย ปลอกผ้ายาว ๑๐ ซม. ด้านไหล่กว้าง ๕.๕ ซม. ด้านคอกว้าง ๔.๕ ซม.
ทหารหญิง ปลอกผ้ายาว ๘.๕ ซม. ด้านไหล่กว้าง ๕ ซม. ด้านคอกว้าง ๔ ซม.
๒. ลักษณะเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าสีน้าเงินดา มีดังนี้
๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ เป็นรูปดาว ๕ กลีบ ปักด้วยไหมสีเงิน
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ ซม. ของทหารชาย และเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. ของทหารหญิง บนปลอกผ้า
ทั้ง สองข้าง แต่ละข้างมีจานวนดาวตามชั้นยศเรียงกันตามส่วนยาวของปลอกผ้าจากด้านไหล่ไปด้านคอ
โดยมีระยะห่างดังนี้
พลอากาศตรี ปักรูปดาว ๒ ดวง กึ่งกลางปลอกผ้า
ทหารชาย ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๓.๔ ซม.
จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๓.๕ ซม.
ทหารหญิง ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๓ ซม.
จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๒.๙ ซม.
พลอากาศโท ปักรูปดาว ๓ ดวง กึ่งกลางปลอกผ้า
ทหารชาย ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๒.๓๕ ซม.
จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๒.๖ ซม. และจุดศูนย์กลางดาวดวงที่สามห่างจาก
จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สอง ๒.๖ ซม.
ทหารหญิง ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๒.๓ ซม.
จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๒.๒ ซม. และจุดศูนย์กลางดาวดวงที่สามห่างจาก
จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สอง ๒.๒ ซม.
พลอากาศเอก ปักรูปดาว ๔ ดวง กึ่งกลางปลอกผ้า
ทหารชาย ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘๕ ซม.
จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๒ ซม.จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สามห่างจากจุด
ศูนย์กลาง ดาวดวงที่สอง ๒ ซม. และจุดศูนย์กลางดาวดวงที่สี่ห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงที่สาม ๒ ซม.
ทหารหญิง ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๙ ซม.
จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๑.๗ ซม.จุดศูนย์กลางดาวดวงที่สามห่างจาก
จุดศูนย์กลาง ดาวดวงที่สอง ๑.๗ ซม.และจุดศูนย์กลางดาวดวงที่สี่ห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงที่สาม ๑.๗ ซม.

- ๑๘๔ ๒.๒ จอมพลอากาศ ปักรูปดาว ๕ กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑ ซม. จานวน ๕ ดวง
เรียงเป็น รูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ ซม. ภายในวงกลมมีคฑากับกระบี่ไขว้ทั้ง หมดปักด้วยไหมสีเงิน
บนปลอกผ้าสีน้าเงินดาทั้งสองข้าง ให้จุดศูนย์กลางรูปวงกลมอยู่กึ่งกลางปลอกผ้า กลีบหนึ่งของดาว ปลายคฑา
และด้ามกระบี่ อยู่ทางด้านคอ
๒.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศ
ทหารชาย เป็นรูปแถบปั กด้วยไหมสีเ งินบนปลอกผ้าทั้ง สองข้า งให้แถบใหญ่
กว้าง ๐.๙ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. แถบเล็กกว้าง ๐.๖ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๓ ซม. ให้แถบล่าง
ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม.
ทหารหญิง เป็นรูปแถบปักด้วยไหมสีเงินบนปลอกผ้าทั้งสองข้าง ให้แถบใหญ่
กว้าง ๐.๗ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. แถบเล็ก กว้าง ๐.๔ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๒ ซม. ให้แถบล่าง
ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม.
แต่ละข้างมีจานวนแถบตามชั้นยศ คือ
นาวาอากาศตรี แถบใหญ่ ๒ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ แทรกอยู่ระหว่างกลาง
นาวาอากาศโท แถบใหญ่ ๓ แถบ
นาวาอากาศเอก แถบใหญ่ ๔ แถบ
๒.๔ นายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ
ทหารชาย เป็นรูปแถบปักด้วยไหมสีเงินบนปลอกผ้าทั้ง สองข้าง ให้แถบใหญ่
กว้าง ๐.๙ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. แถบเล็ก กว้าง ๐.๖ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๓ ซม. ให้แถบล่าง
ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม.
ทหารหญิง เป็นรูปแถบปักด้วยไหมสีเงินบนปลอกผ้าทั้งสองข้าง ให้แถบใหญ่
กว้าง ๐.๗ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. แถบเล็ก กว้าง ๐.๔ ซม.ยาว ๑.๘ ซม. ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๒ ซม.ให้แถบล่าง
ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม. แต่ละข้างมีจานวนแถมตามชั้นยศ คือ
เรืออากาศตรี แถบใหญ่ ๑ แถบ
เรืออากาศโท แถบใหญ่ ๑ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ ให้แถบเล็กอยู่ทางด้านไหล่
เรืออากาศเอก แถบใหญ่ ๒ แถบ
๒.๕ นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ปักด้วยไหมสีเงิน
บนปลอกผ้ าทั้ งสองข้ าง บั้ง กว้ า ง ๐.๔ ซม. ปลายบั้ ง ทั้ ง สองข้ างห่ างกัน ๒.๕ ซม. ให้ มุม แหลมของบั้ ง
อยู่ทางด้านคอ ปลายขาบั้งห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม. แต่ละข้างมีจานวนบั้งตามชั้นยศ คือ
พันจ่าอากาศตรี ๑ บั้ง
พันจ่าอากาศโท ๒ บั้ง
พันจ่าอากาศเอก ๓ บั้ง
ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้เรียงซ้อนกันเว้นระยะห่าง ๐.๒ ซม.
๒.๖ นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ปักด้วยไหมสีเหลือง
บนปลอกผ้าทั้งสองข้าง บั้งกว้าง ๐.๔ ซม. ปลายบั้งทั้งสองข้างห่างกัน ๒.๕ ซม. ให้ปลายขาบั้งอยู่ทางด้านคอ
มุมแหลมของบั้งห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม. แต่ละข้างมีจานวนบั้งตามชั้นยศ คือ
จ่าอากาศตรี ๑ บั้ง
จ่าอากาศโท ๒ บั้ง
จ่าอากาศเอก ๓ บั้ง
ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้เรียงซ้อนกันเว้นระยะห่าง ๐.๒ ซม.

- ๑๘๕ ๒.๗ นายทหารสัญ ญาบัต รที่ ไ ด้รั บ การโปรดเกล้า ฯ เป็น นายทหารราชองครั ก ษ์
(นรอ.) ให้ประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร ด้วยโลหะสีเงินบนปลอกผ้าข้างขวา ให้ส่วนล่างของ
เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๒.๕ ซม. โดยไม่ปักเครื่องหมายยศ
บนปลอกผ้าข้างขวา และมิให้ประดับเครื่องหมายดังกล่าวกับเสื้อคลุมกันหนาวทุกชนิด
๒.๘ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าตามอนุผนวกที่แนบ
ทหารชาย
อนุผนวก ๑ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศ
อนุผนวก ๒ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลอากาศ
อนุผนวก ๓ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศ
อนุผนวก ๔ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ
อนุผนวก ๕ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
อนุผนวก ๖ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ
อนุผนวก ๗ เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร
ทหารหญิง
อนุผนวก ๘ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศ
อนุผนวก ๙ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศ
อนุผนวก ๑๐ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ
อนุผนวก ๑๑ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
อนุผนวก ๑๒ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ

- ๑๘๖ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย
นายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศ

อนุผนวก ๑

- ๑๘๗ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย
ชั้นจอมพลอากาศ

หมายเหตุ
๑. ผ้าใยสังเคราะห์เทโทร่อนผสมเรยองสีน้าเงินดา
๒. ไหมสีเงิน
ดาว ø ๑.๑ ซม. กลุ่มของดาวอยู่กึ่งกลางปลอกผ้า

อนุผนวก ๒

- ๑๘๘ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศ

อนุผนวก ๓

- ๑๘๙ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย
นายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ

อนุผนวก ๔

- ๑๙๐ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ

อนุผนวก ๕

- ๑๙๑ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย
นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ

อนุผนวก ๖

- ๑๙๒ รูปแบบเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร บนปลอกผ้า
นายทหารราชองครักษ์ (นรอ.)

หมายเหตุ
๑. ผ้าใยสังเคราะห์เทโทร่อนผสมเรยองสีน้าเงินดา
๒. โลหะสีเงิน

อนุผนวก ๗

- ๑๙๓ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง
นายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศ

อนุผนวก ๘

- ๑๙๔ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศ

อนุผนวก ๙

- ๑๙๕ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง
นายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ

อนุผนวก ๑๐

๑๙๖ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง
นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ

อนุผนวก ๑๑

๑๙๗ รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง
นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ

อนุผนวก ๑๒

- ๑๙๘ การใช้ผ้าผูกคอสีดาเงื่อนกะลาสีและผ้ารูปตัววีสีดาประกอบเครื่องแบบในโอกาสไว้ทุกข์
เพื่ อ ให้ ก ารแต่ ง เครื่ อ งแบบของข้ า ราชการในสั ง กั ด ทอ.เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย
เหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จึงกาหนดให้มีส่วนประกอบของเครื่องแบบทหารอากาศ
เพิ่มขึ้นเพื่อใช้ในโอกาสไว้ทุกข์ ดังนี้
๑. เครื่องแบบทหารชาย ใช้ผ้าผูกคอสีดาเงื่อนกะลาสี ประกอบเครื่องแบบ ดังนี้
๑.๑ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ
๑.๒ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว
๑.๓ เครื่องแบบเต็มยศเทา
๒. เครื่องแบบทหารหญิง ใช้ผ้ารูปตัววีสีดา ประกอบเครื่องแบบ ดังนี้
๒.๑ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ
๒.๒ เครื่องแบบปกติขาว
๒.๓ เครื่องแบบครึ่งยศ
๒.๔ เครื่องแบบเต็มยศขาว
๒.๕ เครื่องแบบเต็มยศเทา
๓. รายละเอียด ลักษณะ รูปแบบและการใช้ผ้ารูปตัววีสีดา ใช้ตามผนวกที่แนบ
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๓/๓๘ ลง ๑๓ พ.ย.๓๘ เรื่อง ให้ใช้ผ้าผูกคอสีดา
เงือกกะลาสี และผ้ารูปตัววีสีดา ประกอบเครื่องแบบทหารอากาศในโอกาสไว้ทุกข์

- ๑๙๙ ลักษณะรูปแบบและการใช้ผ้ารูปตัววีสีดา
ประกอบคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๓/๓๘ ลง ๑๓ พ.ย.๓๘
เรื่อง กาหนดให้ใช้ผ้าผูกคอสีดาและผ้ารูปตัววีสีดาประกอบเครื่องแบบทหารอากาศในโอกาสไว้ทุกข์

ลักษณะรูปแบบและการใช้เป็นแถบผ้าโค้งรูปตัววี ขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม
ขนาดเส้ นผ่ าศู นย์ กลาง ๑๑ เซนติ เมตร ขอบด้ านนอกมี ลั กษณะเป็ นรู ปก้ นอาร์ ม ปลายแถบผ้ ากว้ าง ๐.๕
เซนติ เมตร กึ่ ง กลางแถบผ้ า กว้ า ง ๕ เซนติ เ มตร ที่ ป ลายแถบผ้ า ทั้ ง ๒ ข้ า ง ติ ด ดุ ม กิ๊ ป ข้ า งละ ๒ ดุ ม
เรียงตามแนวขอบด้านใน ใช้สาหรับกลัดติดใต้ปกคอเสื้อ ดังนี้
๑. เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวที่ใช้ประกอบกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
๒. เสือ้ คอพับสีเทาอ่อนแขนยาวที่ใช้ประกอบกับเสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา

- ๒๐๐ ห้ามนาส่วนของเครื่องแบบทหารไปใช้ในการแต่งกายพลเรือน
๑. วัตถุประสงค์
ด้ ว ยปรากฏว่ า ทหาร ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ น ลู ก จ้ า งและคนงานในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหม ได้นาส่วนของเครื่องแบบทหาร เช่น เข็มขัด และรองเท้าหุ้มข้อ แบบทหาร เป็นต้ น
ไปใช้ ใ นการแต่ ง กายพลเรื อ นซึ่ ง เป็ น เยี่ ย งอย่ า งแก่ บุ ค คลภายนอกทั่ ว ๆ ไป และเมื่ อ บุ ค คลเหล่ า นั้ น
นาส่ว นของเครื่ องแบบทหารไปใช้ประกอบในการแต่ง กายแล้ว ประพฤติ ตนในทางเสีย หายย่อมทาให้
ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นพฤติการณ์ของทหาร นาความเสื่อมเสียมาสู่วงการทหารเป็นอย่างมากฉะนั้น
เพื่อปูองกันความเสื่อมเสียอันอาจเกิดขึ้นดังกล่าว กระทรวงกลาโหมจึงออกคาสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
๒. ห้ า มมิ ใ ห้ ท หาร ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ น ลู ก จ้ า งและคนงาน ในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมน าชิ้น ส่ว นของเครื่อ งแบบทหารไปใช้ป ระกอบในการแต่ง กายพลเรื อ น ในลั กษณะ
ที่อาจทาให้วิญญูชนทั่วไปมีความเข้าใจผิดว่าผู้นั้นเป็นทหาร
๓. เมื่ อ ปรากฏว่ ามี ผู้ ป ฏิบั ติ ฝุ า ฝืน ค าสั่ ง ตามความในข้อ ๑ ให้ ส ารวั ต รทหารจั บ กุ ม
ส่งส่วนราชการต้นสังกัดของผู้นั้น และให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาลงโทษอย่างหนัก และถ้าผู้นั้นเป็น
ผู้ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหาร ก็ให้ดาเนินการทางคดีต่อไป
๔. หากปรากฏว่า บุคคลภายนอกผู้ไม่มีสิทธิแต่งเครื่อ งแบบทหาร ใช้เครื่องแต่งกาย
คล้ายเครื่องแบบทหารหรือนาส่วนใด ๆ ของเครื่องแบบทหารไปใช้ประกอบในการแต่งกาย อันมีลักษณะ
อาจท าให้ ผู้ อื่ น หลงเชื่ อ ว่ า เป็ น ทหาร ก็ ใ ห้ ส ารวั ต รทหารหรื อ ผู้ พ บเห็ น แจ้ ง ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจหรื อ
เจ้าพนักงานฝุายปกครองผู้มีอานาจให้จับกุมดาเนินการทางคดีในฐานที่กระทาความผิดกฎหมายว่าด้วย
เครื่องแบบทหารต่อไป
เอกสารอ้างอิง คาสั่ ง กห.ที่ ๑๓๑/๑๒๔๑๓ ลง ๑๕ มิ.ย.๙๘ เรื่ อง ห้ามนาส่ วนของเครื่ องแบบทหาร
ไปใช้ในการแต่งกายพลเรือน

- ๒๐๑ การแต่งกายของทหารประจาการ นอกประจาการ และทหารไปนอกพระราชอาณาเขต
๑. ทหารประจาการ
นายทหารสัญญาบั ตรประจ าการในเวลาปฏิบัติ หน้าที่ราชการ หรือไปในฐานะที่ เป็ น
เกียรติ ต้องแต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงกลาโหม แต่ผู้ซึ่งมิได้สังกัดในหน่วยทหาร โดยใช้เสื้อชั้นนอกคอ
แบะ เสื้อชั้นในคอตั้ง (เชิ้ต) ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี หรือเงื่อนหูกระต่าย ประกอบกับกางเกงขายาวก็ได้ สีเครื่อง
แต่งตัวตามสมัยนิยม เช่นนี้ ให้ใช้สีสุภาพไม่ฉูดฉาด ส่วนรองเท้ากับถุงเท้า ให้ใช้ตามความนิยมและสุภาพ
ส่วนทหารประจาการต่ากว่าชั้นสัญ ญาบัตร ต้องแต่ง เครื่องแบบเสมอ เว้นแต่อยู่ใน
เคหะสถานหรือในที่อันมิดชิด หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือ
หรือผู้บังคับการกองบินขึ้นไปแล้ว จึงแต่งตัวนอกเครื่องแบบได้
นายทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต รพลรบซึ่ ง เคยรั บ ราชการประจ าการในกองพั น ทหาร
รักษาพระองค์นั้น เมื่อต้องย้ายไปรับราชการที่อื่นแล้ว จะแต่งเครื่องแบบอย่างทหารรักษาพระองค์อีกไม่ได้
คงให้แต่งตามเหล่าสังกัดเดิมของตน หรือสังกัดใหม่ตามเหล่า, จาพวกนั้น ๆ
นายทหารนอกกอง, นายทหารพิเศษ และผู้บังคับการพิเศษ แต่งเครื่องแบบได้อย่าง
นายทหารประจาการ
๒. ทหารนอกประจาการ
นายทหารชั้ นสัญ ญาบัตรนอกประจาการที่รับเบี้ยหวัดหรือบานาญ แต่ง เครื่องแบบ
สาหรับนายทหารนอกประจาการตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหารได้ทุกโอกาส เว้นแต่ถ้าผู้ใดประพฤติตนในทางที่อาจเป็นการเสื่อมเสียเกียรติของทหาร
หรื อไม่ ปฏิ บัติ ต ามระเบี ย บแบบธรรมเนีย มของทหาร รัฐ มนตรีว่ า การกระทรวงกลาโหมจะสั่ง ให้ผู้ นั้ น
งดแต่งเครื่องแบบสาหรับนายทหารนอกประจาการในระยะเวลาที่กาหนดหรือตลอดไปก็ได้
นายทหารชั้นสัญญาบัตรนอกประจาการที่ไม่มีเบี้ยหวัดหรือบานาญ แต่ง เครื่องแบบ
ทหารได้เฉพาะต่อเมื่อได้รับคาสั่งของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือปลัดกระทรวงกลาโหมเท่านั้น
ทหารนอกประจาการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรลงไป แต่งเครื่องแบบได้เฉพาะเมื่อเข้ารับ
ราชการทหารเท่านั้ น เว้นแต่ จะได้มีกาหนดไว้เ ป็นอย่ างอื่ นในกฎกระทรวงกลาโหม อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร
๓. ทหารไปนอกพระราชอาณาเขต
นายทหารชั้ นสั ญ ญาบัต รประจ าการ นายทหารนอกกอง, นายทหารพิเ ศษ และ
ผู้บัง คับการพิ เศษ เมื่อออกไปนอกพระราชอาณาเขต จะแต่ง เครื่ องแบบไม่ไ ด้ เว้นแต่ข ณะที่ ทาหน้า ที่
ราชการหรือในโอกาสต่อไปนี้ จึงให้แต่งเครื่องแบบ คือ
๓.๑ เข้าเฝูาพระเจ้าแผ่นดิน , เจ้านายต่างประเทศ และไปเยี่ยมคานับประธานาธิบดี
เมื่อเจ้าหน้าที่ของประเทศนั้น ๆ นัดหมายให้แต่งเครื่องแบบ
๓.๒ ไปหาข้าราชการต่างประเทศฝุายทหารหรือพลเรือนในหน้าที่ราชการในโอกาสที่
ควรแต่งเครื่องแบบ

- ๒๐๒ ๓.๓ ได้รับเชิญไปดูการทหารหรือไปสมาคมกับทหารซึ่ง ณ ที่นั้นเขาแต่งเครื่องแบบ
๓.๔ ไปในงานพิธีของรัฐบาลซึ่งมีกาหนด ให้ข้าราชการในประเทศนั้น ๆ แต่งเครื่องยศ
ทหารประจ าการต่ากว่ าชั้ น สัญ ญาบัต ร เมื่ อออกไปนอกพระราชอาณาเขตจะต้ อ ง
แต่งเครื่องแบบในโอกาสใด ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งตามแต่จะเห็นสมควร
ทหารนอกประจาการเมื่อออกไปนอกพระราชอาณาเขตห้ามมิให้แต่งเครื่องแบบ เว้นแต่
นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งไปรับราชการประจาอยู่ต่างประเทศ ให้แต่งเครื่องแบบได้เมื่อจาเป็น
นายทหารชั้ นสั ญ ญาบัต รซึ่ง ก าลั ง ศึก ษาวิ ชาทหารอยู่ ต่า งประเทศ ถ้ าระเบี ย บของ
ประเทศนั้น ให้ผู้ศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบในโอกาสใด ก็ให้แต่งเครื่องแบบกองทัพไทยตามสัง กัดของตน
ในโอกาสนั้นได้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตให้แต่งเครื่องแบบของประเทศที่ตนศึกษาวิชาอยู่ก็ให้แต่งเครื่องแบบ
ของประเทศนั้นได้
เอกสารอ้างอิง ข้อบังคับทหาร ที่ ๑๕/๑๓๘๙๔ ว่าด้วยการแต่งตัว
๒๔๗๙

- ๒๐๓ กาหนดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษ, การประดับเครื่องหมายกับเครื่องแบบฝึก
สีเทาและสีพราง และการใช้เสือ้ ยืดคอกลมสีน้าตาล
เพื่อให้ การแต่ งกายของข้า ราชการ ทหารกองประจาการ สั ง กัด ทอ.เป็ นไปด้ว ยความ
เรียบร้อย เหมาะสม และคล่องตัวต่อการปฏิบัติหน้าที่ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๖๕ แห่งกฎกระทรวง
(พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบั ญญั ติ เครื่ องแบบทหาร พุ ทธศั กราช ๒๔๗๗ ว่ าด้ วยเครื่ องแบบ
ทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ จึงให้
๑. กาหนดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษ สาหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด),
เจ้าหน้าที่ค้นหาและช่วยชีวิต (PJ), เจ้าหน้าที่ส่ง ทางอากาศ, เจ้าหน้าที่รถเกาะ และเจ้าหน้าที่สุนัขทหาร
ของ กรม ปพ.อย.บยอ. ดังนี้
๑.๑ เสื้ อ และกางเกงมี ลั ก ษณะเช่ น เดี ย วกั บ ชุ ด บิ น สี น้ าเงิ น ด า ท าด้ ว ยผ้ า กั น ไฟ
ที่ปลายแขนและขามีแถบผ้า กว้าง ๓ ซม.สาหรับปรับระยะ และใช้รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีดาชนิดผูกเชือก
๑.๒ การประดับเครื่องหมายยศและเครื่องหมายอื่น ๆ
๑.๒.๑ การประดับเครื่องหมายยศ
๑.๒.๑.๑ เครื่องหมายยศนายทหารสัญ ญาบัตร ให้ทาด้วยไหมสีขาว
ลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะของนายทหารสัญญาบัตร ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง
สาหรับติดที่บ่าทั้ง ๒ ข้าง
๑.๒.๑.๒ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศให้ทาด้วย
ไหมสีขาว ลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินของนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง สาหรับติดที่ป กเสื้อทั้ง ๒ ข้าง และให้มุมแหลมของเครื่องหมายยศอยู่ทาง
ด้านบน
๑.๒.๑.๓ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นยศจ่าอากาศให้ทาด้วยสี
เหลือง ลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินของนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง สาหรับติดที่ปกเสื้อทั้ง ๒ ข้าง โดยให้มุมแหลมของเครื่องหมายยศอยู่ทางด้านล่าง
๑.๒.๒ การประดับเครื่องหมายอื่น ๆ
๑.๒.๒.๑ ให้ ติ ด เครื่ อ งหมายสั ญ ลั ก ษณ์ ข องหน่ ว ยที่ สั ง กั ด ที่ อ กเสื้ อ
ด้านขวาเหนือกระเป๋า โดยใช้ขนาดกว้างไม่เกิน ๗ ซม.
๑.๒.๒.๒ ที่อกเสื้อด้านซ้ายติดชื่อเต็มและนามสกุลย่อเป็น ภาษาอังกฤษ
(ตัวพิมพ์ใหญ่) สาหรับนายสกุลใช้อักษรตัวแรกเป็นคาย่อ โดยปักด้วยด้ายสีขาวสูง ๑ ซม.บนผ้าสีเดียวกับชุด
๑.๒.๒.๓ เครื่องหมายความสามารถต่าง ๆ ติดที่อกเสื้อด้านซ้ายเหนือ
ชื่อและนามสกุล โดยปักตามสีของเครื่องหมายความสามารถ
๑.๓ การใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้แต่งปฏิบัติหน้าที่ในเขตของหน่วยงานเว้นแต่ไ ป
ปฏิบัติหน้าที่นอกเขตหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานต่อเนื่องไปยังนอกหน่วยงาน ให้แต่งได้โดยอนุโลม

- ๒๐๔ ๒. กาหนดให้ทหารเหล่าอากาศโยธิน ติดปูายชื่อสัง กัด เหล่า และเครื่องหมายต่าง ๆ
กับเครื่องแบบฝึกสีเทาและสีพราง ดังนี้
๒.๑ ให้ติดปูายชื่อสังกัด ที่เหนือกระเป๋าด้านซ้ายด้วยตัวอักษรเต็ม ขนาดสูง ๑ ซม.
๒.๒ ติดปูายชื่อเหล่า “อากาศโยธิน” โดยติดที่ไหล่ด้านซ้าย ขนาด ๘ x ๓ ซม.
๒.๓ การประดับ เครื่ องหมาย, ปูา ยชื่ อ และปูายชื่อ สัง กั ด บนเครื่ องแบบฝึกสี เทา
ให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีดาหรือสีน้าเงินดาบนพื้นสีเทา ยกเว้น ปูายชื่อเหล่า “อากาศโยธิน” ปักด้วยด้าย
หรือไหมสีเหลืองบนพื้นสีผ้า และเครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยใช้สีตามสีของเครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วย
๒.๔ การประดับเครื่องหมาย, ปูายชื่อ และปูายชื่อสังกัด ทุกชนิด บนเครื่องแบบฝึก
สีพรางให้ปักด้วยด้ายสีดาหรือสีน้าเงินดาบนพื้นสีกากีแกมเขียว
๓. กาหนดให้ใช้เสื้อยืดคอกลมสีน้าตาล สาหรับเครื่องแบบฝึกสีพราง และเครื่องแบบ
สนามสีพราง
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๙/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙ เรื่อง กาหนดให้มีชุด ปฏิบัติการพิเศษ
การประดับ เครื่ อ งหมายกั บ เครื่ อ งแบบฝึ ก สี เ ทาและสี พ ลาง และการใช้ เ สื้ อยื ด คอกลม
สีน้าตาล

- ๒๐๕ ตารางการแต่งกาย
การแต่งกายของพลทหารมี ๕ ชนิด
เสื้อ
ชนิดของ
หมวก
ผ้าผูกคอ
กางเกง
เครื่องแบบ
ชั้นนอก ชั้นใน
๑ ปกติ
ทรงหม้อตาล
คอพับสีเทา ขายาวสีเทา
หรือ
แขนยาว
หมวกหนีบสีเทา
๒ ฝึก
แก็ปทรงอ่อน
ฝึกสีเทา
ฝึกขายาว
หรือ
แขนยาว
สีเทา
หมวกหนีบสีเทา

ลาดับ

๓
๔

สนาม

แก็ปทรงอ่อน หรือ
หมวกเหล็กสีเทา
ครึ่งยศ หมวกเหล็กสีเทา

ฝึกสีเทา

-

-

ฝึกสีเทา

-

-

เข็มขัด

เครื่องราชฯ

หมายเหตุ

ด้ายถัก หรือวัสดุเทียม ด้ายสี หุ้มส้นหรือหุ้ม
น้าเงินดา หรือสีเทา
ข้อหนังสีดา

-

ด้ายถักหรือวัสดุเทียม
ด้ายสีน้าเงินดา
หรือสีเทา

สูงครึ่งน่องสีดา
ชนิดผูกเชือก

-

สูงครึ่งน่องสีดา
ชนิดผูกเชือก
สูงครึ่งน่องหนังสี
ดาชนิดผูกเชือก

-

- ในบางโอกาส จะใช้แขน
สั้นเพียงข้อศอกก็ไ ด้ เว้นแต่
ในโอกาสที่ผูกผ้าผูกคอ
-ใ ห้ ใ ช้ ห ม ว ก ท ร ง อ่ อ น
สีน้าเงินดาได้ตามคาสั่ง
ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๔๑๑/๓๕
ลง ๒๗ ต.ค.๓๕
-ให้ใช้เครื่องสนามด้วย

ขายาวสีเทา ด้ายถักหรือวัสดุเทียม
ด้ายถักสีเทา
ฝึก
ด้ายถักหรือวัสดุเทียม
ขายาวสีเทา ด้ายถักสีน้าเงินดา
หรือสีเทา

รองเท้า

เครื่องราช -พลทหารใน
อิสริยาภรณ์ กรม ทย.รอ.อย.
จริง
มี เ ครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศรั ก ษา
พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
ประกอบด้วย
ก)หมวกยอด
ข)เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
ค)กางเกงแถบ
ง)คันชีพ และเข็มขัด
จ)รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา
ฉ)ถุงมือสีขาว

- ๒๐๖ ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
๕ เต็มยศ หมวกเหล็กสีเทา

ลาดับ

เสื้อ
ชั้นนอก
ฝึกสีเทา

ชั้นใน
-

ผ้าผูกคอ
-

กางเกง
ฝึกขายาว
สีเทา

เข็มขัด
ด้ายถักหรือ
วัสดุเทียม ด้ายถัก
สีน้าเงินดาหรือ
สีเทา

รองเท้า

เครื่องราชฯ

หมายเหตุ

สูงครึ่งน่องหนังสีดา เครื่องราชอิสริ -พลทหารใน
ชนิดผูกเชือก
ยาภรณ์จริง กรม ทย.รอ.อย.
มี เ ครื่ อ งแบบเต็ ม ยศรั ก ษา
พระองค์ เพิ่ ม ขึ้น อีก ชนิ ดหนึ่ ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
รั ก ษาพระองค์ เ ว้ น แต่ ใ ห้ ใ ช้
หมวกยอดมีพู่และเสื้อชั้นนอก
สีบานเย็น
-ให้ ใ ช้ ห มวกทรงหม้ อ ตาล
สีเทาประกอบเครื่องแบบเต็ม
ยศรั ก ษาพระองค์ ขณะอยู่
นอกแถวทหารรักษาพระองค์
ห รื อ ข ณ ะ นั่ ง ใ น ร ถ ย น ต์
(คาสั่ง ทอ. (เฉพาะ)
ที่ ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙)

- ๒๐๗ การแต่งกายของนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ (ชาย) และนักเรียนจ่าอากาศ มี ๑๐ ชนิด
ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
๑ ปกติขาว ทรงหม้อตาล
สีขาว
๒ ปกติ เ ทา ทรงหม้อตาล
คอแบะ สีเทา

ลาดับ

๓

๔
๕
๖

ปกติ เ ทา ทรงหม้อตาล
รัดเอว สีเทา

เสื้อ

ผ้าผูกคอ กางเกง
ชั้นนอก
ชั้นใน
คอปิด
ขายาวสีขาว
สีขาว
คอแบะ
เชิ้ต
สี
ขายาวสีเทา
สีเทา สีเทาอ่อน น้าเงินดา
แขนยาว เงื่อน
กะลาสี
รัดเอวสีเทา

เข็มขัด

รองเท้า

เครื่องราชฯ

-

หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีดา
หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีดา

แพรแถบ

หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีดา

แพรแถบ

หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีดา

แพรแถบ

หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีดา

แพรแถบ

สูงครึ่งน่องหนัง
สีดาชนิดผูกเชือก

-

-

เชิ้ต
สีน้า ขายาวสีเทา
สีเทาอ่อน เงินดา
แขนยาว เงือ่ น
กะลาสี
ปกติเทา ท ร ง ห ม้ อ ต า ล คอพับสีเทา
ขายาวสีเทา
ด้ายถัก หรือ
คอพับ หรือหมวกหนีบ แขนยาว
วัสดุเทียม ด้ายถัก
สีเทา
สีน้าเงินดา
ปกติ
ท ร ง ห ม้ อ ต า ล คอแบะ
ขายาวสีเทา
ด้ายถักหรือ
เทาอ่อน หรือหมวกหนีบ สีเทาอ่อน
วัสดุเทียมด้ายถัก
คอแบะ สีเทา
สีน้าเงินดา
ฝึก
แ ก็ ป ท ร ง อ่ อ น ฝึกสีเทา
ฝึกขายาวสีเทา ด้ายถัก หรือ
หรื อหมวกเหล็ ก
วัสดุเทียมด้ายถัก
สีเทา
สีน้าเงินดา
หรือสีเทา

แพรแถบ

หมายเหตุ

- งานกลางคืนจะใช้ผ้าผูกคอ
สี ด าเงื่ อ นหู ก ระต่ า ย แทนผ้ า ผู ก
คอสีน้าเงินดา เงื่อนกะลาสีก็ได้
-ในโอกาสไว้ ทุ ก ข์ ใ ห้ ใ ช้ ผ้ า ผู ก คอ
เงื่อนกะลาสี สีดา
-ในโอกาสไว้ ทุ ก ข์ ใ ห้ ใ ช้ ผ้ า ผู ก คอ
เงื่อนกะลาสี สีดา
- บางโอกาสจะใช้แขนสั้นเพียง
ข้อศอกก็ได้เว้นแต่ในโอกาสที่ผูก
ผ้าผูกคอ
-ให้ใช้หมวกหนีบสีเทา
- ให้ใช้หมวกทรงอ่อนสีน้าเงินดา
ได้ตามคาสั่งทอ.(เฉพาะ)
ที่ ๔๑๑/๓๕ ลง ๒๗ ต.ค.๓๕

- ๒๐๘ เสื้อ
ชนิดของ
หมวก
ผ้าผูกคอ
กางเกง
เครื่องแบบ
ชั้นนอก ชั้นใน
๗
สนาม แก็ปทรงอ่อน
ฝึกสีเทา ฝึกขายาวสีเทา
หรือหมวกเหล็ก
สีเทา
๘ ครึ่งยศ ทรงหม้อตาล
คอปิดสีขาว ขายาวสีเทา
สีขาว
มีแถบ

ลาดับ

๙ เต็มยศขาว ทรงหม้อตาล
สีขาว

คอปิดสีขาว -

-

ขายาวสีเทา
มีแถบ

เข็มขัด
ด้ายถัก หรือ
วัสดุเทียมด้ายถัก
สีเทา
-

-

รองเท้า

เครื่องราชฯ

หมายเหตุ

สูงครึ่งน่องหนัง
- ให้ใช้เครื่องสนามด้วย
สีดาชนิด
ผูกเชือก
หุ้มข้อหนังสีดา เครื่องราชอิสริ -นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ
ยาภรณ์จริง
ใน กรม ทย.รอ.อย. มีเครื่องแบบ
ครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึง่
ประกอบด้วย
ก) หมวกยอด
ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
ค) กางเกงแถบ
ง) คันชีพและเข็มขัด
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา
ฉ) ถุงมือสีขาว
หุ้มข้อหนังสีดา เครื่องราชอิสริ - นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ
ยาภรณ์จริง
ใน กรม ทย.รอ.อย.มีเครื่องแบบเต็มยศ
รักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึง่
ประกอบด้วย
ก) หมวกยอดมีพู่
ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีบานเย็น
ค) กางเกงแถบ

- ๒๐๙ ลาดับ

ชนิดของ
เครื่องแบบ

หมวก

๑๐ เต็มยศเทา ทรงหม้อตาลสี
เทา

เสื้อ
ชั้นนอก

ชั้นใน

ผ้าผูกคอ

คอแบะ เชิ้ตสีเทาอ่อน สีน้าเงินดา
สีเทา
แขนยาว
เงื่อน
กะลาสี

กางเกง

ขายาว
สีเทา
มีแถบ

เข็มขัด

-

รองเท้า

หุ้มข้อหนัง
สีดา

เครื่องราชฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง

หมายเหตุ
ง) คันชีพและเข็มขัด
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา
ฉ) ถุงมือสีขาว
-ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
ประกอบเครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์ ขณะอยู่นอกแถวทหาร
หรือขณะนั่งในรถยนต์ (คาสั่ง
ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๒๑๘/๓๙
ลง๑๕ พ.ย.๓๙)
-ถ้าประจาแถวทหารซึ่งแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก
เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีเทา
-ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้ผ้าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีดา

- ๒๑๐ การแต่งกายของนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ (ชาย) มี ๑๑ ชนิด
เสื้อ
ชนิดของ
หมวก
ผ้าผูกคอ
เครื่องแบบ
ชั้นนอก
ชั้นใน
๑ ปกติขาว ทรงหม้อตาล
คอปิดสีขาว
สีขาว
๒ ปกติเทา ทร ง หม้ อต าล สี คอแบะ เชิ้ตสีเทาอ่อน สีน้าเงินดา
คอแบะ เทา
สีเทา
แขนยาว
เงื่อน
กะลาสี

ลาดับ

๓
๔

๕

กางเกง

เข็มขัด

รองเท้า

เครื่องราชฯ

ขายาว
สีขาว
ขายาว
สีเทา

-

หุ้มส้นหรือ
หุ้มข้อหนังสีดา
หุ้มส้นหรือ
หุ้มข้อหนังสีดา

แพรแถบ

ปกติเทา ทร ง หม้ อต าล สี รัดเอวสีเทา เชิ้ตสีเทาอ่อน สีน้าเงินดา
รัดเอว เทา
แขนยาว
เงื่อน
กะลาสี
ปกติเทา ทรงหม้อตาล
คอพับสีเทา
คอพับ หรือหมวกหนีบสี
แขนยาว
เทา

ขายาว
สีเทา

-

ขายาว
สีเทา

ด้ายถัก หรือ หุ้มส้นหรือ
วัสดุเทียมด้ายถัก หุม้ ข้อหนังสีดา
สีน้าเงินดา

แพรแถบ -บางโอกาส จะใช้ แ ขนสั้ น
เพี ย งข้ อ ศอกได้ เว้ น แต่ ใ น
โอกาสผูกผ้าผูกคอ

ปกติเทา ทรงหม้อตาล
คอแบะสีเทา
อ่อนคอ หรือ หมวกหนีบสี
อ่อน
แบะ เทา

ขายาว
สีเทา

ด้ายถัก หรือ หุ้มส้นหรือ
วัสดุเทียมด้ายถัก หุม้ ข้อหนังสีดา
สีน้าเงินดา

แพรแถบ -ให้ใช้หมวกหนีบสีเทา

-

-

-

หุ้มส้นหรือ
หุ้มข้อหนังสีดา

หมายเหตุ

แพรแถบ -งานกลางคืนจะใช้ผ้าผูกคอ
สีดาเงื่อนหูกระต่ายแทนผ้าผูก
คอสีน้าเงินดา เงื่อนกะลาสี ก็
ได้
-ในโอกาสไว้ ทุ ก ข์ ให้ ใ ช้ ผ้ า ผู ก
คอ
เงื่อนกะลาสี สีดา
แพรแถบ -ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้
ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี สีดา

- ๒๑๑ ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
๖
ฝึก
แก็ปทรงอ่อน
หรือหมวกเหล็ก
สีเทา

ลาดับ

๗
๘

สนาม

เสื้อ
ผ้าผูกคอ กางเกง
เข็มขัด
ชั้นนอก ชั้นใน
ฝึกสีเทา
ฝึกขายาว ด้ายถัก หรือวัสดุเทียม
สีเทา
ด้ายถักสีน้าเงินดาหรือ
สีเทา

แก็ปทรงอ่อน
ฝึกสีเทา
หรือหมวกเหล็ก
สีเทา
ครึ่งยศ ทรงหม้อตาล
คอปิดสีขาว
สีขาว

-

-

-

-

ฝึกขายาว ด้ายถักหรือวัสดุเทียม
สีเทา
ด้ายถักสีเทา
ขายาว
สีขาว

-

รองเท้า

เครื่องราชฯ

หมายเหตุ

สูงครึ่งน่อง
หนังสีดา
ชนิดผูกเชือก

-

- ให้ใช้หมวกทรงอ่อนสีน้าเงิน
ดาได้ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
ที่๔๑๑/๓๕ ลง ๒๗ ต.ค.๓๕

สู ง ครึ่ ง น่ อ งสี ด า
ชนิดผูกเชือก

-

-ให้ใช้เครื่องสนามด้วย

หุ้มข้อหนังสีดา

เครื่องราช -นายทหารประทวนชั้นจ่า
อิสริยาภรณ์ อากาศใน กรม ทย.รอ.อย.
จริง
มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษา
พระองค์เ พิ่ม ขึ้ นอี กชนิ ดหนึ่ ง
ประกอบด้วย
ก) หมวกยอด
ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
ค) กางเกงแถบ
ง) คันชีพและเข็มขัด
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา
ฉ) ถุงมือสีขาว

- ๒๑๒ ชนิดของ
เครื่องแบบ
๙ เต็มยศขาว

ลาดับ

หมวก
ทรงหม้อตาล
สีขาว

เสื้อ
ชั้นนอก
คอปิดสีขาว

ชั้นใน
-

ผ้าผูกคอ

กางเกง

เข็มขัด

รองเท้า

-

ขายาว
สีขาว

-

หุ้มข้อหนังสีดา

๑๐ เต็มยศเทา

ทรงหม้อตาล
สีเทา

คอแบะสีเทา เชิ้ตสีเทาอ่อน สีน้าเงินดา
แขนยาว เงื่อนกะลาสี

ขายาว
สีเทา

-

หุ้มข้อหนังสีดา

๑๑

ทรงหม้อตาล
สีขาว

คอปิดสีขาว

ขายาว
สีขาว

-

สโมสร

สโมสร

-

-

เครื่องราชฯ

หมายเหตุ

เครื่องราชอิสริ - นายทหารประทวนชั้น
ยาภรณ์จริง จ่าอากาศในกรม ทย.รอ.อย.
มี เ ครื่ อ ง แ บบเต็ มยศ รั ก ษ า
พระองค์ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ชนิ ด หนึ่ ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่ง ยศ
รั ก ษาพระองค์ เ ว้ น แต่ ใ ห้ ใ ช้
หมวกยอดมี พู่ แ ละเสื้ อ นอก
คอปิดสีบานเย็น
-ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
ประกอบเครื่ อ งแบบเต็ ม ยศ
รั ก ษาพระองค์ ขณะอยู่ น อก
แถวทหารรั กษาพระองค์ หรื อ
ขณะนั่งในรถยนต์
(คาสั่งทอ. (เฉพาะ)
ที่ ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙)
เครื่องราช - ถ้าประจาแถวทหารซึ่งแต่ง
อิสริยาภรณ์ เครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่ง
จริง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก
เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีเทา
เครื่องราช -ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้
อิสริยาภรณ์ ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี สีดา
จริง

- ๒๑๓ การแต่งกายของนักเรียนนายเรืออากาศ มี ๑๓ ชนิด
ชนิดของ
เครื่องแบบ
๑ ปกติขาว

ลาดับ

หมวก
ทรงหม้อตาล
สีขาว

เสื้อ
ชั้นนอก ชั้นใน
คอปิดสีขาว
-

ผ้าผูกคอ

กางเกง

เข็มขัด

รองเท้า

เครื่องราชฯ

-

ขายาวสีขาว

-

หุ้มส้นหรือ
หุ้มข้อสีดา
หนังสีดา
หุ้มส้นหรือ
หุ้มข้อหนังสีดา

แพรแถบ

๒

ปกติเทา
คอแบะ

ทรงหม้อตาลสี คอแบะสีเทา เชิ้ต
สีน้าเงิน
เทา
สีเทาอ่อน ดาเงื่อน
แขนยาว กะลาสี

ขายาวสีเทา

-

๓

ปกติเทา
รัดเอว

ทรงหม้อตาลสี
เทา

ขายาวสีเทา

-

๔

ปกติเทา
คอพับ

รัดเอวสีเทา

เชิ้ต
สีน้าเงิน
สีเทาอ่อน ดาเงื่อน
แขนยาว กะลาสี
ทรงหม้อตาล คอพับสีเทา
หรือหมวกหนีบ แขนยาว
สีเทา

ขายาวสีเทา

หุ้มส้นหรือ
หุ้มข้อหนังสีดา

ด้ายถัก หรือ หุ้มส้นหรือ
วัสดุเทียมด้าย หุม้ ข้อหนังสีดา
ถัก
สีน้าเงินดา

หมายเหตุ

แพรแถบ -งานกลางคื น จะใช้ ผ้ า ผู ก คอสี ด า
เ งื่ อ น หู ก ร ะ ต่ า ย แ ท น ผ้ า ผู ก ค อ
สีน้าเงินดา เงื่อนกะลาสีก็ได้
-ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้ผ้าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีดา
แพรแถบ -ในโอกาสไว้ ทุ ก ข์ ให้ ใ ช้ ผ้ า ผู ก คอ
เงื่อนกะลาสี สีดา
แพรแถบ -บางโอกาส จะใช้แขนสั้นเพียงข้อศอก
ก็ ไ ด้ เ ว้ น แ ต่ ใ น โ อ ก า ส ที่ ผู ก
ผ้าผูกคอ
- ในบางโอกาสที่ใช้เครื่องแบบปกติ
เทาคอพับ อินทรธนูอ่อนจะใช้หมวก
ทรงหม้อตาลสีเทาก็ได้

- ๒๑๔ ลาดับ
๕
๖
๗

ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
ปกติ
ทรงหม้อตาล หรือ
เทาอ่อน
หมวกหนีบสีเทา
คอแบะ
ฝึก
แก็ปทรงอ่อนสีเทา
หรือหมวกเหล็ก
สีเทา
สนาม ก. รองในหมวกเหล็ก
หรือหมวกเหล็ก
สนาม ข.
สีเทา
ทรงหม้อตาลสีขาว

๘

สนาม

๙

ครึ่งยศ

แก็ปทรงอ่อน หรือ
หมวกเหล็กสีเทา
ทรงหม้อตาลสีขาว

เสื้อ
ผ้าผูกคอ
ชั้นนอก ชั้นใน
คอแบะ
สีเทาอ่อน

กางเกง

เข็มขัด

รองเท้า

เครื่องราชฯ

ขายาวสีเทา

ด้ายถัก หรือ
วัสดุเทียมด้ายถัก
สีน้าเงินดา
ด้ายถัก หรือ
วัสดุเทียมด้ายถัก
สีเทา
ด้ายถักหรือ
วัสดุเทียมด้ายถัก
สีขาว
หนังสีขาว

หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีดา

แพรแถบ

สูงครึ่งน่องหนัง
สีดาชนิดผูกเชือก

-

สูงครึ่งน่องหนัง
สีดาชนิดผูกเชือก
หุ้มข้อหนังสีดา

-

-ให้ แ ต่ ง เฉพาะในงานพิ ธี
ของ รร.นนก.

สูงครึ่งน่องสีดา
ชนิดผูกเชือก
หุ้มข้อหนังสีดา

-

-ใช้เครื่องสนามด้วย

ฝึกสีเทา

-

-

ฝึกขายาว
สีเทา

รัดเอว
สีเทา
คอปิด
รัดเอว
สีเทา
คอปิด
ฝึกสีเทา

-

ขายาวสีเทา

-

ผ้าพันคอ
สีฟูาอ่อน
-

-

-

คอปิด
สีขาว

-

-

ขายาวสีขาว

ฝึกขายาว
สีเทา
กางเกงแถบ

ด้ายถักหรือวัสดุ
เทียมด้ายถักสีเทา
-

หมายเหตุ
- ให้ใช้หมวกหนีบสีเทา

เครื่องราช - และให้มีเครื่องแบบครึ่ง
อิสริยาภรณ์ ยศรักษาพระองค์ เพิ่มขึ้น
จริง
อีกชนิดหนึ่ง
ประกอบด้วย
ก) หมวกยอด
ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
ค) กางเกงแถบ
ง) คันชีพและเข็มขัด
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา
ฉ) ถุงมือสีขาว

- ๒๑๕ ชนิดของ
เครื่องแบบ
๑๐ เต็มยศขาว

ลาดับ

หมวก
ทรงหม้อตาล
สีขาว

เสื้อ
ชั้นนอก
คอปิดสีขาว

๑๑ เต็มยศเทา ทรงหม้อตาลสี
เทา

คอแบะสีเทา

๑๒

สโมสร
คอปิด

ทรงหม้อตาล
สีขาว

คอปิดสีขาว

๑๓

สโมสร
คอแบะ

ทรงหม้อตาลสี
เทา

คอแบะสีเทา

ผ้าผูกคอ

กางเกง

เข็มขัด

รองเท้า

-

กางเกง
แถบ

-

หุ้มข้อหนัง
สีดา

เชิ้ตสีเทา สีน้าเงินดา
อ่อนแขน
เงื่อน
ยาว
กะลาสี
-

กางเกง
แถบ

-

หุ้มข้อหนัง
สีดา

กางเกง
แถบ

-

สโมสร

เชิ้ต
สีเทาอ่อน
แขนยาว

กางเกง
แถบ

-

สโมสร

ชั้นใน
-

สีดาเงื่อน
หูกระต่าย

เครื่องราชฯ

หมายเหตุ

เครื่องราช -และ ให้ มี เ ครื่ อง แบบเต็ ม ยศรั กษา
อิสริยาภรณ์ พ ร ะ อ ง ค์ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ช นิ ด ห นึ่ ง
จริง
เช่ น เดี ย วกั บ เครื่ อ งแบบครึ่ ง ยศรั ก ษา
พระองค์เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่และ
เสื้อชั้นนอกคอปิดสีฟูาสด
-ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทาประกอบ
เครื่องแบบเต็ม ยศรักษาพระองค์ ขณะ
อยู่ น อกแถวทหารรัก ษาพระองค์ หรื อ
ขณะนั่งในรถยนต์ (คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
เครื่องราช -ใน โ อ ก า สไ ว้ ทุ ก ข์ ใ ห้ ใช้ ผ้ าผู ก ค อ
อิสริยาภรณ์ เงื่อนกะลาสี สีดา
จริง
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
จาลอง
เครื่องราช
อิสริยาภรณ์
จาลอง

- ๒๑๖ การแต่งกายของนายทหารสัญญาบัตร (ชาย) มี ๑๓ ชนิด
ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
๑ ปกติขาว ทรงหม้อตาล
สีขาว

ลาดับ

๒

ปกติเทา
คอแบะ

เสื้อ
ชั้นนอก
คอปิดสีขาว

ชั้นใน
-

ผ้าผูกคอ
-

กางเกง เข็มขัด
ขายาวสีขาว

ทรงหม้อตาล คอแบะสีเทา เชิ้ตสีเทาอ่อน สีน้าเงินดา ขายาวสีเทา
สีเทา
เงื่อน
กะลาสี

-

-

รองเท้า

เครื่องราชฯ

หุ้มส้นหรือหุ้ม -เครื่องราชฯ
ข้อหนังสีดา จริง

สายยงยศ
-ไหมทอง

- คาดกระบี่ ตามหมาย
กาหนดการ สายโยงกระบี่
ไหมทอง
-ไหมเหลือง -สายโยงกระบี่สีดาเทา

-แพรแถบ
หุ้มส้นหรือหุ้ม -เครื่องราชฯ - ไหมทอง
ข้อหนังสีดา จริง

-แพรแถบ

หมายเหตุ

-คาดกระบี่ ตามหมาย
กาหนดการ
-สายโยงกระบี่ไหมทอง
-งดประดับสายยงยศองครักษ์
-ไหมเหลือง -สายโยงกระบี่สีดาเทา
-งานกลางคืน จะใช้ผ้าผูกคอ
สีดาเงื่อนหูกระต่ายก็ได้
- โอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีดา

- ๒๑๗ ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
๓ ปกติเทา ทรงหม้อตาล
รัดเอว
สีเทา

ลาดับ

ทรงหม้อตาล
สีเทาหรือ
หมวกหนีบ
สีเทา

เสื้อ
ชั้นนอก
ชั้นใน
รัดเอวสีเทา เชิ้ตสีเทา
อ่อนแขน
ยาว

ผ้าผูกคอ

กางเกง

เข็มขัด

รองเท้า

เครื่องราชฯ

สีน้าเงินดา
เงื่อน
กะลาสี

ขายาว
สีเทา

-

หุ้มส้นหรือ
หุ้มข้อหนังสีดา

แพรแถบ

๔

ปกติเทา
คอพับ

คอพับสีเทา

-

-

ขายาว
สีเทา

ด้ายถัก
หุ้มส้นหรือ
หรือ
หุ้มข้อหนังสีดา
วัสดุเทียม
ด้ายถัก
สีน้าเงินดา

แพรแถบ

๕

ปกติเทา ทรงหม้อตาลสีเทา คอแบะ
อ่อนคอ หรือหมวกหนีบ สีเทาอ่อน
แบะ
สีเทา

-

-

ขายาวสีทา

ด้ายถัก
หุ้มส้นหรือ
หรือ
หุ้มข้อหนังสีดา
วัสดุเทียม
ด้ายถัก
สีน้าเงินดา

แพรแถบ

สายยงยศ

หมายเหตุ

สายเกลี้ยง -งดประดั บ สายยงยศ
ไหมสีเหลือง องครักษ์
-โอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้า
ผู ก คอ เงื่ อ น ก ะ ล า สี
สีดา
สายเกลี้ยง -บางโอกาสจะใช้ แ ขน
ไหมสีเหลือง สั้ น เพี ย งข้ อ ศอกก็ ไ ด้
เว้ น แต่ ใ นโอกาสที่ ผู ก
ผ้าผูกคอ
-ใน บ าง โ อ ก า สที่ ใ ช้
เครื่ อ งแบบปกติ เ ทา
คอพั บ อิ น ทรธนู อ่ อ น
จ ะ ใ ช้ ห ม ว ก ท ร ง
หม้อตาลสีเทาก็ได้
สายเกลี้ยง -ให้ใช้หมวกหนีบ
ไหมสีเหลือง

- ๒๑๘ ชนิดของ
เครื่องแบบ
๖
ฝึก

ลาดับ

๗

สนาม

หมวก
แก็ปทรงอ่อน
สีเทาหรือหมวก
หนีบสีเทา

แก็ปทรงอ่อนหรือ
หมวกเหล็กสีเทา

เสื้อ
ชั้นนอก
ฝึกสีเทา

ชั้นใน
-

ฝึกสีเทา

-

ผ้าผูกคอ

กางเกง

-

ฝึกขายาว
สีเทา

-

เข็มขัด

รองเท้า

ด้ายถัก สูงครึ่งน่องหนัง
หรือ
สีดาชนิด
วัสดุเทียม
ผูกเชือก
ด้ายถัก
สีน้าเงินดา
หรือ
สีเทา
ฝึกขายาว ด้ายถัก สูงครึ่งน่องสีดา
สีเทา
หรือ
ชนิดผูกเชือก
วัสดุเทียม
ด้ายถัก
สีเทา

เครื่องราชฯ สายยงยศ

หมายเหตุ

-

-

-ใช้หมวกทรงอ่อนสีน้าเงิน
ด า ไ ด้ ต า ม ค า สั่ ง ท อ .
(เฉพาะ) ที่ ๔๑๑/๓๕
ลง ๒๗ ต.ค.๓๕

-

-

-ให้ใช้เครื่องสนามด้วย
-เครื่ อ งหมายยศปั ก ด้ ว ย
ด้ายหรือไหมสีน้าเงินดา
- เพื่อประโยชน์ในการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร ส น า ม
จะใช้ห มวก เสื้อ กางเกง
เข็มขัด รองเท้าเป็นสีกากี
แถมเขียวสลับดาหรือสลับ
เหลืองก็ได้

- ๒๑๙ เสื้อ
ชนิดของ
หมวก
ผ้าผูกคอ
เครื่องแบบ
ชั้นนอก ชั้นใน
๘ ครึ่งยศ ทรงหม้อตาลสี คอปิดสีขาว ขาว

ลาดับ

กางเกง

เข็มขัด

รองเท้า

เครื่องราชฯ

กางเกง
แถบ

-

หุ้มข้อหนัง
สีดา

-เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง
-ผู้ได้รับเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ชั้น
สายสะพาย
ไม้ต้องสวมสายสะพาย
คงประดับแต่ดารา
ไม่สวมสายสร้อย

สายยงยศ

หมายเหตุ

ไหมทอง - คาดกระบี่ สายโยงกระบี่
ไหมทอง
-นายทหารสัญญาบัตรในกรม
นนอ.รอ. และ
กรม ทย.รอ.อย. และ
นายทหารพิเศษ ประจากรม
นนอ.รอ.,และ กรม ทย.
รอ.อย.มีเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิด
หนึ่งประกอบด้วย
ก) หมวกยอด
ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
ค) กางเกงแถบ
ง) คันชีพและเข็มขัด
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีดา
ฉ) ถุงมือสีขาว

- ๒๒๐ เสื้อ
ชนิดของ
หมวก
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า
เครื่องราชฯ
สายยงยศ
หมายเหตุ
เครื่องแบบ
ชั้นนอก ชั้นใน
๙
เต็มยศ ทรงหม้อตาล คอปิดสีขาว - กางเกงแถบ หุ้มข้อหนัง - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไหมทอง - คาดกระบี่ สายโยงกระบี่ไหมทอง
ขาว
สีขาว
สีดา จริง
-นายทหารสัญญาบัตรในกรม นนอ.รอ.
-ผู้ได้รับ
และ นายทหารพิเศษ ประจา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
กรม นนอ.รอ.มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา
สายสะพาย
พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึง่ เช่นเดียวกับ
มากกว่า
เครือ่ งแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เว้นแต่ให้
๑ สายขึ้นไปให้สวมสายที่
ใช้หมวกยอดมีพู่สีฟูาสดเสื้อชั้นนอก
ออกชื่อใน
คอปิดสีฟูาสดและมีประคต
หมายกาหนดการให้สวม
-นายทหารสัญญาบัตรใน
สายสะพายที่ได้รับหรือ
กรม ทย.รอ.อย.และนายทหารพิเศษ
สายสะพายฯที่เกี่ยวข้อง
ประจากรม ร.รอ.อย.บยอ.มีเครื่องแบบ
กับงาน
เต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เช่นเดียวกับเครือ่ งแบบครึ่งยศรักษา
มหาจักรี
พระองค์เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่
บรมราชวงศ์แม้จะสวม
สีบานเย็นและมีประคต
สายสะพายได้ก็ตาม
- ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทาประกอบ
ต้องสวมสายสร้อยห้อย
เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ขณะอยู่
ตรามหาจักรีและประดับ
นอกแถวทหารรักษาพระองค์ หรือขณะ
ดารารัศมีด้วยทุกครั้ง
นั่งอยู่ในรถยนต์(คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
ที่ ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙)

ลาดับ

- ๒๒๑ เสื้อ
ชนิดของ
หมวก
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า
เครื่องราชฯ
สายยงยศ
หมายเหตุ
เครื่องแบบ
ชั้นนอก ชั้นใน
๑๐ เต็มยศเทา ทรงหม้อตาล คอแบะ เชิ้ตสี สีนาเงิ
้ นดา กางเกง - หุ้มข้อหนัง - ประดับ
ไหม -คาดกระบี่ สายโยงกระบี่ไหมทอง
สีเทา
สีเทา เทา
เงือ่ น แถบ
สีดา
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทอง -ถ้ า ประจ าแถวทหารซึ่ ง แต่ ง เครื่ อ งแบบ
อ่อน กะลาสี
เช่นเดียวกับเครื่องแบบ
เต็ม ยศ ให้แ ต่ง เช่ นเดีย วกั บเครื่ องแบบฝึ ก
แขน
เต็มยศขาว
เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีเทา
ยาว
-ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี
สีดา
๑๑ สโมสร ทรงหม้อตาล คอปิด กางเกง สโมสร เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ไหม
คอปิด
สีขาว
แถบ
จาลองผู้ได้รับ
ทอง
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชนิดสวมคอหรือ
สายสะพาย
และดาราให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง

ลาดับ

- ๒๒๒ ลาดับ
๑๒

๑๓

ชนิดของ
เครื่องแบบ
สโมสร
อกแข็ง

สโมสร
อกอ่อน

เสื้อ
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า
เครื่องราชฯ
สายยงยศ
หมายเหตุ
ชั้นนอก
ชั้นใน
ทรงหม้อตาล เปิดอก เสื้อกั๊กสีขาว สีดาเงื่อน กางเกง - สโมสร -เครื่องราชอิสริยาภรณ์จาลอง ไหมทอง - ในบางโอกาสจะใช้หมวกทรง
สีขาว
สีขาว เชิ้ตอกแข็ง หูกระต่าย แถบ
-ผู้ได้รับพระราชทาน
หม้อตาลสีเทาเสื้อชั้นนอกคอ
สีขาวหรือจะ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสวม
เปิดอกสีเทาและเสื้อกั๊กสีขาว
ใช้เชิ้ตอกจีบ
คอหรือสายสะพายและดาราให้
หรือสีเทาก็ได้
สีขาวแทน
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เชิ้ตอกแข็ง
จริงชนิดติดหน้าอกให้ประดับที่
สีขาวก็ได้
คอเปิดของเสื้อใต้เครื่องหมาย
สังกัด
ชนิดสวมคอสวมให้แพรแถบอยู่
ใต้ผ้าผูกคอชนิดมีสายสะพาย
เมื่อมีหมายกาหนดการให้สวม
ไว้ในเสื้อสโมสรชั้นนอก ทับเสื้อ
กั๊ก
ทรงหม้อตาล เปิดอก เชิ้ตอกอ่อน สีดาเงื่อน กางเกง - สโมสร - ประดับ
ไหมทอง -ในบางโอกาส จะใช้หมวก
สีขาว
สีขาว สีขาวและ หูกระต่าย แถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ทรงหม้อตาลสีเทา เสือ้ ชั้นนอก
แพรแถบ
เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร
เปิดอกสีเทาและเสื้อกัก๊ สีขาว
รัดเอวสีเทา
อกแข็ง
หรือสีเทาก็ได้
แทนเสื้อกั๊ก
สีขาวหรือ
สีเทาหรือ
เชิ้ตอกแข็ง
หมวก

- ๒๒๓ การแต่งกายของทหารหญิง มี ๑๑ ชนิด
ชนิดของ
เครื่องแบบ
๑ ปกติขาว

ลาดับ

๒

ปกติเทา
คอแบะ

๓

ปกติเทา
คอแบะ
ปล่อย
เอว

หมวก
ทรงกลม
พับปีก
สีขาว

ทรงกลม
พับปีก
สีเทา

ชั้นนอก
คอแบะ
สีขาว

คอแบะ
สีเทา

ทรงกลม คอแบะ
พับปีกสีเทา สีเทา
หรือ
หมวกหนีบ
สีเทา

เสื้อ
ชั้นใน
คอพับสีขาว
แขนยาว
ผ้ารูปตัววี
สีน้าเงินดา
ประกอบเสื้อ
คอพับสีขาว
คอพับสีเทา
อ่อนแขนยาว
ผ้ารูปตัววีสีน้า
เงินดา
ประกอบเสื้อ
คอพับสีเทา
อ่อน
-

กระโปรง
เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าถือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายยงยศ
หรือกางเกง
กระโปรง
หุ้มส้น
ยาว
หนัง - เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ไหมทอง
สีขาว
หนังสีดา
สี
สีดา จริง
ชนิดไม่ผูก น้าตาล
- แพรแถบ
- ไหมเหลือง
เชือก
อ่อน
กระโปรง
สีเทา

-

หุ้มส้น
ยาว
หนังสีดา
สี
ชนิดไม่ผูก น้าตาล
เชือก
อ่อน

หนัง
สีดา

กระโปรง สีเทาหรือ
กระโปรง
กางเกงสีเทา

หุ้มส้น
ยาว
หนังสีดา
สี
ชนิดไม่ผูก น้าตาล
เชือก
อ่อน
หรือไม่
ใช้ก็ได้

หนัง
สีดา

หมายเหตุ

- ให้ใช้ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด้วยในโอกาส
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง
- ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้า
รูปตัววี สีดา
- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ - ไหมทอง -ให้ใช้ถุงมือสีขาวประกอบ
จริง
เครื่องแบบด้วยในโอกาส
- แพรแถบ
- ไหมเหลือง ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง
-ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้า
รูปตัววีสีดา
แพรแถบ

สายเกลี้ยง
ไหมเหลือง

- ๒๒๔ ลาดับ
๔

๕

ชนิดของ
เครื่องแบบ
ปกติเทา
อ่อนคอ
แบะ
ปล่อยเอว
ปกติ
คอพับ

หมวก
ทรงกลม
พับปีกหรือ
หมวกหนีบ
สีเทา
ทรงกลม
พับปีก
สีเทาหรือ
หมวกหนีบ
สีเทา

เสื้อ
กระโปรง
ชั้นนอก ชั้นใน หรือกางเกง
คอแบะ
กระโปรง
สีเทา
สีเทาหรือ
อ่อน
กระโปรง
กางเกงสีเทา
คอพับ
สีขาว
แขนยาว

-

เข็มขัด

ฝึก

หนีบสีเทา

ฝึกสีเทา

-

เครื่องราชอิสริยา
ภรณ์
หนังสีดา
แพรแถบ

ถุงเท้า กระเป๋าถือ

-

หุ้มส้น
ยาว
หนังสีดา สีน้าตาล
ชนิดไม่
อ่อน
ผูกเชือก หรือไม่ใช้
ก็ได้
กระโปรง
ด้ายถัก
หุ้มส้น
ยาว
หนังสีดา
สีเทาหรือ
หรือ
หนังสีดา สีน้าตาล
กระโปรง วัสดุเทียม ชนิดไม่
อ่อน
กางเกงสีเทา ด้ายถัก ผูกเชือก หรือไม่ใช้
สีน้าเงินดา
ก็ได้
- กางเกง
ขายาวสีเทา

๖

รองเท้า

ฝึกขายาว
สีเทา

ด้ายถัก
หรือ
วัสดุเทียม
ด้ายถัก
สีน้าเงินดา

- หุ้มส้น - สั้นสีดา
หนังสีดา
ชนิดผูก
เชือก
หุ้มส้น สั้นสีดา
หนังสีดา
ชนิดผูก
เชือก

-

สายยงยศ

หมายเหตุ

สายเกลี้ยงไหม
เหลือง

-ให้ใช้หมวกหนีบ

แพรแถบ

สายเกลี้ยงไหม
เหลือง

เสื้ อ แบบนี้ จ ะใช้
แขนสั้นเหนือ
ข้อศอกไม่เกิน
๒ ซม. ก็ได้

-

-

- ๒๒๕ -

๗

ชนิดของ
เครื่องแบบ
สนาม

๘

ครึ่งยศ

ลาดับ

เสื้อ

กระโปรง
เข็มขัด
หรือกางเกง
ชั้นนอก
ชั้นใน
หนีบ
ฝึก
ฝึกขาวยาว ด้ายถัก
สีเทา
สีเทา
สีเทา
หรือ
วัสดุ
เทียม
ด้ายถัก
สีน้าเงินดา
ทรงกลม คอแบะ คอพับสีขาว
กระโปรง
พับปีก สีขาว แขนยาวและผ้า
สีเทา
สีขาว
รูปตัววี
สีน้าเงินดา
ประกอบเสื้อ
คอพับสีขาว
หมวก

รองเท้า

ถุงเท้า กระเป๋าถือ

หุ้มส้นหนัง สั้นสีดา
สีดาชนิด
ผูกเชือก

-

หุ้มส้นหนัง ขายาว
สีดาชนิด
สี
ไม่ผูกเชือก น้าตาล
อ่อน

สโมสร

เครื่องราช
สายยงยศ
หมายเหตุ
อิสริยาภรณ์
-ใช้ในเครื่องแบบสนามด้วย
-เพื่ อ ประโยชน์ใ นการปฏิ บั ติร าชการ
สนาม จะใช้หมวก เสื้อกางเกง เข็มขัด
รองเท้ า เป็ น สี ก ากี แ กมเขี ย วสลั บ ด า
หรือสลับเหลืองก็ได้
เครื่องราช ไหมทอง -สาหรับนายทหารพิเศษประจากรม
อิสริยาภรณ์
นนอ.รอ.รร.นอ.และประจา
จริง
กรม ทย.รอ.อย.มีเครื่องแบบครึ่งยศ
ผู้ได้รับ
รักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึง่
เครื่องราช
ประกอบด้วย
อิสริยาภรณ์
ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา
ชั้น
ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
สายสะพาย
ค) กระโปรงสีเทา
คงประดับ
ง) คันชีพ
แต่ดาราและ
จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องสีดาชนิดไม่ผูก
ไม่สวม
เชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีดาชนิด
สายสร้อย
ไม่ผูกเชือก
ฉ) ถุงเท้ายาวสีน้าตาลอ่อน
-ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้ารูปตัววีสีดา
-ใช้ถุงมือสีขาวประกอบเครื่องแบบด้วย
ในโอกาสที่ประดับเครื่องราชฯ จริง

- ๒๒๖ ชนิดของ
ลาดับ
เครื่องแบบ
๙

เต็มยศ
ขาว

หมวก
ทรงกลม
พับปีก
สีขาว

กระโปรง
กระเป๋า
หรือ เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายยงยศ
ถือ
ชั้นนอก
ชั้นใน
กางเกง
คอแบะ คอพับ กระโปรง หุ้มส้น
ยาว สโมสร เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ ไหมทอง
สีขาว
สีขาว
สีเทา
หนังสีดา
สี
จริง
แขนยาว
ชนิด น้าตาล
ผู้ได้รับสายสะพาย
และผ้า
ไม่ผูก
อ่อน
มากกว่า๑ สายขึ้นไป
รูปตัววี
เชือก
ให้สวมสายสะพาย
สีน้าเงินดา
ที่ออกชื่อ
ประกอบ
ในหมายกาหนดการ
เสื้อคอพับ
ถ้าไม่กาหนดชื่อหรือ
สีขาว
ไม่ได้รับสายสะพาย
ที่ออกชื่อ
ในหมายกาหนดการ
ให้สวมสายสะพาย
ชันสูงสุดที่ได้รับ
หรือที่เกี่ยวข้องกับงาน
เสื้อ

หมายเหตุ
- สาหรับนายทหารพิเศษประจา
กรม นนอ.รอ.รร.นอ.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีก
ชนิดหนึ่ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้หมวก
ทรงอ่อน
สีเทา มีพู่สีฟูาสดติด ณ ที่มี
ตราราชวัลลภ เสื้อชั้นนอกคอปิด
สีฟูาสดและมีประคต
-สาหรับนายทหารพิเศษประจา
กรม กรม ทย.รอ.อย.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีก
ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบ
ครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้
หมวกทรงอ่อนสีเทามีพู่สีบานเย็น
ติด ณ ที่ตราราชวัลลภเสื้อ
ชั้นนอกคอปิดสีบานเย็นและมี
ประคต
- ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้ารูปตัววี
สีดา
-ใช้ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด้วย

- ๒๒๗ ลาดับ
๑๐

๑๑

เสื้อ
ชนิดของ
หมวก
เครื่องแบบ
ชั้นนอก ชั้นใน
เต็มยศเทา ทรงกลม คอ คอพับ
พับปีก
แบะ สีเทาอ่อน
สีเทา
สีเทา แขนยาวผ้า
รูปตัววี
สีน้าเงินดา
ประกอบ
เสื้อคอพับ
สีเทาอ่อน
สโมสร
ทรงกลม เปิด เชิ้ตอกจีบ
พับปีกสี อก
สีขาว
ขาว
สีขาว แขนยาว
ผ้าผูกคอ
สีดามัน

กระโปรง
เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าถือ
หรือกางเกง
กระโปรง
หุ้มส้น
ยาว สโมสร
สีเทา
หนังสีดา
สี
ชนิดไม่ น้าตาล
ผูกเชือก อ่อน

กระโปรง
ยาวสีเทา

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายยงยศ
-ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหมือนเครื่องแบบ
เต็มยศขาว

หมายเหตุ

ไหมทอง - ใช้ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด้วยในโอกาสที่ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง
- ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้ารูปตัววี
สีดา

แพร หุ้มส้น
ยาว สโมสร เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไหมทอง
แถบ หนังสีดา สีเทาดา
จาลองผู้ได้รับ
รัดเอว ชนิดไม่
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
สีเทา ผูกเชือก
ชนิดสวมคอหรือ
สายสะพายและดาราให้
ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

- ๒๒๘ การเข้าสมาคม การเข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการทหารและลูกจ้างทราบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องนี้
โดยชัดแจ้ง
๒. นิยามศัพท์
๒.๑ สมาคม หมายถึ ง การประชุ ม การเข้ า ร่ ว มพวกร่ ว มคณะการคบค้ าสมาคมหรื อ
ที่ประชุมของหลายคน รวมกันด้วยจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
ตามกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นนิติบุคคล
๒.๒ สโมสร หมายถึง ที่สาหรับร่วมประชุมกัน คบหากัน ต้องจดทะเบียนต่อพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นนิติบุคคล
๒.๓ องค์ก าร หมายถึ ง กิจ การที่ จัด ตั้ง ขึ้น เพื่ อด าเนิน การอย่า งใดอย่า งหนึ่ง อั นเป็ น
สาธารณะประโยชน์ หรือเพื่ อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพหรืออานวยบริการแก่
ประชาชนโดยทั่วไป การจัดตั้งองค์การต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นนิติบุคคล
๓. ห้ามข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมืองเข้าเป็น
สมาชิก ร่วมประชุม ฟังการบรรยายเผยแพร่กิจการ หรือช่วยเกลี้ยกล่อม โฆษณาวัตถุประสงค์ของสมาคม
สโมสรองค์การใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงให้แก่สมาคม สโมสร องค์การใดที่มิใช่เป็นของทางราชการทหาร
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ตามข้อ ๔
๔. ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมืองผู้ใด
มีความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ร่วมประชุม ฟัง การบรรยายเผยแพร่กิจการ หรือช่วยเกลี้ยกล่อม โฆษณา
วัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร องค์การใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงให้แก่สมาคม สโมสร องค์การใดที่มิใช่
เป็นของทางราชการทหาร ให้รายงานผู้บัง คับบัญ ชาตามลาดับชั้นจนถึง ผู้บัญ ชาการทหารบก ผู้บัญ ชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี เพื่อรับอนุญาตก่อนและถ้าเป็นสมาคม สโมสร หรือองค์การในต่างประเทศ
ให้เสนอรายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว กระทรวงกลาโหมจะได้นาเสนอ
นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป
๕. ส่วนราชการใดมีความประสงค์จะเข้าเป็น สมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใด
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นรายงานตามลาดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรับอนุญ าตก่อน
และถ้าเป็นสมาคม สโมสร หรือองค์การในต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมจะได้นาเสนอนายกรัฐมนตรีทราบด้วย
๖. ข้ า ราชการทหาร ลู ก จ้ า ง ในสั ง กั ด กระทรวงกลาโหม นอกจากข้ า ราชการการเมื อ ง
มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน โดยใช้เวลานอกราชการหรืออาจใช้เวลา
ในราชการเพียงบางส่วนไปศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าศึกษารวมกันอยู่หลายคน และในการศึกษานั้นมิไ ด้เป็นเพราะ
ได้ รั บ ค าสั่ ง จากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาแล้ ว ให้ ร ายงานผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น จนถึ ง ผู้ บั ญ ชาการทหารบก
ผู้ บั ญ ชาการทหารเรื อ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อกระทรวงกลาโหม
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหมหรื อ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบอ านาจจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาดั ง กล่ า ว แล้ ว แต่ ก รณี
เพื่อรับอนุญาตก่อน

- ๒๒๙ ๗. การพิจารณาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นในการอนุญาตตาม ๔, ๕
และ ๖ ให้ถือหลักเกณฑ์สาหรับประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้
๗.๑ การอนุ ญ าตนั้ น จะไม่ เ ป็ น เหตุ ก ระท าให้ เ กิ ด ความเสื่ อ มเสี ย หรื อ บกพร่ อ งแก่
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๗.๒ สมาคม สโมสร องค์การหรือสถานศึกษานั้น เหมาะสมแก่เกียรติของทหาร
๘. ความในข้อ ๓ มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้
๘.๑ เมื่อมีประกาศกระทรวงกลาโหม อนุญ าตให้ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ในสัง กัด
กระทรวงกลาโหมเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใดได้โดยไม่ต้องรายงานขออนุญาต
๘.๒ การบรรยาย หรือฟังการบรรยายทางวิชาการ หรือหลักธรรมทางศาสนาที่ไม่ขัด
ต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้ว
๘.๓ ข้าราชการที่ไปราชการต่างประเทศ ได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกชั่วคราวของสมาคม
สโมสรหรือองค์การในต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หรือพฤติการณ์ที่ไ ม่เกี่ยวกับการเมืองและที่ไ ม่ขัดต่อ
กฎหมายไทยในขณะที่อยู่ในประเทศนั้น แต่เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อทราบด้วย
๙. ส่วนราชการ หรือผู้ซึ่ง ได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การ
ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในสถานศึกษา อยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ ไม่ต้องรายงานขออนุญาตอีก
๑๐. ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมือง ผู้ใด
เป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใด ซึ่งมิใช่สมาคม สโมสร หรือองค์การ ตามข้อ ๘.๑ อยู่ก่อน
เข้ารับราชการ หรือทางานในกระทรวงกลาโหม ให้รายงานผู้บัง คับบัญ ชาตามลาดับชั้นจนถึง ผู้บัญ ชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร
ความในวรรคก่ อนให้ ใช้ บัง คับแก่ผู้ ที่ไ ด้เ ข้า ศึก ษาอยู่ ในสถานศึ กษาใดก่ อนเข้ ารั บราชการ
หรือทางานในกระทรวงกลาโหม และจะต้องศึกษาต่อไปอีกด้วย
๑๑. กิจการหรือข้อความใด ๆ ในราชการที่เป็นความลับ ห้ามข้าราชการกลาโหมประจาการ
ลูกจ้างและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปิดเผยเป็นอันขาด
๑๒. ข้าราชการกลาโหมประจาการ ลูกจ้างคนงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู้ใดประสงค์
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม หรือสโมสรต่อไปนี้ ให้กระทาได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตาม
ข้อบังคับ ฯ
๑๒.๑ สมาคมหรือสโมสรในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกแห่ง
๑๒.๒ สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย
๑๒.๓ สมาคมสงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก
๑๒.๔ เนติบัณฑิตสมาคม
๑๒.๕ สมาคมสหายสงคราม
๑๒.๖ สมาคมคณะรัฐธรรมนูญ
๑๒.๗ สโมสรคณะราษฎร์

- ๒๓๐ ๑๒.๘ สามัคยาจารย์สมาคม
๑๒.๙ แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๑๒.๑๐ สมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย
๑๒.๑๑ สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย
๑๒.๑๒ สโมสรกอล์ฟดุสิต
๑๒.๑๓ สมาคม นายช่างแห่งประเทศไทย
๑๒.๑๔ พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
๑๒.๑๕ สโมสรสีลม
๑๒.๑๖ ราชตฤณมัยสมาคม
๑๒.๑๗ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
๑๒.๑๘ สมาคมสหบาลชาวเรือแห่งประเทศไทย
๑๒.๑๙ สมาคมวิทยุแห่งประเทศไทย
๑๒.๒๐ สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย
๑๒.๒๑ สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย
๑๒.๒๒ สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
๑๒.๒๓ สมาคมวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน
๑๒.๒๔ สมาคมว่ายน้าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย
๑๒.๒๕ สมาคมนักเรียนสืบสวน
๑๒.๒๖ สมาคมแผนโคลัมโบแห่งประเทศไทย
๑๒.๒๗ สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน
๑๒.๒๘ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย
๑๒.๒๙ สมาคมผู้กากับนักศึกษาวิชาทหารแห่งประเทศไทย
๑๒.๓๐ สมาคมชาวชัยภูมิ
๑๒.๓๑ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต
๑๒.๓๒ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
๑๒.๓๓ สมาคมผู้ปกครองและครูราชวินิตบางแก้ว
๑๒.๓๔ สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์
๑๒.๓๕ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินราชบูรณะ
๑๒.๓๖ สมาคมนักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์
๑๒.๓๗ สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ของโรงเรียน หรื อสถาบันการศึกษา
ที่อยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย หรือทบวงหาวิทยาลัย
๑๒.๓๘ สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา พ.ศ.๒๕๒๖
๑๒.๓๙ สรีรวิทยาสมาคม
๑๒.๔๐ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
๑๒.๔๑ สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ
๑๒.๔๒ สมาคมนายทหารนอกประจาการ
๑๒.๔๓ สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ

- ๒๓๑ เอกสารอ้างอิง
- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐
และแก้ไขตามประกาศ กห.ลง ๒๖ ต.ค.๒๗
- แก้ไขตามประกาศ กห.เรื่อง สมาคมหรือสโมสรที่ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ต้อง
รายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ลง ๖ มิ.ย.๓๑
- ข้อ ๑๒.๔๒ แก้ไขตามประกาศ กห.เรื่อง สมาคมหรือสโมสรที่ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็น
สมาชิกไม่ต้องรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ลง ๑๖ ต.ค.๓๒

- ๒๓๒ การรับส่งหน้าที่ราชการ
วัตถุประสงค์: เพื่อให้การปฏิบัติในการรับส่งหน้าที่ราชการ เป็นไปตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
การบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒
กรณีต้องรับส่งหน้าที่ราชการ และการปฏิบัติในการรับส่งหน้าที่ราชการ
๑. เมื่อมีการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อน และลดตาแหน่งข้าราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการให้มี
การรับส่งหน้าที่กันโดยเร็ว
๒. ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งเป็นการสับเปลี่ยนตาแหน่ง ให้ทาการรับส่งหน้าที่กัน ให้เสร็จสิ้น
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่คาสั่งมีผลบังคับใช้ หรือนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ออกคาสั่งแล้วแต่กรณี โดยให้รับส่ง
หน้าที่กันตามลาดับจากคนสุดท้ายในชุดการย้ายนั้นขึ้นไป เว้นแต่การรอรับส่งหน้าที่ตามลาดับนั้นไม่เป็นการ
สะดวกแก่ราชการ หรือมีวิธีอื่นใดที่จะทาให้รับส่งหน้าที่กันได้เร็วกว่านี้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝุายตกลงกัน
๓. ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งมิใช่เป็นการสับเปลี่ยนตาแหน่งและยังมิได้มีคาสั่งให้ผู้ใดมาดารง
ตาแหน่ง นั้นแทน หรือในกรณีให้ข้าราชการออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญ ชารีบพิจารณาดาเนินการให้ผู้ถูก
ย้ายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการ ได้ส่งมอบหน้าที่ให้แก่ข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งให้เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันที่คาสั่งมีผลบังคับใช้ หรือนับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ออกคาสั่ง แล้วแต่กรณี
การปฏิบัติขณะที่ยังไม่มีการรับส่งหน้าที่ราชการ
ในระหว่างการส่งมอบหน้าที่ ให้ผู้ถูกย้ายหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการมีอานาจหน้าที่และ
รับผิดชอบในตาแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะได้ส่งมอบหน้าที่ให้กับผู้มารับหน้าที่เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
บัญชีประกอบการรับส่งหน้าที่ มีดังนี้
๑. บัญชียอดกาลังพล

ตามแบบผนวก ก

๒. บัญชีอาวุธ

ตามแบบผนวก ข

๓. บัญชีเงิน
๔. บัญชีพัสดุ

ตามแบบผนวก ค
ตามแบบผนวก ง

๕. บัญชียานพาหนะและสัตว์พาหนะ
๖. บัญชีงานหรือกิจการหรือโครงการ

ตามแบบผนวก จ
ตามแบบผนวก ฉ

๗. บัญชีคดี

ตามแบบผนวก ช

๘. บัญชีผลการตรวจกิจการทั่วไป
ของกรมจเรทหารอากาศ

ตามแบบผนวก ซ

- ๒๓๓ ๙. บัญชีผลการตรวจสอบภายในสานักงาน
ตรวจบัญชีทหารอากาศ
๑๐. บัญชีผลการตรวจเยี่ยมของ
สายวิทยาการต่าง ๆ

ตามแบบผนวก ฌ

๑๑. บัญชีอื่น ๆ
การจัดทาเอกสารการรับส่งหน้าที่ราชการ

ตามแบบผนวก ฎ

ตามแบบผนวก ญ

บัญ ชีป ระกอบการรับ ส่ง หน้ าที่ ให้ จัด ทาเป็ น ๓ ชุด โดยเก็ บ ไว้ เป็ นหลัก ฐาน ณ ที่ท าการ
๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่
รับส่ง หน้าที่เสร็จ สาหรับบัญชีประกอบการรับส่งหน้าที่ของ หน.นขต.ทอ.ให้เสนอไป สบ.ทอ.ซึ่ง เป็นหน่วย
รวบรวมนาเรียน ผบ.ทอ.เพื่อทราบ
การรับส่งหน้าที่ราชการ
๑. ให้ผู้ส่งหน้าที่ ส่งมอบรายงานประจาตัวของข้าราชการในสังกัดแก่ผู้รับหน้าที่ถ้ามีกิจการที่
จะปฏิบัติค้างอยู่หรือโครงการที่จะดาเนินการต่อไป ก็ให้ชี้แจงแก่ผู้รับหน้าที่ทราบด้วย
๒. เมื่อได้รับส่งหน้าที่กัน ณ ที่ทาการ เป็นการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับหน้าที่ประชุมผู้
อยู่ในบังคับบัญชา แล้วชี้แจงและมอบหมายการบังคับบัญชาให้แก่ผู้รับหน้าที่ต่อไป
เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าที่ราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙

- ๒๓๔ กาหนดเวลาทางาน และวันหยุดราชการ
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การทางานและการหยุดราชการของข้าราชการเป็นระเบียบเดียวกัน
และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศสานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องกาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการกับ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้
๒. การทางานธรรมดาประจาวัน
ให้ ห น่ ว ยราชการต่ า งเริ่ ม ท างานเวลา ๐๘๐๐ เลิ ก เวลา ๑๖๐๐ หยุ ด พั ก กลางวั น
เวลา ๑๒๐๐ ถึง ๑๓๐๐
๓. ข้าราชการทหารหยุดราชการประจาสัปดาห์และประจาปี ตามกาหนด ดังนี้
๓.๑ วันหยุดราชการประจาสัปดาห์ ให้หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวันทั้ง ๒ วัน
๓.๒ วันหยุดราชการประจาปี คือ
๓.๒.๑ วันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม กับ ๑ มกราคม
๓.๒.๒ วันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม
๓.๒.๓ วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๓ หรือถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาสก็ตรงกับวันขึ้น
๑๕ ค่า เดือน ๔
๓.๒.๔ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ ๖ เมษายน
๓.๒.๕ วันสงกรานต์ ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เมษายน
๓.๒.๖ วันรัฐพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สานักพระราชวั งจะได้กาหนด
เป็นปี ๆ ไปในเดือนพฤษภาคม
๓.๒.๗ วันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดื อน ๖ หรือถ้ าเป็นปี ที่มีอธิ กมาสก็ ตรงกั บ
วันขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๗
๓.๒.๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุ ธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน
๓.๒.๙ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ หรือถ้าเป็นปีมีอธิกมาสก็ตรงกับวัน
ขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๘ หลัง
๓.๒.๑๐ วันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่า เดือน ๘ หรือถ้าเป็นปีที่มีอธิกมาส ก็ตรงกับ
วันแรม ๑ ค่า เดือน ๘ หลัง
๓.๒.๑๑ วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี ศ รี สิ น ทร
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม
๓.๒.๑๒ วั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ นางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม
๓.๒.๑๓ วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม
๓.๒.๑๔ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม
๓.๒.๑๕ วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม

- ๒๓๕ ๓.๒.๑๖ วันรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม
๓.๓ กรณีวันหยุดราชการประจาปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจาสัปดาห์ให้เลื่อน
วันหยุดราชการประจาปีวันนั้นไปหยุดในวันทางานถัดไปโดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน ๑ วัน
๓.๔ ภาคใต้ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา ให้เพิ่มวันหยุดราชการในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ๑ วัน,
วันตรุษอีดิ้ลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ๑ วัน และวันตรุษจีน ๑ วัน
๓.๕ การหยุดราชการ ตามข้อ ๓ ไม่ต้องมีคาสั่งล่วงหน้า
๔. ไปราชการทะเล
ข้าราชการกลาโหมไปราชการทะเลเป็นเวลานานวัน เมื่อกลับมาแล้วให้ผู้บังคับบัญชาชั้น
ผู้บังคับการกองเรือ พิจารณาอนุญาตให้ผลัดเปลี่ยนกันหยุดราชการ เพื่อพักผ่อนได้ตามกาหนด ดังนี้
๔.๑ ไปราชการ ๒๑ ถึง ๓๐ วัน ให้หยุดได้ไม่เกิน ๕ วัน
๔.๒ ไปราชการ ๓๑ ถึง ๖๐ วัน ให้หยุดได้ไม่เกิน ๗ วัน
๔.๓ ไปราชการ ๖๑ ถึง ๙๐ วัน ให้หยุดได้ไม่เกิน ๑๐ วัน
๔.๔ ไปราชการ ๙๑ ถึง ๓๖๕ วัน ให้หยุดได้ไม่เกิน ๑๔ วัน
๔.๕ ไปราชการเกินกว่า ๓๖๕ วัน ให้หยุดได้ไม่เกิน ๓๐ วัน
๕. ทางานตรากตราเป็นครั้งคราว
ข้ า ราชการกลาโหมที่ ต้ อ งท างานตรากตร าเป็ น ครั้ ง คราวติ ด ต่ อ กั น นานวั น นอกจาก
ที่กล่าวมาในข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัง คับกองพัน ผู้บัง คับการเรือชั้น ๒ หรือต้นเรือชั้น ๑ หรือ
ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑ ขึ้นไป พิจารณาอนุญาตให้หยุดราชการ หรือพักผ่อนได้ตามสมควร
๖. หน้าที่ประจาหรือราชการจาเป็น
๖.๑ ผู้ ใ ดมี ห น้ า ที่ ป ระจ า เช่ น เป็ น เวรยามหรื อ มี ร าชการเร่ ง ด่ ว น ให้ อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ง าน
หากการหยุดราชการนั้นจะเสียหายแก่ทางราชการ
๖.๒ ถ้ ามีร าชการจาเป็ น ผู้ บัง คับบั ญ ชาตั้ ง แต่ ชั้น ผู้บั ง คั บกองพั น ผู้บัง คับ การเรื อชั้ น
๒ หรือต้นเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑ ขึ้นไป มีอานาจสั่งให้ข้าราชการในบัง คับบัญชางดการหยุด
ราชการดังกล่าวข้างต้นได้
๗. การหยุดพักผ่อนและหมุนเวียน จนท.ในหน่วยปฏิบัติราชการสนาม
๗.๑ จนท.ที่ปฏิบัติงานครบ ๓๐ วัน ให้มีสิทธิหยุดได้ไม่เกิน ๘ วัน ถ้าหน่วยที่ตั้งอยู่ในถิ่น
ทุรกันดาร ยานพาหนะทางบกไม่สามารถไปถึง ให้เพิ่มวันเพื่อการเดินทางอีกไม่เกิน ๓ วันรวมเป็น ๑๑ วัน
๗.๒ หน่ว ยที่ตั้ งอยู่ นอกรัศ มี ๓๐๐ กม.รอบดอนเมื อ ง ให้เ พิ่ม วั นเพื่ อการเดิน ทางอี ก
ไม่เกิน ๒ วัน
๗.๓ ผู้ที่ปฏิบัติงานครบ ๓๐ วัน แต่ไม่ใช้สิทธิหยุดพักผ่อน เมื่อได้ทางานต่อไปจนครบ ๖๐
วันขึ้นไป ให้พักเพิ่มอีกไม่เกิน ๔ วัน

- ๒๓๖ ๘. กาหนดเวลาทางานมาตรฐานของข้าราชการ
ปีหนึ่ง ๕๒ สัปดาห์
๓๖๕ วัน
สัปดาห์หนึ่งทางาน
๕ วัน
ปีหนึ่งมีวันทางาน
๒๖๐ วัน
หยุดราชการประจาปี
๑๖ วัน (ทหาร ๑๗ วัน)
หยุดพักผ่อนประจาปี
๑๐ วัน
คิดเฉลี่ยลากิจ, ลาปุวย
๗ วัน
ปีหนึ่งทางานประมาณ ๒๒๖ วัน (วันทางานมาตรฐาน)
เอกสารอ้างอิง
- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยกาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยกาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ พ.ศ.๒๕๐๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
- ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๒๓ ท้ายหนังสือ สบ.ทอ.รับที่ ๑๐๐๕๐/๒๓
- หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว ๑๒๒ ลง ๒ ส.ค.๒๕
- ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กาหนดเวลาทางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๐

- ๒๓๗ เวรยามประจาส่วนราชการ
(เฉพาะส่วนราชการในกองทัพอากาศ)
๑. ความมุ่งหมายในการจัดให้มีการรักษาการณ์
๑.๑ รักษาความปลอดภัยให้แก่ อาคาร สถานที่ บุคคล หรือทรัพย์สินของทางราชการหรือ
ตามที่ท างราชการกาหนดให้พ้น จากการโจรกรรม การจารกรรม การก่อ วิน าศกรรม การก่อ การร้า ย
และการบ่อนทาลาย หรือเหตุอื่นใดที่ทาให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ
๑.๒ พิทัก ษ์ร ัก ษา และปูอ งกัน มิใ ห้ข้อ มูล ข่า วสารรวมทั้ง สิ ่ง ที ่เ ป็น ความลับ ของ
ทางราชการรั่วไหล หรือตกไปอยู่ในมือของฝุายตรงข้ามหรือบุคคลผู้ไม่มีอานาจหน้าที่ จากการล่วงละเมิดหรือ
บุกรุกเข้าสถานที่ที่กาหนดเป็นเขตหวงห้าม
๑.๓ ถวายพระเกี ย รติ แด่ พ ระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ เ สด็ จ ฯ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
กองทั พ อากาศ รวมทั้ ง แสดงความเคารพนายกรั ฐ มนตรี และบุ ค คลส าคั ญ ทางทหารตามระเบี ย บ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙
๑.๔ รักษาความสงบเรียบร้อยที่ตั้งในภาวะปกติ
๒. แนวทางการปฏิบัติในการรักษาการณ์ในภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติ
๒.๑ ภาวะปกติ
๒.๑.๑ สารวั ตรทหารอากาศ ทหารกองประจ าการรั กษาการณ์ หรื อเวร-ยาม
รักษาการณ์ประจาส่วนราชการในส่วนราชการนั้น ๆ มีหน้าที่เฝูาตรวจการณ์ พิสูจน์ทราบเบื้องต้น เข้าขัดขวาง
บุคคล รวมทั้งอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกในพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยสามารถใช้อาวุธหรืออุปกรณ์
ด้า นการรั ก ษาความปลอดภั ย ได้ ต ามความจ าเป็ น ของสถานการณ์ ตามกฎหมายและตามกฎการใช้ ก าลั ง
เพื่อปูองกันภัยอันตรายให้แก่ที่ตั้งกองทัพอากาศ
๒.๑.๒ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ
กองทั พอากาศ ที่ จั ดจากหน่ วยขึ้ นตรงกองทั พอากาศ ณ ที่ ตั้ งดอนเมื อง มี หน้ าที่ รั บผิ ดชอบในการตรวจการ
รักษาการณ์ของเวร-ยามประจาส่วนราชการ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมืองทั้งหมด และมีอานาจหน้าที่ตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๔๗
๒.๑.๓ นายทหารเวรศู นย์ รั กษาการณ์ หน่ วย ผู้ ช่ วยนายทหารเวรศู นย์ รั กษาการณ์
หน่วย ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กรมช่างอากาศ บางซื่อ มีหน้าที่
รับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการรักษาการณ์ของเวร-ยามประจาส่วนราชการของหน่วยตนเอง
๒.๑.๔ นายทหารเวรกองบั ญ ชาการหน่ วยบั ญ ชาการอากาศโยธิน และผู้ช่ ว ย
นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการ
รักษาการณ์ของเวร-ยามประจาส่วนราชการของหน่วยตนเอง
๒.๑.๕ นายทหารเวรส านั ก งานผู้ บั ง คั บ ทหารอากาศดอนเมื อ ง และผู้ ช่ ว ย
นายทหารเวรสานักงานผู้บั งคับทหารอากาศดอนเมือ ง มีหน้าที่รับผิ ดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการ
รักษาการณ์ของเวร-ยามประจาส่วนราชการของหน่วยตนเอง
๒.๑.๖ นายทหารเวรกองบิน และผู้ช่วยนายทหารเวรกองบิน มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การรักษาการณ์ และตรวจการรักษาการณ์ของเวร-ยามประจาส่วนราชการของหน่วยตนเอง
๒.๑.๗ นายทหารเวรโรงเรียนการบิน และผู้ ช่วยนายทหารเวรโรงเรียนการบิ น
มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการรักษาการณ์ของเวร-ยามประจาส่วนราชการของหน่วยตนเอง

- ๒๓๘ ๒.๑.๘ นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม และ
ผู้ช่วยนายทหารเวรหน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการ
รักษาการณ์ของเวร-ยามประจาส่วนราชการของหน่วยตนเอง
๒.๑.๙ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน และโรงเรียนการบิน มีหน้าที่ ในการ
จัดตั้งกองรักษาการณ์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และ
บุ ค คลส าคั ญ ทางทหารตามระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย บุ ค คลส าคั ญ
ทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห้วงเวลาที่เสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ
๒.๒ ภาวะไม่ปกติ
เมื่ อไม่ สามารถพิ สู จน์ทราบหรื อยั บยั้งได้ และ/หรื อพิจารณาแล้วเห็นว่ าไม่ สามารถ
บรรเทาเหตุ หรื อระงั บเหตุ หรือเกิ นขี ดความสามารถของหน่ วย หรือพิสู จน์ ทราบแน่ ชัดว่ามีผู้ ล่วงละเมิดหรื อ
ผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจตนาใช้กาลัง และ/หรืออาวุธ รวมถึงการบังคับใช้อากาศยาน
ที่ค วบคุม การบิ น จากภายนอก ที่ ติ ดอุปกรณ์ อาวุธ หรือวั ตถุระเบิด เพื่อมุ่ งกระท าต่ อบุ คคล อาคารสถานที่
และทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความเสียหายทั้งต่อภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น ให้นายทหารเวรแจ้งหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อ ดาเนิน การตามแผนปูอ งกัน ที่ตั้ง ของหน่ว ยต่อ ไป
โดยปฏิบัติดังนี้
๒.๒.๑ นายทหารเวรอ านวยการกองทั พอากาศ ผู้ ช่ วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ แจ้งศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ และรายงานให้ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ทราบทันที
๒.๒.๒ นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศและนายทหาร
เวรศูนย์รักษาการณ์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ) แจ้งศู นย์
ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๒.๒.๓ นายทหารเวรกองบัญ ชาการหน่ว ยบัญ ชาการอากาศโยธิน และ
นายทหารเวรสานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง แจ้งศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๒.๒.๔ นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กรมช่างอากาศ บางซื่อ และนายทหารเวร
ศูนย์รักษาการณ์หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม แจ้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๒.๒.๕ นายทหารเวรกองบิ น แจ้ ง ศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก ารกองบิ น ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑,
๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๒.๒.๖ นายทหารเวรโรงเรี ย นการบิ น แจ้ ง ศู น ย์ ปฏิ บั ติ ก ารโรงเรี ย นการบิ น
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๓. หน้าที่ของหน่วยปฏิบัติ
๓.๑ “ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ
ประสานงาน สั่ ง การ และควบคุ ม การใช้ ก าลั ง ภาคพื้ นปู องกั นและรั ก ษาความปลอดภั ย ณ ที่ ตั้ ง ดอนเมื อ ง
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีผู้อานวยการศูนย์ยุทธการภาคพื้นเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๓.๒ “ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร ก อ ง บิ น ๑ , ๒ , ๔ , ๗ , ๒ ๑ , ๒ ๓ , ๔ ๑ , ๔ ๖ , ๕ , ๕ ๖
และโรงเรียนการบิน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน สั่งการ และ
ควบคุมการใช้กาลังภาคพื้น เพื่อปูองกันและรักษาความปลอดภัยที่ตั้งกองบิน และโรงเรียนการบิน โดยมี

- ๒๓๙ ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๓.๓ “ศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย” มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม
และก ากั บดู แลการรั กษาการณ์ ของหน่ วย โดยการเฝู าตรวจการณ์ พิ สู จน์ ทราบเบื้ องต้ น และใช้ ก าลั ง ที่ มี อ ยู่
เข้าขัดขวางบุคคล และอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ที่ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภั ย
ในพื้นที่รับผิดชอบ
๓.๔ “กองรักษาการณ์” มีหน้าที่ ถวายพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้ง
แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลสาคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัย บุ ค คลส าคั ญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห้ วงเวลาที่ เ สด็จ ฯ หรื อ มาปฏิ บั ติ ภารกิ จในพื้ น ที่
รับผิดชอบของกองทัพอากาศ
๓.๕ กรมกาลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ พิจารณาจัดทารายชื่อและตาแหน่งของผู้ที่
จะเข้ า เป็ น นายทหารเวรอ านวยการกองทั พ อากาศ และผู้ ช่ ว ยนายทหารเวรอ านวยการกองทั พ อากาศ
ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ ขออนุมัติผู้ บัญ ชาการทหารอากาศ จัดหรืองดจัดเข้าเป็นนายทหารเวร
อานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ แล้วส่ง รายชื่อนายทหารเวร
อานวยการกองทัพอากาศ ให้กรมสารบรรณทหารอากาศออกคาสั่งกองทัพอากาศจัดให้ปฏิบัติหน้าที่นายทหาร
เวรอานวยการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศต่อไป
๓.๖ กรมสารบรรณทหารอากาศ มีหน้าที่ ดังนี้
๓.๖.๑ จัดนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ชั้นยศนาวาอากาศเอก
และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ชั้นยศนาวาอากาศโท สังกัดส่วนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
ตามรายชื่อที่ได้รับจากกรมกาลังพลทหารอากาศ ตามข้อ ๓.๕ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกวัน
๓.๖.๒ จัดนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ ชั้นยศ
เรืออากาศตรีจนถึงนาวาอากาศเอก ที่ไม่ผ่านหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือ
เทียบเท่า และพันจ่าอากาศเอกที่ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
ในกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ ณ ที่ตั้ง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกวัน
๓.๖.๓ จั ด สถานที่ และสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น
ศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
๓.๖.๔ จัดทาแบบรายงานตาม ผนวก ฉ พร้อมทั้งรับผิดชอบในการเบิกหรือ
จัดทาเครื่องหมายแสดงตัว อาวุธปืนและกระสุน ห้องพัก และสิ่งอานวยความสะดวก ตลอดจนของใช้อื่น ๆ
ที่จาเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ และเสมียนเวรของส่วนราชการ
ณ ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศ
๓.๗ กรมข่าวทหารอากาศ มีหน้าที่ ดังนี้
๓.๗.๑ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั ก ษาการณ์ กองบั ญชาการกองทั พอากาศ เพื่ อ วางแผน
อานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแลการรักษาการณ์ของหน่วย โดยการเฝูาตรวจการณ์ พิสูจน์ทราบ
เบื้องต้น และใช้กาลังที่มีอยู่เข้าขัดขวางบุคคล และอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ที่ละเมิดมาตรการ

- ๒๔๐ การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบในภาวะปกติ ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไป ตามหมวดการรักษาการณ์
ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๓.๗.๒ จัดการปฐมนิเทศ อบรม ชี้แจง แนะนา เกี่ยวกับอานาจหน้าที่และ
การปฏิบัติหน้าที่ของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ เสมียนเวรหรือจ่าเวร และผู้ช่วยเสมียนเวรหรือ
ผู้ช่วยจ่าเวรหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยกาหนดให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติ
หน้ า ที่ เ วร-ยามรั ก ษาการณ์ ทุ ก คน ต้ อ งเข้ า รั บ การอบรม ในการนี้ ใ ห้ จั ด ท าบั น ทึ ก รายละเอี ย ดการอบรม
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วย
๓.๗.๓ จัดทาและแจกจ่ายรหัสสัญ ญาณผ่านประจาวัน เพื่อใช้ในการตรวจ
การรักษาการณ์ของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจาส่วนราชการต่าง ๆ
ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง โดยกาหนดให้ใช้รหัสสัญญาณผ่านประจาวัน ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ของวันถัดไป
๓.๗.๔ จั ด ท ามาตร การก ารรั ก ษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกั บ สถาน ที่
กองบัญชาการกองทัพอากาศตาม ผนวก ก
๓.๗.๕ จัดทาโครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์ ศูนย์รักษาการณ์
ส่วนบัญชาการกองทัพอากาศตาม ผนวก ข
๓.๗.๖ กาหนดจุ ด และพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบในกองบั ญ ชาการกองทั พ อากาศ
ที่จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เฝูา และตรวจการณ์
๓.๗.๗ กาหนดให้เสมียนเวรประจาส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ออกตรวจพื้นที่ตามข้อ ๓.๗.๖ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ นาฬิกา เป็นผลัดอย่างน้อย ๔ ผลัด
และกาหนดเส้นทางการตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่สาคัญนั้น ๆ ด้วย
๓.๘ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีหน้าที่ ดังนี้
๓.๘.๑ วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแลการรักษาการณ์
ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจาการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
และลูกจ้างประจา เป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกวัน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหมวดการรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๓.๘.๒ จัดตั้งกองรักษาการณ์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระบรมวงศานุวงศ์
รวมทั้ง แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลสาคัญ ทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสาคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห้วงเวลาที่เสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพอากาศ
๓.๘.๓ เฝูาตรวจการณ์ พิสูจน์ฝุาย เข้าขัดขวางอากาศยานที่ควบคุมการบิน
จากภายนอก ในพื้น ที่รับผิดชอบ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ห รืออาวุธ ต่อต้านทาลายได้ต ามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ตามกฎหมายและตามกฎการใช้กาลังเพื่อปูองกันภัยอันตรายให้แก่ที่ตั้งกองทัพอากาศ
๓.๙ สานักงานผู้บัง คับทหารอากาศดอนเมือง มีหน้าที่ วางแผน อานวยการ
ประสานงานควบคุม และกากับดูแลการรักษาการณ์ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน
ทหารกองประจาการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างประจา เป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ

- ๒๔๑ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกวัน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวดการรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์
ประจาส่วนราชการ
๓.๑๐ หน่วยอื่น ๆ ณ ที่ตั้งดอนเมือง นอกจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และ
สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้จัดตั้งศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยเพื่อวางแผน อานวยการ ประสานงาน
ควบคุม และกากับดูแลการรักษาการณ์ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกอง
ประจาการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างประจา เป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการปฏิบัติ
หน้าที่เป็นประจาทุกวัน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวดการรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วน
ราชการ
๓.๑๑ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีหน้าที่ สนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร
ให้แก่หน่วยเกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการร้องขอ
๓.๑๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหน้าที่ สนับสนุนอาวุธปืนและกระสุนตามอัตรา
จ่าย เพื่อจ่ายให้แก่ส่วนราชการที่ขอเบิก และจัดเจ้าหน้าที่ทาความสะอาดอาวุธปืน เดือนละ ๒ ครั้ง
๓.๑๓ กรมขนส่งทหารอากาศ มีหน้าที่ จัดรถยนต์จานวน ๑ คัน พร้อมพลขับ พร้อม
จัดทาที่ปักธงนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศไว้ที่หน้ารถยนต์ด้านซ้าย สาหรับนายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ หรือผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ใช้ในการตรวจการรักษาการณ์ของส่วนราชการ
ณ ที่ตั้ง กองทั พอากาศดอนเมือง พร้อ มทั้ง สนับสนุ นเชื้อเพลิง ตามความจาเป็นที่น ายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศใช้จริง
๓.๑๔ กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน้าที่ สนับสนุนอาหาร ๓ มื้อเป็นประจาทุกวัน
สาหรับนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
๓.๑๕ กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่ สนับสนุนพัส ดุต่าง ๆ ไว้จ่ายให้แก่ส่วน
ราชการที่ขอเบิก ดังนี้
๓.๑๕.๑ เครื่องหมายแสดงตัว ตามข้อ ๑๕ ข้อ ๒๗ ข้อ ๓๓.๑ ข้อ ๓๓.๒
ข้อ ๕๒.๑ ข้อ ๕๒.๒ และข้อ ๕๒.๓
๓.๑๕.๒ แบบเอกสาร ตามผนวก ฉ-๑ ถึง ฉ-๗
๓.๑๕.๓ ซองปืนและเข็มขัดคาดเอว
๓.๑๕.๔ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่จาเป็น เช่น เครื่องนอน อุปกรณ์ในศูนย์รักษาการณ์
๓.๑๖ กรมช่างอากาศ บางซื่อ มีหน้าที่ จัดตั้งศูนย์รักษาการณ์กรมช่างอากาศเพื่อวางแผน
อานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแลการรักษาการณ์ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร
นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ ข้า ราชการกลาโหมพลเรือ น และลูก จ้า งประจ า เป็ น เวร -ยาม
รั ก ษาการณ์ ป ระจ าส่ ว นราชการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น ประจ าทุ ก วั น ทั้ ง นี้ ใ ห้ ถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตาม หมวดการ
รักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๓.๑๗ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในกองบัญชาการกองทัพอากาศ จัดเสมียนเวร
ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกวัน
๓.๑๘ ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และส่วนราชการนอกที่ตั้ง
กองทัพอากาศดอนเมือง ดาเนินการดังนี้
๓.๑๘.๑ จัดทามาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตาม
ผนวก ก โดยกาหนดพื้นที่สาคัญ อาคารสถานที่ คลัง สิ่งที่เป็นความลับของทางราชการ หรือสิ่งมีค่าอย่าง

- ๒๔๒ ชัดเจนมีแผนผังแสดงบริเวณพื้นที่ และที่ตั้ง อาคาร แสดงเขตพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับต่าง ๆ
และโครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์ตามผนวก ข เพื่อใช้ในการควบคุมบุคคล ยานพาหนะ และวัสดุ
ที่จะเข้า-ออกพื้นที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัย
๓.๑๘.๒ ก าหนดจุ ด และพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของหน่ ว ยที่ จ ะต้ อ งจั ด ให้ มี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เฝูา และตรวจการณ์
๓.๑๘.๓ ก าหนดให้ เ วร-ยามประจ าส่ ว นราชการออกตรวจพื้ น ที่ ส าคั ญ
ตามข้อ ๘.๑๘.๒ ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่ ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา เป็นผลัดอย่างน้อย ๔ ผลัด และกาหนด
เส้นทางการตรวจให้ครอบคลุมพื้นที่สาคัญนั้น ๆ ด้วย
๓.๑๘.๔ จัด ที่ พั กเวรโดยเวร-ยามรั ก ษาการณ์ ประจ าส่ ว นราชการ ดู แ ล
รักษาความสะอาดห้องพักเวร อุปกรณ์ เครื่องนอนให้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ
๓.๑๘.๕ อบรม ชี้แจง แนะนา เกี่ยวกับอานาจหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่
ของนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย และเสมียนเวรหรือจ่าเวร
อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง โดยกาหนดให้ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ทุกคน ต้องเข้ารับการอบรม
ในการนี้ให้จัดทาบันทึกรายละเอียดการอบรมไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วย
๓.๑๘.๖ จัดทาแบบรายงานตามผนวก ฉ-๒ ถึง ฉ-๗
๓.๑๙ หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศต่ า งจั ง หวั ด ให้ จั ด นายทหารสั ญ ญาบั ต ร
นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ ข้า ราชการกลาโหมพลเรือ น และลูก จ้า งประจ า เป็ น เวร -ยาม
รักษาการณ์ประจาส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกวัน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวด ๔ กับให้จัดตั้ง
กองรั ก ษาการณ์ เพื่อถวายพระเกี ย รติแ ด่ พระบรมวงศานุ ว งศ์ รวมทั้ ง แสดงความเคารพนายกรั ฐ มนตรี
และบุ ค คลส าคัญ ทางทหารตามระเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการรั กษาความปลอดภั ย บุ ค คลส าคั ญ
ทางทหาร ตามห้วงเวลาที่เสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศด้วย
๓.๒๐ หน่ วยกองทั พอากาศปฏิ บั ติ ราชการสนาม จั ดตั้ ง ศู นย์ รั กษาการณ์ ห น่ ว ย
เพื่อวางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกากับดูแลการรักษาการณ์ในภาวะปกติ โดยจัด นายทหาร
สั ญ ญาบั ต ร นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ น และลู ก จ้ า งประจ า
เป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจาทุกวัน ทั้งนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวด ๔
๔. การรักษาการณ์ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
๔.๑ การรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน
๔.๒ การรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ
๔.๓ การรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๕. การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการรักษาการณ์
๕.๑ ทหารอากาศโยธิน มีหน้าที่รับผิดชอบพื้นที่ภายในที่ตั้งกองทัพอากาศ ที่อยู่ นอกเขต
รับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ในที่ตั้งกองทัพอากาศนั้น และเขตพื้นที่บางส่วนตามที่ส่วนราชการต่าง ๆ
ตกลงมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของทหารอากาศโยธิน โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่ตั้งนั้น เป็นผู้แบ่ง
มอบเขตรับผิดชอบให้แก่ทหารอากาศโยธิน รวมทั้งพื้นที่รักษาความปลอดภัยที่ได้รับมอบหมายด้วย
๕.๒ สารวัตรทหารอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบ
๕.๒.๑ พื้นที่ตามข้อตกลงกับมณฑลทหารบก
๕.๒.๒ พื้นที่เขตปลอดภัยในราชการทหาร

- ๒๔๓ ๕.๒.๓ พื้ น ที่ ภ ายในที่ ตั้ ง กองทั พ อากาศที่ มิ ไ ด้ อ ยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบในการ
รักษาการณ์ของส่วนราชการอื่น ๆ โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดในพื้นที่นั้น ได้แบ่งเขตความรับผิดชอบ
๕.๓ เวร-ยามรั ก ษาการณ์ ป ระจ าส่ ว นราชการ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบภายในเขตพื้ น ที่
ของส่ วนราชการนั้ น ๆ ส าหรั บที่ ตั้ งกองทั พอากาศดอนเมื อง ให้ เป็ นไปตามที่ ทางราชการก าหนด ส่ ว นที่ ตั้ ง
กองทัพอากาศอื่น ๆ ให้ผู้บังคับหน่วย ณ ที่ตั้งนั้นเป็นผู้กาหนด
๖. การติดต่อสื่อสาร
๖.๑ เครื่องมือสื่อสารให้เป็นไปตามอัตราการจัดของหน่วย
๖.๒ ข่ายวิทยุ รหัส-นามเรียกขาน และมาตรการการใช้งานวิทยุ มือถือ ให้ ปฏิบัติ ตามที่
กองทัพอากาศกาหนด
๖.๓ ให้จัดตั้งระบบติดต่อสื่อสารหลัก-รอง ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
๗. มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกั บสถานที่ของหน่วยและโครงสร้างการจัดและ
อัตราการรักษาการณ์ ให้เป็นไปตาม ผนวก ก และ ผนวก ข ท้ายระเบียบนี้

การรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน
๘. หน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น กองบิ น ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖
และโรงเรียนการบิน ดาเนินการจัดจุดรักษาการณ์ และเวร-ยามรักษาการณ์ ตามแผนปูองกันที่ตั้งหน่วย
๙. หน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น กองบิ น และโรงเรี ย นการบิ น จั ด ตั้ ง กองรั ก ษาการณ์
เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความปลอดภัย แด่ พระบรมวงศานุ วงศ์ที่ เสด็จ ฯ มาในพื้น ที่รั บผิ ดชอบของ
กองทัพอากาศ แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรีและบุคคลสาคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้ ว ยการรั ก ษาความปลอดภั ย บุ ค คลส าคั ญ ทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ให้ เ ป็ น ไปตามโครงสร้ า งการจั ด
และระเบียบปฏิบัติของหน่วย
๑๐. การแต่งกาย
๑๐.๑ การรักษาการณ์ด้วยกาลัง ทหารอากาศโยธิน หรือหน่วยที่ใช้กาลัง ของทหาร
อากาศโยธิน ให้เจ้าหน้าที่แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง หมวกทรงหม้อตาล หรือชุดฝึกสีเทา
หรือชุดฝึกสีพราง หมวกทรงอ่อน สีน้าเงินดาหรือสีแดงโดยมีเครื่องหมายแสดงตัวเป็นปลอกแขนผ้ากามะหยี่ สี
แดง มีขนาดกว้าง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีอักษรย่อ “น.เวร ศยพ.ศปก.ทอ.”, “น.เวร อย.บน. ...”,
“น.เวร อย.รร.การบิน”, และ “น.เวร ศรก. ...(ชื่อย่อหน่วย)” ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๒
เซนติเมตร สวมติดที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก โดยให้ตัวอักษรอยู่ด้านนอกมองเห็นได้ง่าย
๑๐.๒ เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาการณ์ แต่ ง เครื่ อ งแบบตามระเบี ย บปฏิ บั ติ ป ระจ าของ
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน
๑๐.๓ อานาจหน้าที่ของเวร-ยามรักษาการณ์ว่าด้วยการรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน
ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วย
๑๑. อาวุธที่ใช้ในการรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน ให้เป็น ไปตามแผนปูอ งกัน ที่ตั้ง
หน่วย

- ๒๔๔ ๑๒. การรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน ให้อยู่ในบังคับบัญชาของผู้มีอานาจบังคับบัญชาซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา และผู้รับมอบอานาจการบังคับบัญชา ดังนี้
๑๒.๑ ผู้มีอานาจบังคับบัญชาการรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน
๑๒.๑.๑ ที่ตั้ง กองทัพอากาศดอนเมื อง ได้แก่ ผู้บัญ ชาการหน่วยบัญ ชาการ
อากาศโยธิน
๑๒.๑.๒ นอกที่ ตั้ ง กองทั พ อากาศดอนเมื อ ง ได้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ การกองบิ น
และผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
๑๒.๑.๓ หน่ วยที่ ตั้ งกองทั พอากาศปฏิ บัติ ราชการสนาม ได้ แก่ ผู้ บั งคับหน่ วย/
ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย
๑๒.๒ ผู้รับมอบอานาจการบังคับบัญชา
๑๒.๒.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน
๑๒.๒.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ นายทหารเวรกองบิน ๑, ๒,
๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน
๑๒.๒.๓ หน่วยที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ได้แก่ นายทหารเวร
ศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย
๑๓. ผู้มีอานาจตรวจการรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน
๑๓.๑ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ผู้ บั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
ผู้บังคับการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน หรือผู้รับมอบอานาจ
การบังคับบัญชา
๑๓.๒ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ
ก อง ทั พ อา ก า ศ เ ฉพ าะ ที่ ตั้ ง ก อง ทั พ อ าก าศ ดอ น เมื อ ง น าย ทหา ร เ ว ร ศู น ย์ ยุ ท ธ ก าร ภา คพื้ น
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ นายทหารเวรส่วนปูองกันฐานบิน ศูนย์ปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน
หรือศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
๑๓.๓ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น ของผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น
ณ ที่ตั้ง กองทัพอากาศนั้น ๆ หรือนายทหารสัญ ญาบัตรผู้รับมอบอานาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตรวจการ
รักษาการณ์แทนผู้บังคับบัญชา
๑๔. อานาจและ/หรือการใช้อาวุธของเวร-ยามรักษาการณ์
๑๔.๑ เวร-ยามรักษาการณ์ มีอานาจ ดังนี้
๑๔.๑.๑ ห้ ามปรามหรื อจั บกุ มผู้ ฝุ าฝื น ผู้ ขั ดขื นการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของเวร-ยาม
รักษาการณ์ หรือผู้ล่วงล้าเข้ามาในบริเวณที่รับผิดชอบ
๑๔.๑.๒ ช่วยจับกุมผู้กระทาความผิดที่อยู่ใกล้เขตรับผิดชอบตามความจาเป็นเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากสารวัตรทหารอากาศ หรือเจ้าพนักงานฝุายปกครอง หรือตารวจ ทั้งนี้ต้องแจ้งขออนุมัติ
และได้ รั บ อนุ มั ติ จ ากนายทหารเวรกองบั ญ ชาการหน่ ว ยบั ญ ชาการอากาศโยธิ น นายทหารเวรกองบิ น
๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการเสียหายต่อหน้าที่ที่ตนรักษาอยู่

- ๒๔๕ ๑๔.๒ เวร-ยามรั ก ษาการณ์ ส ามารถใช้ อ าวุ ธ ได้ ต ามความจ าเป็ น สมควรแก่ เ หตุ
ตามกฎหมาย โดยพยายามใช้อาวุธจากลักษณะเบาไปหาหนัก ตั้งแต่ ตี แทง จนถึงยิงต่ออวัยวะที่สาคัญน้อยไปหามาก
ตามลาดับ และจะใช้อาวุธได้ในกรณีต่อไปนี้
๑๔.๒.๑ เพื่อปูองกันตนเอง หรือผู้อื่นที่ตนมีหน้าที่คุ้มครองปูองกัน
๑๔.๒.๒ เพื่ อรั กษา ปู องกั นอาคาร สถานที่ และทรั พย์ สิ นที่ ไ ด้ รั บมอบหมาย
ให้ดูแลรับผิดชอบ
๑๔.๒.๓ เพื่ อ ปู อ งกั น และระงั บ เหตุ อั น ตรายร้ า ยแรงที่ เ กิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบ
๑๔.๒.๔ ผู้มีอานาจบังคับบัญชาสั่งการโดยชอบด้วยกฎหมาย
๑๕. ข้อห้ามของเวร-ยามรักษาการณ์ในขณะปฏิบัติหน้าที่
๑๕.๑ ห้ามยืนพิง หรือท้าวปืน ต้องยืนด้วยท่าองอาจและเป็นสง่าอยู่เสมอ
๑๕.๒ ห้ามปล่อยอาวุธประจากายออกจากตัวเป็นอันขาด
๑๕.๓ ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มใด ๆ ยกเว้นน้าดื่ม
๑๕.๔ ห้ามอ่านหนังสือ ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน
๑๕.๕ ห้ามรับ หรือฝากเงิน หรือสิ่งของจากผู้ใดเป็นอันขาด
๑๕.๖ ห้ามพูดคุยกับผู้ใด เว้นแต่เรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่ของตน
๑๕.๗ ห้ามใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ หรือไม่สมควรต่อผู้อื่น
๑๕.๘ ห้ามร้องราทาเพลง หรือส่งเสียงดังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๑๕.๙ ห้ามออกนอกพื้นที่ที่รักษาการณ์ หรือจุดรักษาการณ์โดยพลการ
๑๕.๑๐ ห้ามพู ดคุ ยหยอกล้อ หรือนาเครื่องการละเล่นต่าง ๆ มาเล่นในขณะปฏิบั ติหน้าที่
๑๕.๑๑ ห้ า มเข้ า รั ก ษาการณ์ แ ทนกั น เองโดยมิ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตจากผู้ มี อ านาจ
จัดเวร-ยามรักษาการณ์
๑๕.๑๒ ห้ามปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่มิใช่งานในอานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบ
๑๖. การสับเปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน
๑๖.๑ การสั บเปลี่ ยน และรั บ -ส่ งหน้ าที่ เวร-ยามรั กษาการณ์ ด้ วยทหารอากาศโยธิ น
ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจาหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖
และโรงเรียนการบิน หรือศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยกาหนด หากเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ผ ลัด ต่อ ไป
ยัง ไม่ม ารับ หน้า ที่ ให้เจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์เดิมรักษาการณ์อยู่ต่อไปและรีบรายงานให้นายทหารเวร
หน่วยบัญ ชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรื อ
ศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม พิจารณาดาเนินการต่อไป
๑๖.๒ ให้นายทหารเวรหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑,
๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย ตรวจสอบยอดกาลังพลเจ้าหน้าที่
รั ก ษาการณ์ ก่ อ นจะเข้ า รั ก ษาการณ์ เพื่ อ อบรม ชี้ แ จงระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ค าสั่ ง ที่ เ วร -ยามรั ก ษาการณ์
แต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติ และข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่รักษาการณ์ ตลอดจนตรวจ
เครื่องแต่งกาย อาวุธ-กระสุน เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และอื่น ๆ ให้เรียบร้อย

- ๒๔๖ ๑๖.๓ ให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕,
๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม จัดทาคาสั่ง
การรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน
การรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ
๑๗. สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กองร้อยสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒,
๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน ดาเนินการจัดจุดรักษาการณ์ และเวร-ยามรักษาการณ์
๑๘. อานาจหน้าที่และรายละเอียดการปฏิบัติต่าง ๆ ของการรักษาการณ์ ด้วยสารวัตรทหาร
อากาศ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วย
๑๙. การบังคับบัญชา การรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศอยู่ในการบังคับบัญชา ของผู้
มีอานาจบังคับบัญชาและผู้รับมอบอานาจบังคับบัญชา ดังนี้
๑๙.๑ ผู้มีอานาจบังคับบัญชาการรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ
๑๙.๑.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
๑๙.๑.๒ นอกที่ ตั้ ง กองทั พ อากาศดอนเมื อ ง ได้ แ ก่ ผู้ บั ง คั บ กองร้ อ ยทหาร
สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน
๑๙.๒ ผู้รับมอบอานาจบังคับบัญชาการรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ
๑๙.๒.๑ ที่ ตั้ ง กองทัพ อากาศดอนเมื อ ง ได้ แก่ นายทหารเวรสารวั ต รทหาร
อากาศ ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๑๙.๒.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ นายทหารเวร กองร้อยสารวัตร
ทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน
๒๐. ผู้มีอานาจตรวจการรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ ได้แก่
๒๐.๑ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น ตั้งแต่นายทหารเวรสารวัตรทหารอากาศ ศูนย์ยุทธการ
ภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ขึ้นไป
๒๐.๒ นายทหารสัญ ญาบัตรที่ไ ด้รับ มอบอานาจเป็น ลายลัก ษณ์อัก ษรให้ต รวจการ
รักษาการณ์แทนผู้บังคับบัญชา
๒๐.๓ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศและผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
๒๑. การแต่ ง กายเจ้ า หน้ า ที่ ส ารวั ต รทหารอากาศในขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ แ ต่ ง กาย
ด้วยเครื่องแบบพิเศษตามที่ทางราชการกาหนด
๒๒. อาวุธประจากาย ให้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศที่เข้ารักษาการณ์ ใช้อาวุธประจากาย
พร้อมด้วยกระสุนตามอัตราที่ทางราชการกาหนดและแจกจ่ายให้เท่านั้น ห้ามใช้อาวุธส่วนตัวโดยเด็ดขาด การ
จะใช้ อ าวุ ธ ชนิ ด ใดแล้ ว แต่ ผู้ มี อ านาจสั่ ง ใช้ ส ารวั ต รทหารอากาศเป็ น ผู้ ก าหนด ตามสถานการณ์ แ ละ
ความเหมาะสม
๒๓. อ านาจและการใช้ อ าวุ ธ ของเจ้ า หน้ า ที่ ส ารวั ต รทหารอากาศ ในขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
รักษาการณ์ให้ใช้ได้ตามความจาเป็นของสถานการณ์ เพื่อปูองกันภยันตรายที่ใกล้จะถึง จากลักษณะเบาไปหาหนัก
และสมควรแก่เหตุตามกฎหมายในกรณีต่อไปนี้

- ๒๔๗ ๒๓.๑ เพื่อปูองกันตนเอง หรือผู้อื่นที่ตนมีหน้าที่คุ้มครองปูองกัน
๒๓.๒ เพื่อ รั กษา ปูอ งกัน อาคาร สถานที่ และทรัพ ย์ สิน ที่ ไ ด้รั บ มอบหมายให้ ดู แ ล
รับผิดชอบ
๒๓.๓ เพื่อปูองกันและระงับเหตุอันตรายร้ายแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
๒๓.๔ เพื่ อ บั งคั บ ผู้ ถู กควบคุ มที่ ก าลั ง จะหลบหนี จ ากสถานที่ค วบคุ ม หรื อ ใช้ อ าวุ ธ
เพื่อก่อความไม่สงบ
๒๓.๕ เมื่ อได้ รับ ค าสั่ ง จากผู้ บั ง คั บ บัญ ชา ที่สั่ ง การโดยชอบด้ว ยกฎหมายและแบบ
ธรรมเนียมทหาร
๒๔. ข้ อ ห้ า มของเจ้ า หน้ า ที่ ส ารวั ต รทหารอากาศที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาการณ์ ป ระจ าจุ ด
รักษาการณ์ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ โดยอนุโลม
การรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ

๒๕. เจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ โดยปกติให้จัดดังนี้
๒๕.๑ นายทหารเวรศู นย์รั กษาการณ์หน่ วย นายทหารเวรกองบั ญชาการหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน นายทหารเวรสานักงานผู้บัง คับ ทหารอากาศดอนเมือง นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวร
โรงเรียนการบิน
๒๕.๒ ผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ผู้ช่วยนายทหารเวรกองบัญ ชาการ
หน่ ว ยบั ญ ชาก ารอากาศโยธิ น ผู้ ช่ ว ยนายทหารเว รส านั ก งาน ผู้ บั ง คั บ ทหารอาก าศดอ นเมื อ ง
ผู้ช่วยนายทหารเวรกองบิน ผู้ช่วยนายทหารเวรโรงเรียนการบิน
๒๕.๓ เสมียนเวรหรือจ่าเวร
๒๕.๔ ผู้ช่วยเสมียนเวรหรือผู้ช่วยจ่าเวร
๒๕.๕ เวร-ยามรักษาการณ์อื่น ๆ
๒๖. ผู้ที่ไม่ต้องจัดเป็นเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ ได้แก่
๒๖.๑ นายทหารสั ญ ญาบั ต รที่ มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น
ราชองครักษ์เวร นักบินพระราชพาหนะ แพทย์ และพยาบาล
๒๖.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ) ขึ้นไป
๒๖.๓ รองหั ว หน้ า ส่ ว นราชการ เสนาธิ ก ารของส่ ว นราชการ ผู้ บั ง คั บ ฝู ง บิ น และ
ผู้บังคับกองพัน
๒๖.๔ นายทหารฝุ า ยอ านวยการประจ าผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และนายทหารเหล่ า
พระธรรมนูญ
๒๖.๕ ผู้มีหน้าที่ราชการ ซึ่งได้รายงานแจ้งเหตุผลความจาเป็นของดจัดเป็น เจ้าหน้าที่
เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าส่วนราชการที่มีอานาจสั่งจัดเวร-ยาม
และได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว

- ๒๔๘ ๒๗. การแต่งกาย
๒๗.๑ ให้เจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอ
พั บ แขนยาวอิ น ทรธนู แ ข็ ง หรื อ เครื่ อ งแบบฝึ ก และมี เ ครื่ อ งหมายแสดงตั ว คื อ ปลอกแขน ท าด้ ว ย
ผ้าสั กหลาดสี ขาว ขนาดกว้าง ๑๑.๕ เซนติเมตร ที่ขอบบนและขอบล่างของปลอกแขน มี แถบสีฟูา ขนาด
กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ด้านละ ๑ แถบ แต่ละแถบห่างจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอก
แขน มีข้อความว่า “น.เวร ศรก.” “ผช.น.เวร ศรก.” “น.เวร บน...” ผช.น.เวร บน...” “น.เวร รร.การบิน”
“ผช.น.เวร รร.การบิน ” “น.เวร บก.อย.” “น.เวร สน.ผบ.ดม.” “เสมีย นเวร” “จ่า เวร” หรือเวร-ยาม
รักษาการณ์อื่น ๆ แล้วแต่กรณี ปักด้วยไหมสีน้าเงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร โดยมีอักษรย่อบอกชื่อส่วน
ราชการต่อท้าย สวมติดที่แขนเสื้อข้างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก โดยให้ตัวอักษรอยู่ด้านนอกมองเห็น
ได้ง่าย ชั้นยศจ่าอากาศทหารชายแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว หมวกทรงหม้อตาล และทหารหญิง
แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา
๒๗.๒ ส าหรั บ ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ น หรื อ ลู ก จ้ า งประจ า ซึ่ ง ท าหน้ า ที่
ยามรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบชนิดที่มีลักษณะสอดคล้องกับเครื่องแบบตามข้อ ๒๗.๑ และให้มีปลอกแขน
ทาด้วยผ้าสักหลาดสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ปักด้วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร พันรอบ
แขนขวาเหนือข้อศอก โดยอนุโลม
๒๘. อาวุธประจากาย
๒๘.๑ นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ขณะปฏิบัติหน้าที่เวร ให้มี อาวุธปืนพกพร้อม
ด้ วยกระสุ นตามอั ตรา เป็ นอาวุ ธประจ ากายคนละ ๑ กระบอก ตามที่ กรมสรรพาวุ ธทหารอากาศก าหนด
โดยใช้ประกอบกับซองปืนชนิดร้อยเข็มขัดคาดเอวมีรูปร่างและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปืน
๒๘.๒ การร้ อ ยซองปื น กั บ เข็ ม ขั ด คาดเอวให้ ร้ อ ยอยู่ ท างด้ า นขวามื อ ระหว่ า ง
ห่วงกางเกงสาหรับสอดเข็มขัดด้านหน้าและด้านข้าง เข็มขัดคาดเอวทาด้วยด้ายถักสีเทาเช่นเดียวกับที่ใช้ประกอบ
เครื่องแบบฝึก สาหรับผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วยที่มิใช่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งหัวหน้าหน่วยนั้น
พิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นและสมควรจะให้มีอาวุธปืนพกเป็นอาวุธประจากายในขณะปฏิบัติหน้าที่ด้วยก็ให้
กระทาได้ โดยให้สั่งการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
๒๘.๓ สาหรับเวร-ยามรักษาการณ์ให้มีอาวุธพร้อมซอง หรืออาวุธอื่นแล้วแต่กรณีโดยใช้
ประกอบเข็มขัดหัวสีดา หรือเข็มขัดด้ายถักสีเทา
๒๙. อาวุธประจากายของเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการดังกล่าว ต้องเป็นอาวุธที่
ทางราชการจัดให้เท่านั้น ห้ามใช้อาวุธส่วนตัวโดยเด็ดขาด
๓๐. เวร-ยามรั กษาการณ์ ประจ าส่ วนราชการ จะใช้ อาวุ ธประจ ากายได้ ตามความจ าเป็ น
ของสถานการณ์ เพื่อปู องกั นภยัน ตรายที่ใกล้จะถึ ง และพอสมควรแก่เ หตุจากเบาไปหาหนัก ตั้ง แต่ ตี แทง
จนถึงยิง ที่อวัยวะที่สาคัญน้อยไปหามากตามลาดับ และจะใช้อาวุธได้ภายในข้อจากัด ดังนี้
๓๐.๑ ในขณะปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๓๐.๒ เพื่ อปูองกันทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของราชการที่ตน
ได้รับมอบหมายให้รักษาอยู่ หรือเพื่อปูองกันตนเองให้พ้นภยันตรายที่ใกล้จะถึง โดยสมควรแก่เหตุ
๓๐.๓ ผู้ถูกจับกุมขัดขืนคาสั่ง หรือแสดงกิริยาต่อสู้ขัดขวาง หรือพยายามหลบหนี และ
ทาร้ายหรือจะทาร้ายเวร-ยามรักษาการณ์

- ๒๔๙ ๓๐.๔ ต้องใช้อาวุธภายในเขตสถานที่ที่รักษาการณ์อยู่เท่านั้น เว้นแต่การใช้อาวุธนั้น เป็น
การใช้ติดพันกันมาตั้งแต่ยังอยู่ภายในเขตดังกล่าวแล้ว
๓๐.๕ เมื่อผู้มีอานาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการสั่งโดยชอบด้วย
กฎหมาย
๓๑. การบังคับบัญชา ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอานาจสั่งจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วน
ราชการเป็นผู้บังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๓๒. ผู้มีอานาจตรวจการรักษาการณ์ของเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ ได้แก่
๓๒.๑ ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์หน่วย หรือผู้ได้รับมอบอานาจ
๓๒.๒ นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย
๓๒.๓ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
๓๓. อานาจและหน้าที่ของเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการให้เป็นไปตามผนวก ค ท้าย
ระเบียบนี้
๓๔. การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๓๔.๑ นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ให้จัดจากนายทหารสัญญาบัตรที่มียศตั้งแต่
เรืออากาศตรีจนถึงนาวาอากาศเอก และพันจ่าอากาศเอกที่ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร สาหรับ
หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ให้จัดข้าราชการชั้นยศพันจ่าอากาศเอกได้โดยอนุโลม
๓๔.๒ ผู้ช่วยนายทหารเวร ให้จัดจากผู้ที่มียศตั้งแต่พันจ่าอากาศตรีขึ้นไป
๓๔.๓ เสมี ยนเวรหรื อจ่าเวร ให้จั ดจากนายทหารประทวนที่ มียศตั้ ง แต่ จ่าอากาศตรี
ขึ้นไป สาหรับตาแหน่งจ่าเวรจะจัดเมื่อหน่วยมีทหารกองประจาการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
๓๔.๔ ผู้ช่วยเสมียนเวรหรือผู้ช่วยจ่าเวร
๓๔.๔.๑ ผู้ช่วยเสมียนเวร จัดจากนายทหารประทวนที่มียศตั้งแต่จ่าอากาศตรีขึ้นไป
หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร หรือลูกจ้างประจา
๓๔.๔.๒ ผู้ช่วยจ่าเวร ให้จัดจากนายทหารประทวนที่มียศตั้งแต่จ่าอากาศตรีขึ้นไป
โดยจะจัดก็ต่อเมื่อหน่วยต้องมีทหารกองประจาการ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา
๓๔.๕ เวร-ยามรั กษาการณ์ อื่ น ๆ ให้ จั ดจากข้ าราชการ ทหารกองประจาการ หรื อ
ลูกจ้างประจา ตามความจาเป็น
๓๕. ให้จัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ เข้าปฏิบัติหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์
ครั้งละ ๒๔ ชั่วโมง ปกติห้ามจัดให้อยู่เวร-ยามรักษาการณ์ต่อเนื่องเกิน ๒๔ ชั่วโมง หากผู้ใดถูกจัดเป็นเวร-ยาม
รักษาการณ์ป ระจ าส่ว นราชการในวัน หยุด ราชการ ตลอด ๒๔ ชั่ว โมง มาแล้ว ให้ ยกเว้นไม่ต้อ งจัด เข้า เป็ น
เจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ในรอบต่อไปหนึ่งครั้ง เว้นแต่ผู้มีอานาจแต่งตั้งจะสั่งเป็นอย่างอื่น สาหรับทหารหญิง
ข้าราชการกลาโหมพลเรื อนหญิง และลู กจ้า งประจ าหญิ ง ให้จั ดปฏิบัติ หน้ าที่เ วร -ยามรัก ษาการณ์ประจ า
ส่ ว นราชการ เฉพาะเวลากลางวั น ตั้ ง แต่ เ วลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิ ก า ในวั น เสาร์ วั น อาทิ ต ย์ และ
วันหยุดราชการประจาปี

- ๒๕๐ ๓๖. การแต่งตั้งเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ออกคาสั่ งแต่ งตั้ งเวร-ยามรั ก ษาการณ์ ประจ าส่ว นราชการ เป็ นลายลั กษณ์ อัก ษร และแจ้ง ให้
ผู้ที่ จะต้อ งเข้า เป็ นเวร-ยามรัก ษาการณ์ ประจาส่ว นราชการ ทราบล่ วงหน้ าก่ อนปฏิ บั ติห น้า ที่ ไม่ น้ อ ยกว่ า
๔๘ ชั่วโมง
๓๗. การรายงานของเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๓๗.๑ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบรายงานที่กาหนดในผนวก ฉ
๓๗.๒ ให้รายงานด้วยวาจาเมื่อ
๓๗.๒.๑ มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที
๓๗.๒.๒ ผู้มีอานาจตรวจการรักษาการณ์ตามข้อ ๓๒ และเวร-ยาม รักษาการณ์
ชั้นเหนือมาตรวจ
๓๗.๒.๓ เมื่อพบหัวหน้าส่วนราชการของเวร-ยามรักษาการณ์ในโอกาสแรกของ
วันรุ่งขึ้น
๓๗.๓ การรายงานด้วยวาจา ให้ใช้คารายงานดังนี้ “กระผม, ดิฉัน (ยศ,ชื่อ,ชื่อสกุล) เป็น
(เวร-ยามรักษาการณ์) ประจา (ชื่อส่วนราชการ) ระหว่างรักษาหน้าที่ เหตุการณ์ .........................................(ปกติ
หรือไม่ปกติถ้าไม่ปกติให้ชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น) ครับ, ค่ะ”
๓๘. ข้อห้ามของเวรประจาส่วนราชการ
๓๘.๑ ห้ามเสพของมึนเมาทุกชนิด
๓๘.๒ ห้ามใช้กิริยา วาจา ไม่สุภาพต่อผู้มาติดต่อ
๓๘.๓ ห้ามถอดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายแสดงตัว อาวุธประจากาย ขณะปฏิบัติหน้าที่
๓๘.๔ ห้ามประกอบอาหาร หรือสูบบุหรี่ในที่พักเวรอย่างเด็ดขาด
๓๘.๕ ห้ามร้องราทาเพลง หรือส่งเสียงดัง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
๓๘.๖ ห้ามออกไปนอกสถานที่ตั้ง ยกเว้นมีเหตุผลความจาเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่
๓๘.๗ ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟูาโดยไม่จาเป็น เมื่อมิได้ประจาอยู่ในที่พักเวร
๓๘.๘ ห้ามกระทาการใด ๆ อันไม่สมควรและไม่เป็นสาระต่อการปฏิบัติหน้าที่เวร หรือ
ทาให้บกพร่องต่อหน้าที่เวร
๓๙. ข้อห้ามสาหรับยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการขณะปฏิบัติหน้าที่
๓๙.๑ ปฏิบัติตามข้อห้ามของเจ้าหน้าที่เวรประจาส่วนราชการตามข้อ ๔๔
๓๙.๒ ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่มใด ๆ ยกเว้นน้าดื่ม
๓๙.๓ ห้ามอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ที่รับผิดชอบ
๓๙.๔ ห้ามรับหรือรับฝาก เงินหรือสิ่งของจากผู้ใดเป็นอันขาด
๓๙.๕ ห้ า มพูด คุ ย กั บผู้ ใ ด เว้ น แต่เ รื่ อ งที่เ กี่ ย วข้อ งกั บหน้ า ที่ ที่ป ฏิ บั ติ โดยจะต้ อ ง
ไม่เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของทางราชการ
๔๐. การรั บ -ส่ ง หน้ า ที่ เ วร-ยามรั ก ษาการณ์ ป ระจ าส่ ว นราชการ ให้ ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ
กาหนดเวลารับ-ส่งหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา แต่สาหรับกรณีที่
เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการเป็นทหารหญิง ข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจ้างประจาหญิง
ให้ส่งหน้าที่แก่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการที่เป็นทหารชาย หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนชาย

- ๒๕๑ หรือลูกจ้างประจาชาย แล้วแต่กรณี ในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา หากเวร-ยามรักษาการณ์ผลัดต่อไปไม่มารับหน้าที่
ภายในกาหนดเวลา ให้เวร-ยามรักษาการณ์เดิม รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น จนถึงผู้มีอานาจสั่งแต่งตั้ง
เวร-ยามรักษาการณ์ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีผู้อื่นมารับหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ รีบจัดผู้อื่นมารับหน้าที่แทนโดยด่วน
นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
๔๑. การจัด ผู้ปฏิบัติ หน้าที่ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ให้จัด จากนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีชั้นยศนาวาอากาศเอก และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ให้จัดจากนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีชั้นยศนาวาอากาศโท สังกัดส่วนราชการ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ที่สาเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า
๔๒. ผู้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ ๔๑ ได้ รั บ ยกเว้ น ไม่ ต้ อ งเข้ า เป็ น นายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ได้แก่
๔๒.๑ ผู้ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นราชองครักษ์เวร นักบิน
พระราชพาหนะ แพทย์ และพยาบาล
๔๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้ นยศนาวาอากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ)
ขึ้นไป
๔๒.๓ รองผู้ บั ง คั บ การกองบิ น ๖ รองผู้ บั ง คั บ การกรมทหารอากาศโยธิ น
รองผู้บัง คับการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รองผู้บัง คับการกรมปฏิบัติการพิเศษ รองผู้บัง คับการกรมทหาร
สารวัตรทหารอากาศ เสนาธิการกรมทหารอากาศโยธิน เสนาธิการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน เสนาธิการกรม
ปฏิบัติการพิเศษ เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ ผู้บัง คับฝูง บินในสัง กัดกองบิน ๖ และผู้บัง คับ
กองพันของหน่วยทหาร
๔๒.๔ นายทหารฝุ า ยอ านวยการประจ าตั ว ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา และนายทหาร
เหล่าพระธรรมนูญ
๔๒.๕ ผู้มีหน้าที่ราชการซึ่งได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้งดจัด
๔๓. การสับเปลี่ยนเวร และการงดจัดเข้าเวรอานวยการกองทัพอากาศ เป็นครั้งคราว
๔๓.๑ เมื่อมีคาสั่งจัดเข้าเวรแล้ว หากผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคาสั่งนั้นได้ ด้วย
เหตุใ ดก็ต ามให้ รายงานผู้บังคั บบัญ ชาทราบ แล้ว ให้หน่ วยขึ้ นตรงกองทัพอากาศที่เป็ นหน่ วยต้น สัง กั ดของ
นายทหารเวรผู้ นั้น แจ้ง ให้ กรมสารบรรณทหารอากาศทราบ ก่ อนกาหนดการเข้ าเวรของนายทหารผู้นั้ น
อย่างน้อย ๓ วันทาการ พร้อมด้วยรายชื่อนายทหารเวรที่จะเข้าเวรแทน เพื่อดาเนินการต่อไป
๔๓.๒ นายทหารผู้ ใ ดไม่ ส ามารถเข้ า เวรได้ ด้ ว ยเหตุ ใ ดก็ ต าม และยั ง ไม่ มี ค าสั่ ง
จัดเข้าเวรให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เป็นต้นสังกัดของนายทหารผู้นั้น แจ้งให้กรมสารบรรณทหารอากาศ
ทราบโดยเร็วที่สุด พร้อมแจ้งระยะเวลาที่นายทหารผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่เวรเพื่อจะได้งดจัดเวรให้
หากมีคาสั่งจัดเวรแล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อ ๔๓.๑
๔๔. นายทหารผู้ใดถูกจัดเข้าปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ หรือผู้ช่วย
นายทหารเวรอ านวยการกองทั พ อากาศ ในวั น หยุ ด ราชการตลอด ๒๔ ชั่ ว โมงแล้ ว ให้ ไ ด้ รั บ สิ ท ธิ ย กเว้ น
การจัดเข้าเวรในรอบถัดไป

- ๒๕๒ ๔๕. การรับ-ส่งหน้าที่ของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวร
อานวยการกองทัพอากาศ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ โดยอนุโลม และใช้แบบฟอร์มตามผนวก ฉ-๑
๔๖. นายทหารเวรอ านวยการกองทั พ อากาศ และผู้ ช่ ว ยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทั พ อากาศ ขณะปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ รั ก ษาการณ์ ใ ห้ แ ต่ ง เครื่ อ งแบบปกติ เ ทาคอพั บ แขนยาวอิ น ทรธนู แ ข็ ง
และมีเครื่องหมายแสดงตัวกับอาวุธประจากาย ดังนี้
๔๖.๑ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ มีปลอกแขนท าด้วยสักหลาดสี ฟู า
กว้าง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีแถบสักหลาดสีขาว กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร คาดโดยรอบ บนแถบ
สีขาวมีข้อความว่า “น.เวรอานวยการ ทอ.” ปักด้วยไหมสีน้าเงิน ตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร ปลอกแขนนี้
ใช้สวมที่แขนเสื้อข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก โดยให้ตัวอักษรอยู่ด้านนอกมองเห็นได้ง่าย
๔๖.๒ ผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ มีปลอกแขนรูปร่างและลักษณะ
การใช้เช่นเดียวกับข้อ ๕๒.๑ เว้นแต่ข้อความเป็น “ผช.น.เวรอานวยการ ทอ.”
๔๖.๓ ปูายแสดงตนนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวร
อ านวยการกองทั พ อากาศ ให้ มี รู ป แบบและรายละเอี ย ดตามผนวก ง ท้ า ยระเบี ย บนี้ และให้ ติ ด ไว้ ที่
ปกกระเป๋ า เสื้ อ ด้ า นซ้ า ย ในลั ก ษณะที่ เ ห็ น เด่ น ชั ด และต้ อ งติ ด ตลอดเวลาเมื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ น ายทหารเวร
อานวยการกองทัพอากาศหรือผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
๔๖.๔ ธงนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมชายธง
ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยม กว้าง ๓๕ เซนติเมตร ความยาวของธงวัดตั้ง ฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมยาว
๕๕ เซนติ เมตร พื้ นสี ฟูา กึ่ งกลางมี แถบสี ขาว กว้ าง ๕.๕ เซนติ เมตร ติดตลอดตามด้ านยาวของพื้ นธงมี คั นธง
ทาด้วยไม้หรือโลหะขนาดพองาม ให้ปักหรือติดที่ส่วนหน้ารถยนต์ของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
๔๖.๕ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ ให้มีอาวุธปืนประจากายคนละ ๑ กระบอก พร้อมด้วยกระสุนตามอัตราในขณะปฏิบัติหน้าที่เวร
โดยใช้ประกอบกับซองปืนชนิดร้อยเข็มขัดคาดเอว ซึ่งมีรูปร่างและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปืน การร้อยซอง
ปืนกับเข็มขัดให้ร้อยอยู่ทางด้านขวามือ ประมาณแนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง เข็มขัดคาดเอวทาด้วยด้ายหรือวัตถุ
เทียมด้ายถักสีน้าเงินดาหรือสีเทา
๔๗. นายทหารเวรอ านวยการกองทั พ อากาศ และผู้ ช่ ว ยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศมีอานาจหน้าที่ตาม ผนวก จ ท้ายระเบียบนี้
๔๘. ส่ ว นราชการต่ า ง ๆ ก าหนดระเบี ย บปลี ก ย่ อ ยที่ ไ ม่ ขั ด หรื อ แย้ ง กั บ ระเบี ย บนี้ ไ ด้
ตามความจาเป็น
เอกสารอ้างอิง
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑

- ๒๕๓ ผนวก
ผนวก ก

มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่

ผนวก ข
ผนวก ค

โครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์
อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ

ผนวก ง

ปูายแสดงตนนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหาร
เวรอานวยการกองทัพอากาศ

ผนวก จ

อานาจหน้าที่ของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วย
นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
แบบรายงานต่าง ๆ

ผนวก ฉ

- ผนวก ฉ-๑

แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอานวยการ ทอ. และ
ผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ ทอ.

- ผนวก ฉ-๒

แบบรายงานนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์

- ผนวก ฉ-๓
- ผนวก ฉ-๔

แบบรายงานผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์
แบบรายงานเสมียนเวร

- ผนวก ฉ-๕
- ผนวก ฉ-๖

แบบรายงานจ่าเวร
แบบบันทึกการติดต่อ-เยี่ยม

- ผนวก ฉ-๗

แบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ

- ๒๕๔ (ชั้นความลับ)

ชุดที่
หน้าที่

ของ
ของ

ชุด
หน้า

ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ของ
.
ที่

.

วันที่

อางถึง

๑. แผนที่ประเทศไทยมาตราสวน
ระวาง
กาหนดพิกัด Latitude Longitude ใหครอบคลุมพื้นที่ของหนวย
๒. แผนหรือคาสั่งของหนวยเหนือ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ
แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของ

เดือน

พ.ศ.

.
หรือ
.
.

๑. ความมุงหมาย
ระบุความมุงหมายของมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ เชน เพื่อปองกัน
สวนราชการใหปลอดภัยจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม การก่อการรายหรือเหตุอื่นใด
อันอาจทาใหเสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการนั้น เปนตน
๒. พื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ระบุพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของสวนราชการนั้น โดยปกติการแสดงพื้นที่ที่มี
การรักษาความปลอดภัย ขอใหจัดทาเปนแผนผังบริเวณพื้นที่และที่ตั้งของอาคาร พรอมทั้งแสดงเขตพื้นที่ที่มี
การรักษาความปลอดภัย ผังแสดงความสัมพันธการรักษาการณกองทัพอากาศในระดับตาง ๆ ในรูปผนวกประกอบ
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
๓. มาตรการควบคุม
กลาวถึงมาตรการและขั้นตอนที่กาหนดขึ้นเพื่อควบคุม บุคคล ยานพาหนะ และวัสดุในการ
ที่จะเขา-ออกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ ของสวนราชการหรือหนวยงาน ตลอดจนมาตรการ
ควบคุมการเคลื่อนไหวระหวางที่อยูในพื้นที่นั้น ๆ ดวย

๓.๑ การควบคุม...
.

.
(ชั้นความลับ)

- ๒๕๕ ชุดที่
หน้าที่

(ชั้นความลับ)

ของ
ของ

ชุด
หน้า

๓.๑ การควบคุมบุคคล
๓.๑.๑ กล่ าวถึงมาตรฐานการควบคุ มบุคคลที่จะเข้าสู่แต่ ละพื้น ที่ โดยระบุ ต าแหน่ ง
ผู้มีอานาจหน้าที่ ในการอนุญาตให้บุคคลผ่านเข้าสู่พื้นที่นั้น ๆ ได้
๓.๑.๒ กล่าวถึงการพิสูจน์ทราบและการควบคุม
๓.๑.๒.๑ อธิบายถึง ระบบที่ใช้ในการพิสูจน์ทราบและการควบคุมในแต่ง ละ
พื้นที่ เช่น ถ้าใช้ระบบบัตรผ่าน ก็อธิบาย แบบ ลักษณะ ชนิดของบัตรผ่าน การออกบัตร การตรวจบัตร เป็นต้น
๓.๑.๒.๒ ระบุวิธีการพิสูจน์ทราบและควบคุมบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามระบบที่
วางไว้ เช่น บุคคลภายในอาจใช้บัตรผ่านประจา บุคคลภายนอกอาจใช้วิธีแลกบัตรหรือใช้เจ้าหน้าที่บันทึก
หลักฐานบุคคลที่ผ่านเข้า-ออก เป็นต้น
๓.๑.๓ กล่าวถึงมาตรการควบคุมบุคคลที่ผ่านออกจากพื้นที่
๓.๒ การควบคุมพัสดุ
๓.๒.๑ การนาวัสดุเข้า
๓.๒.๑.๑ กาหนดระเบียบเกี่ยวกับประเภทวัสดุ และวิธีการนาวัสดุเข้า เช่น
บันทึกหลักฐานการนาวัสดุเข้า เป็นต้น
๓.๒.๑.๒ ตรวจค้นและตรวจสอบวัสดุบางประเภทซึ่ง อาจเป็นอันตราย หรือ
ล่อแหลมต่อการก่อวินาศกรรมหรืออัคคีภัย
๓.๒.๑.๓ กาหนดมาตรการควบคุมพิเศษเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสิ่งอุปกรณ์
และ/หรือบุคคลในพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
๓.๒.๒ การนาวัสดุออก
๓.๒.๒.๑ อธิบ ายถึง หลักฐานในการน าวัส ดุ ซึ่ ง ส่ว นหรื อหน่วยงานราชการ
ได้จัดทาขึ้นตามความเหมาะสม เช่น มีใบอนุญ าตให้นาวัสดุ อะไร จานวนเท่าไร ไปที่ใด เพื่ออะไร เป็นต้น
ในกรณีที่ต้องการรักษาความลับของทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจไม่แสดงรายละเอียดบางประการ
ในใบอนุญาตนาออกก็ได้
๓.๒.๒.๒ กาหนดมาตรการควบคุมเช่นเดียวกับการนาวัสดุเข้า ตามข้อ ๓.๒.๑
๓.๓ การควบคุมยานพาหนะ
๓.๓.๑ กาหนดแนวทางการตรวจค้นยานพาหนะที่ใช้ในราชการและยานพาหนะของ
เอกชน
๓.๓.๒ กาหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดยานพาหนะ
๓.๓.๓ กาหนด...
.

.
(ชั้นความลับ)

- ๒๕๖ -

ชุดที่
หน้าที่

(ชั้นความลับ)

ของ
ของ

ชุด
หน้า

๓.๓.๓ กาหนดมาตรการควบคุมยานพาหนะในการผ่านเข้า -ออกพื้นที่ที่มีการรักษา
ความปลอดภัยและพื้นที่ทั่วไปสาหรับ
๓.๓.๓.๑ ยานพาหนะของเอกชน
๓.๓.๓.๒ ยานพาหนะของทางราชการ
๓.๓.๓.๓ ยานพาหนะที่ใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล รถดับเพลิง เป็นต้น
๓.๓.๔ กาหนดวิธีการบันทึกหลักฐานยานพาหนะที่ผ่านเข้า-ออก
๔. เครื่องช่วยในการรักษาความปลอดภัย
อธิบายวิธีการใช้สิ่งต่อไปนี้เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
๔.๑ เครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต
๔.๑.๑ อธิบายลักษณะและสภาพของเครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต
๔.๑.๒ พื้นที่โล่ง (Clear Zone) หมายถึง พื้นที่ในเขตของส่วนหรือหน่วยราชการ ซึ่ง
ไม่มีสิ่งใดกากับสายตาในการตรวจการณ์ของยามรักษาการณ์
๔.๑.๒.๑ กาหนดขอบพื้นที่โล่ง
๔.๑.๒.๒ กาหนดความรับผิด ชอบในการรักษาความปลอดภัยและการดูแล
รักษาพื้นที่โล่ง
๔.๑.๓ เครื่องหมายและปูายกาหนดประเภท เช่น เครื่องหมายจราจร ปูายแสดง เขต
หวงห้าม ปูายแสดงเขตอันตราย เป็นต้น
๔.๑.๔ ช่องทางเข้า-ออก
๔.๑.๔.๑ กาหนดเวลาเปิด-ปิดในวันราชการ วันหยุดราชการ และข้อยกเว้น
ในบางกรณี
๔.๑.๔.๒ กาหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย เช่น การจัดยามรักษาการณ์
ประจาช่องทางเข้า-ออก การใช้เครื่องกั้น เป็นต้น
๔.๑.๔.๓ กาหนดวิธีการปฏิบัติในการปิดประตูช่องทางให้มั่นคงแข็งแรง เช่น
ใช้โซ่ล่าม หรือใช้กุญแจประกอบ เป็นต้น
๔.๒ ระบบแสงสว่างที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัย
๔.๒.๑ กาหนดจุดที่ติดตั้งและการควบคุมดูแลระบบแสงสว่าง
๔.๒.๒ กาหนดการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา
๔.๒.๓ กาหนดการเตรียมการและวิธีปฏิบัติเมื่อกระแสไฟฟูาขัดข้อง
๔.๒.๔ กาหนดการ...
.

.
(ชั้นความลับ)

- ๒๕๗ -

ชุดที่
หน้าที่

(ชั้นความลับ)

ของ
ของ

ชุด
หน้า

๔.๒.๔ กาหนดการให้แสงสว่างในกรณีฉุกเฉิน
๔.๒.๔.๑ แบบติดตั้งประจาที่
๔.๒.๔.๒ แบบเคลื่อนที่
๔.๓ ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบการควบคุมการผ่านเข้า-ออกอัตโนมัติ
๔.๔ ระบบสัญญาณแจ้งภัย
๔.๔.๑ จาแนกประเภทของระบบสัญญาณแจ้ง ภัยที่ใช้ในส่วนหรือหน่วยงาน
ราชการนั้น เช่น ระบบไฟฟูา ระบบแม่เหล็กไฟฟูา ระบบคลื่นแสง ระบบคลื่นเสียง ระบบอิเล็กทรอนิกส์
เป็นต้น
๔.๔.๒ กาหนดการตรวจสอบเครื่องสัญญาณแจ้งภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา
๔.๔.๓ กาหนดวิธีการใช้เครื่องสัญญาณแจ้งภัย และเฝูาตรวจ (Monitor)
๔.๔.๔ กาหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อมีเครื่องสัญญาณแจ้งภัย
๔.๔.๕ กาหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องสัญญาณแจ้งภัย
๔.๔.๖ จัดทาสมุดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับเครื่องสัญญาณแจ้งภัยและกาหนด
วิธีการบันทึก
๔.๔.๗ กาหนดการตั้งความไวของเครื่องสัญญาณแจ้งภัย
๔.๕ การติดต่อสื่อสาร
๔.๕.๑ อธิบายชนิดและจุดที่ตั้งของเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ใช้ในส่วนราชการ
หรือหน่วยราชการนั้น
๔.๕.๒ กาหนดวิธีการติดต่อสื่อสาร เช่น กาหนดผู้มีอานาจสั่งใช้ วิธีการใช้ เวลาใช้
เป็นต้น
๔.๕.๓ กาหนดวิธีและระยะเวลาในการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร
๔.๕.๔ กาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการติดต่อสื่อสาร เช่น การบอก
ฝุาย หรือการรับรองฝุายการใช้ประมวลลับ การใช้รหัส เป็นต้น
๕. ศูนย์ปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ และหน่วย
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
กล่าวถึงสาระสาคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยรักษาการณ์และหน้าที่โดยทั่วไปที่ยามรักษาการณ์
จะต้องปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้
๕.๑ การจัด...

.

.
(ชั้นความลับ)

- ๒๕๘ -

ชุดที่
หน้าที่

(ชั้นความลับ)

ของ
ของ

ชุด
หน้า

๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘

การจัดอัตรากาลังการจัดหน่วยและการบังคับบัญชา
ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของยามรักษาการณ์
จุดรักษาการณ์ที่สาคัญ
อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ
การฝึกอบรม
การใช้สุนัขเฝูายาม
การใช้สัญญาณผ่านและสัญญาณตอบรับ
กาลังเตรียมพร้อม
๕.๘.๑ การจัดอัตรากาลัง
๕.๘.๒ การกาหนดภารกิจ
๕.๘.๓ อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้
๕.๘.๔ ที่ตั้ง
๕.๘.๕ การวางกาลัง
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่เฉพาะและระเบียบปฏิบัติประจาของศูนย์รักษาการณ์ และ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ตาแหน่งอื่น ๆ ให้จัดทาเป็นผนวกต่างหาก
๖. การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน
กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าที่โดยทั่วไปในกรณีฉุกเฉิน
๖.๑ ของแต่ละบุคคล
๖.๒ ของกาลังเตรียมพร้อม
๖.๓ ของหน่วยรักษาการณ์
แผนรายละเอียดการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินแต่ละกรณี เช่น กรณีการก่อวินาศกรรม
การก่อความไม่สงบ เพลิงไหม้ เป็นต้น ให้จัดทาเป็นผนวกประกอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่
๗. คาแนะนาในการประสานงาน
กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับส่วนหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ
รวมทั้งการประสานงานกับบุคคลภายนอกตามความจาเป็น
๗.๑ การประสานแผนให้ส อดคล้อ งกับแผนของหน่วยเหนือ แผนของส่วนราชการที่
รับผิดชอบพื้นที่ และแผนของหน่วยที่อยู่ใกล้เคียง
๗.๒ การติดต่อ...
.

.
(ชั้นความลับ)

- ๒๕๙ -

ชุดที่
หน้าที่

(ชั้นความลับ)

ของ
ของ

ชุด
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๗.๒ การติดต่อและการประสานงานกับ
๗.๒.๑ เจ้าหน้าที่พลเรือนในท้องที่
๗.๒.๒ เจ้าหน้าที่ปกครองและตารวจ
๗.๒.๓ หน่วยทหารที่อยู่ใกล้เคียง
๗.๒.๔ บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ชื่ อ
ตาแหน่ง

.
.

หมายเหตุ เอกสารที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม
๑. แผนผังแสดงบริเวณพื้นที่และที่ตั้ง อาคาร แสดงเขตพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ระดับต่าง ๆ
๒. โครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์
๓. ผังการติดต่อสื่อสาร

.

.
(ชั้นความลับ)

- ๒๖๐ ผนวก ข ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
โครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์
เพื่อให้การรักษาการณ์ของหน่วยเกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
แนวความคิดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ จึงกาหนดโครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์ โดยแบ่ง
ประเภทดังนี้
- ศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- ศูนย์รักษาการณ์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และกรมช่างอากาศ บางซื่อ
- ศูนย์รักษาการณ์หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
- การรักษาการณ์กองบิน และโรงเรียนการบิน
- การรักษาการณ์ทหารอากาศโยธิน และการรักษาการณ์สารวัตรทหาร
๑. การบัญชาการและควบคุม

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

ศูนย์ยุทธการภาคพื้น
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน (ยกเว้น
กองบิน ๖) และโรงเรียนการบิน
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

ศูนย์รักษาการณ์

- การรักษาการณ์กองบิน และโรงเรียนการบิน

ศูนย์รักษาการณ์

- กองบัญชาการกองทัพอากาศ
- หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ)

๒. โครงสร้าง...

- ๒๖๑ -๒๒. โครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์
๒.๑ ศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕

ตาแหน่ง
ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
รองผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/ผู้อานวยการ
สานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ
นายทหารยุทธการ/ผู้อานวยการกองรักษา
ความปลอดภัย สานักนโยบายและแผน
กรมข่าวทหารอากาศ
นายทหารเวร
เสมียนเวร

ชั้นยศ

จานวน
สัญญาบัตร ประทวน
๑
๑

หมายเหตุ

๑
๑
จัดจากหน่วยขึ้น
กองทัพอากาศ
ในส่วนบัญชาการ
กองทัพอากาศ
หน่วยละ ๑ คน

๒.๒ ศูนย์รักษาการณ์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ)
และกรมช่างอากาศ บางซื่อ
จานวน
ลาดับ
ตาแหน่ง
ชั้นยศ สัญญาบัตร ประทวน
หมายเหตุ
๑ ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
๑
กองทัพอากาศ
๒ รองผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/รองหัวหน้าหน่วยขึ้น
๑
ตรงกองทัพอากาศ
๓ นายทหารยุทธการ/เสนาธิการหน่วยขึ้นตรง
๑
กองทัพอากาศ
๔ นายทหารเวร
๑
*ตามเหมาะสมกับ
๕ ผู้ช่วยนายทหารเวร
*
*
ขนาดของหน่วย
๖ เสมียนเวร
*
๗ ผู้ช่วยเสมียนเวร
*
๒.๓ ศูนย์รักษาการณ์...

- ๒๖๒ -๓๒.๓ ศูนย์รักษาการณ์หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชั้นยศ
๑

๓
๔

ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/ผู้บังคับหน่วยกองทัพอากาศ
ปฏิบัติราชการสนาม
รองผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/รองผู้บังคับหน่วย
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม
นายทหารยุทธการ
นายทหารเวร

๕

เสมียนเวร

๒

๒.๔ กองบิน และโรงเรียนการบิน
ตาแหน่ง
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

ผู้บังคับการกองบิน/ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
รองผู้บังคับการกองบิน/รองผู้บัญชาการ
โรงเรียนการบิน
เสนาธิการกองบิน/เสนาธิการโรงเรียนการบิน
นายทหารเวร
ผู้ช่วยนายทหารเวร
เสมียนเวร
ผู้ช่วยเสมียนเวร

จานวน
สัญญาบัตร ประทวน
๑

หมายเหตุ

๑
๑
๑
*

ชั้นยศ

จานวน
สัญญาบัตร ประทวน
๑
๑
๑
๑
*

*
*
*

หรือจัดข้าราชการ
ชั้นยศ พันจ่าอากาศ
เอกได้โดยอนุโลม
*ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน่วย

หมายเหตุ

*ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน่วย

๒.๕ หน่วยบัญชาการ...

- ๒๖๓ -๔๒.๕ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และสานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
จานวน
ตาแหน่ง
ลาดับ
ชั้นยศ
สัญญาบัตร ประทวน
๑ ผู้บังหน่วย
๑
๒ รองผู้บังคับหน่วย
๑
๓
๔
๕
๖
๗

เสนาธิการหน่วย
นายทหารเวร
ผู้ช่วยนายทหารเวร
เสมียนเวร
ผู้ช่วยเสมียนเวร

๑
๑
*

*
*
*

หมายเหตุ

*ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน่วย

๓. อานาจหน้าที่...

- ๒๖๔ -๕๓. อานาจหน้าที่ของผู้บังคับหน่วยในการรักษาการณ์
๓.๑ ผู้ บั ง คั บ ศู น ย์ รั ก ษาการณ์ และผู้ บั ง คั บ หน่ ว ยรั ก ษาการณ์ มี ห น้ า ที่ วางแผน
อานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุมการใช้กาลังภาคพื้นในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและ
คาสั่งของผู้บังคับบัญชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๓.๒ รองผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์ และรองผู้บังคับหน่วยรักษาการณ์ มีหน้าที่ ช่วยเหลือ
ในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุ มการใช้กาลังภาคพื้นในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามนโยบายและคาสั่งของผู้บังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๓.๓ นายทาหรยุทธการศูนย์รักษาการณ์ ฝุายเสนาธิการหน่วยรักษาการณ์ นายทหาร
ยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนการบิน มีหน้าที่ช่วยเหลือในการวางแผน อานวยการ ประสานงาน สั่งการ
และควบคุมการใช้กาลังภาคพื้นในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและคาสั่ง ของผู้บัง คับบัญ ชาศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพอากาศ

- ๒๖๕ ผนวก ค ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
อานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการ
๑. นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวรโรงเรียนการบิน
นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาอากาศโยธิน และนายทหารเวรสานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ เป็นผู้มีอานาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ์ประจาส่วนราชการในตาแหน่งรองลงไป
๑.๒ ดูแล รักษา อาคาร สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ และความสงบเรียบร้อ ย
ภายในส่วนราชการนั้น หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นให้รีบระงับเหตุ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
ทันที
๑.๓ ประจาอยู่ ณ ที่ทาการของส่วนราชการนั้น ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่และให้หมั่น
ออกตรวจสถานที่ ตลอดจนการรั ก ษาการของเวร-ยามรั ก ษาการณ์ ทุ ก ต าแหน่ ง โดยเฉพาะตั้ ง แต่ เ วลา
๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ นาฬิกา และเวลา ๒๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา ให้ตรวจอย่างน้อยช่วงเวลาละ ๑ ครั้ง
๑.๔ พิจารณารับการติดต่อราชการจากบุคคลภายนอก และควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบ
การรักษาความปลอดภัยของส่วนราชการนั้น ๆ
๑.๕ ควบคุ ม บุ ค คลและยานพาหนะที่ ผ่ า นเข้ า -ออกบริ เ วณส่ ว นราชการให้ เ ป็ น ไป
ตามระเบียบของทางราชการ
๑.๖ ควบคุมการนาพัสดุเข้า-ออกตามระเบียบที่ส่วนราชการนั้นกาหนด
๑.๗ ตรวจและดาเนินการตามที่เห็นสมควรต่อบุคคลที่สงสัยว่าเป็นผู้กระทาผิด ในเขต
รับผิดชอบ
๑.๘ ตรวจสอบและควบคมการรับฝาก เก็บรักษา และจ่ายกุญแจสานักงานคลัง สถานที่สาคัญ
และยานพาหนะ ซึ่งส่วนราชการนั้น ๆ ได้กาหนดให้นามาฝาก
๑.๙ ตรวจการปิดสถานที่ราชการให้อยู่ในสภาพที่ เรียบร้อย ปลอดภัย และพิจารณา
เปิดสถานที่ราชการนอกเวลาราชการ เมื่อมีความจาเป็นและควบคุมโดยใกล้ชิด
๑.๑๐ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการรักษาการณ์ตามที่ผู้มีอานาจบังคับบัญชามอบหมาย
๑.๑๑ รับตัวข้าราชการทหารในสังกัดซึ่งถูกจับกุมมาดาเนินการตามระเบียบ
๑.๑๒ การรับ-ส่งหน้าที่ให้ใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก ฉ-๒
๒. ผู้ ช่ ว ยนายทหารเวรศู น ย์ รั ก ษาการณ์ ห น่ ว ย ผู้ ช่ ว ยนายทหารเวรกองบิ น ผู้ ช่ ว ย
นายทหารเวรโรงเรียนการบิน ผู้ช่วยนายทหารเวรกองบัญ ชาการหน่วยบัญ ชาการอากาศโยธิน และผู้ช่ วย
นายทหารเวรสานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือนายทหารเวรในการปฏิบัติหนาที่
และปฏิบัติหน้าที่อื่นอันเกี่ยวกับการรักษาการณ์ ตามที่นายทหารเวร หรือผู้มีอานาจบังคับบัญชามอบหมาย
การรับ-ส่งหน้าที่ให้ใช้ฟอร์ม ผนวก ฉ-๓
๓. เสมียนเวร...

- ๒๖๖ -๒๓. เสมียนเวร มีหน้าที่ ดังนี้
๓.๑ ขึ้นตรงต่อนายทหารเวร
๓.๒ รับผิดชอบในการรับ-ส่งหนังสือราชการ และการติดต่อสื่อสารซึ่งมีถึง ส่วนราชการ
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ๆ นอกเวลาราชการแล้วให้นาเสนอนายทหารเวรที่บัง คับ
บัญชารับผิดชอบ
๓.๓ ดู แลรักษาทรัพย์สิน ของราชการที่อยู่ ในความรับผิดชอบให้เรีย บร้อยโดยเฉพาะ
สิ่งของที่เป็นสาธารณะ เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ถ้าเกิดการชารุดบกพร่องให้รับ แจ้งนายทหารเวร เพื่อแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขต่อไป
๓.๔ ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ และความสงบเรียบร้อยของสถานที่ราชการ
๓.๕ เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ไ ม่ ป กติ เ กิ ด ขึ้ น เช่ น เกิ ด เพลิ ง ไหม้ หรื อ มี บุ ค คลที่ น่ า สงสั ย
หรือแปลกปลอม เข้ามาในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ดาเนินการแก้ไขเหตุขั้นแรกตามมาตรการที่กาหนดไปก่อน
แล้วรีบราชการให้นายทหารเวร และ/หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน
๓.๖ ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการรักษาการณ์ตามที่นายทหารเวรมอบหมาย
๓.๗ ลงบั น ทึ ก ผู้ ที่ ม าติ ด ต่ อ ราชการ หรื อ มาเยี่ ย ม ในสมุ ด บั น ทึ ก ที่ ห น่ ว ยก าหนด
ตามผนวก ฉ-๖
๓.๘ การรับ-ส่งหน้าที่ให้ใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก ฉ-๔
๔. จ่าเวร มีหน้าที่เช่นเดียวกับเสมียนเวร และมีหน้าที่เพิ่มเติม ดังนี้ คือ
๔.๑ ควบคุม ดูแลให้ทหารกองประจาการปฏิบัติตามกาหนดเวลาที่ทางราชการกาหนดใน
เรื่องการปฏิบัติงานประจาวันของทหารกองประจาการ
๔.๒ ตรวจสอบยอด และส่ง ยอดทหารกองประจาการ ในเรื่อ งการขาด หนี ลา ปุว ย
ต้องโทษ คงกอง และอื่น ๆ ตามเวลาต่อผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่ง ครัด
และเรียบร้อย หากต้องการความช่วยเหลือ หรือมีขอบกพร่องประการใดให้รายงานนายทหารเวรทราบทันที
๔.๔ กวดขันวินัยทหารกองประจาการให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด
๔.๕ การรับ-ส่งหน้าที่ให้ใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก ฉ-๕
๕. ผู้ช่วยเสมียนเวร หรือผู้ช่วยจ่าเวร มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ เสมียนเวร หรือจ่าเวร แล้วแต่กรณี
๖. เวร-ยามรักษาการณ์อื่น ๆ มีอานาจหน้าที่ตามที่ผู้มีอานาจสั่ง จัดเวร-ยามรักษาการณ์
ประจาส่วนราชการกาหนด

- ๒๖๗ ผนวก ง ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ปูายแสดงตนนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
๑. ปูายแสดงตนของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ให้มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้
๑.๑ ด้านหน้าเป็นพื้นสีฟูา กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร ส่วนบนมีรูป
เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ สีทอง จานวน ๑ รูป ใต้รูปมีข้อความว่า “นายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ” ตัวอักษรทั้งสิ้นเป็นสีทองอยู่บนพื้นสีขาว และมีเส้นสีทอง ๒ เส้น คาดขวางตลอดความกว้าง
ของปูายแสดงตน
๑.๒ ด้านหลังเป็นพื้นสีขาว ส่วนบนมีรูปเครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ สีทอง
จานวน ๑ รูป ส่วนล่างมีข้อความว่า “นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ มีสิทธิและอานาจในการสั่งการ
แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐” ทั้งหมดพิมพ์ด้วย
หมึกสีดา มียศ ลายมือชื่อ และชื่อเต็ม พร้อมด้วยตาแหน่งของผู้บัญชาการทหารอากาศอยู่ใต้ข้อความนี้
๒. ปูายแสดงตนของผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ให้มีรูปแบบและลักษณะ
เช่นเดียวกับปูายแสดงตนของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ เว้นแต่คาว่า “นายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ” ให้เปลี่ยนเป็น “ผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ”

- ๒๖๘ ผนวก จ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
อานาจหน้าที่ของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
๑. นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑.๑ ตรวจการรักษาการณ์ ของส่วนราชการต่าง ๆ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
๑.๒ ตรวจระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ
ในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
๑.๓ ว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่กระทาผิดหรือประพฤติมิชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ
หากเห็นสมควรที่จะลงทัณฑ์แก่ผู้กระทาผิดก็ให้แจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เพื่อพิจารณา พร้อมกับบันทึกลง
ในรายงานของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศด้วย
๑.๔ เมื่อเกิดเพลิงไหม ในเขตพื้ นที่ของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง
ให้นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ เป็นผู้ อานวยการดับเพลิงจนกว่าหัวหน้าส่วนราชการสถานที่นั้น ๆ
จะมารับช่วงความรับผิดชอบ หากมีสาธารณภัยอื่น ๆ เกิดขึ้น ให้ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
พิจารณาดาเนินการ หรือบรรเทาภัยร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ เท่าที่จะกระทาได้ แล้วรายงานให้ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ทราบทันที
๑.๕ เมื่อปรากฏว่ามีสิ่ง ใดหรือการกระทาใด ๆ ที่จะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัย
ในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ให้แจ้ง ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เพื่อดาเนินการ
ต่อไป แล้วรายงานให้ผู้บัญชาการทหารอากาศทราบทันที หากได้รับคาร้องขอจากเจ้าหน้าที่ ฝุายปกค รอง
หรือตารวจให้ช่วยเหลือในเหตุดังกล่าว ให้ พิจารณาปฏิบัติไปตามความเหมาะสม แต่การช่วยเหลือ ให้กระทา
เฉพาะในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพอากาศดอนเมือง
๑.๖ นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ให้ใช้รถยนต์สาหรับนายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ ซึ่งกรมขนส่งทหารอากาศจัดให้พร้อมพลขับเพื่อใช้ในการตรวจการรักษาการณ์ และใช้เชื้อเพลิง
ตามความเป็นจริงตามภารกิจ สาหรับผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ให้ใช้รถยนต์ และธงร่วมกับ
นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
๑.๗ เป็ น ผู้ แ ทนผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ ในการต้ อ นรั บ และให้ ค วามสะดวก
แก่ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้ใหญ่ ที่มีเกียรติ เช่น รัฐมนตรี หรือ ทูตต่างประเทศ
ซึ่ง เข้ามาในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยประสานงานกั บ
กองรักษาความปลอดภัย สานักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ในการรักษาความปลอดภัย และต้องคอย
ควบคุ มดู แลอ านวยความสะดวกในการต้อ นรับ ให้ ดาเนิน ไปด้ว ยความเรี ย บร้ อย หากจ าเป็น ก็ ให้ รายงาน
ตามระเบียบ
ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับตามความในวรรคแรก (ถ้ามี) ให้ใช้เงินราชการได้ตามความเหมาะสม
โดยให้ติดต่อประสานกับกรมสารบรรณทหารอากาศ
๑.๘ ในกรณี...

- ๒๖๙ -๒๑.๘ ในกรณี ที่ มี ผู้ ข อใช้ ห้ อ งรั บ รองกองทั พ อากาศเป็ น พิ เ ศษนอกเวลาราชการหรื อ
วันหยุดราชการโดยไม่มีกาหนดการมาก่อน ให้นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศประจาวันนั้นเป็นผู้
พิจ ารณาอนุญ าต ส่ว นการอ านวยการต่ าง ๆ ในการใช้ ห้ องรับ รอง ให้ อยู่ ในความดู แ ลของนายทหารเวร
ศูนย์รักษาการณ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ
๑.๙ ตรวจความเรียบร้อยเขตบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้ง กองทัพอากาศ
ดอนเมือง ในกรณีที่ตรวจพบความไม่เรียบร้อย ให้ว่ากล่าวตักเตือนและชี้แจง แล้วรายงานผลการตรวจในแบบ
รายงานนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ ผนวก ฉ-๑
๑.๑๐ การรับ-ส่งหน้าที่ของนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวร
อานวยการกองทัพอากาศ ให้รับ-ส่งหน้าที่ ณ ที่ทาการนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา
(ใช้ศูนย์รักษาการณ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เป็นที่ทาการ) โดยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ
และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศคนเดิม ชี้แจงผลการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้ ปฏิบัติไปแล้วในรอบ
๒๔ ชั่วโมง เช่น การตรวจเวร-ยามรักษาการณ์ ได้ไปตรวจหน่วยใดมาบ้างแล้ว เป็นต้น เพื่อให้นายทหารเวร
อานวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ คนต่อ ไปทราบ โดยใช้แบบ
รายงานตาม ผนวก ฉ-๑ หากนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ หรือผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ
กองทัพอากาศ คนต่อไปไม่มารับหน้าที่ตามวันเวลาที่กาหนดให้นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศ หรื อ
ผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศคนเดิม รายงานผู้บัญชาการทหารอากาศทราบ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าจะมีผู้ มารับหน้าที่
๒. ผู้ช่ว ยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพ อากาศ มี หน้า ที่เป็ นผู้ช่ วยเหลือ นายทหารเวร
อานวยการกองทัพอากาศ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่นายทหารเวรอานวยการกองทัพอากาศมอบหมาย

- ๒๗๐ ผนวก ฉ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐
ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอานวยการ ทอ. และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ ทอ.
แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอานวยการ ทอ. และผู้ช่วยนายทหารเวรอานวยการ ทอ.
วันที่
เดือน
พ.ศ.
.
เรื่อง รายงานประจาวัน
เรียน ผบ.ทอ.
ด้วยเมื่อ (วันที่เดือน พ.ศ. เวลา)
กระผม
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)
.
และ
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) ได้รับมอบหน้าที่นายทหารเวรอานวยการ ทอ. จาก
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)
.
และ ผช.นายทหารเวรอานวยการ ทอ. จาก
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)
ตามลาดับ ได้ตรวจเหตุการณ์ และ
การปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาการณ ของส่วนราชการและสถานที่ต่าง ๆ ณ ที่ตั้งดอนเมือง ดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายการ
เหตุการณ์
การปฏิบัติ
หมายเหตุ
๑
บก.ทอ.
๒.
สลก.ทอ.
๓.
สบ.ทอ.
๔.
กพ.ทอ.
๕.
ขว.ทอ.
๖.
ยก.ทอ.
๗.
กบ.ทอ.
๘.
กร.ทอ.
๙.
ทสส.ทอ.
๑๐. สปช.ทอ.
๑๑. กง.ทอ.
๑๒. จร.ทอ.
๑๓. สตน.ทอ.
๑๔. สนภ.ทอ.
๑๕. สธน.ทอ.
๑๖. คปอ.
๑๗. อย.
๑๘. ศทย.อย.
๑๙. กรม ทย.รอ.อย.
๒๐. กรม ตอ.รอ.อย.
๒๑. กรม ปพ.อย.
๒๒. ร้อย.ปพ.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย.
๒๓. ดย.ทอ.อย.
๒๔. ศยพ.ศปก.ทอ.
๒๕. บน.๖
๒๖. ชอ.

๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.

สอ.ทอ.
สพ.ทอ.
พอ.
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช.
พธ.ทอ.
ชย.ทอ.
ขส.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.จอ.ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ศวอ.ทอ.
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.
สวบ.ทอ.
บ้านพักอาศัย ทอ.(ท่าดินแดง)
บ้านพักอาศัย ทอ.(ทุ่งสีกัน)
อื่น ๆ

ครั้นเมื่อ
(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)
กระผม
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)
.
และ
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)
ได้มอบหน้าที่นายทหารเวรอานวยการ ทอ. และ ผช.นายทหาร
เวรอานวยการ ทอ.พร้อมพัสดุและสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ ตามรายการที่แนบ ให้
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)
และ
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)
ตามลาดับ
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)
(ลงชื่อ)

นายทหารเวรอานวยการ ทอ.
ผช.นายทหารเวรอานวยการ ทอ.
นายทหารเวรอานวยการ ทอ.
ผช.นายทหารเวรอานวยการ ทอ.

ผู้ส่ง
ผู้ส่ง
ผู้รับ
ผู้รับ

- ๒๗๑ ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์
แบบรายงานนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์
(ส่วนราชการ)…………………………..
วันที่…..………เดือน………………...พ.ศ………………
เรื่อง รายงานประจาวัน
เรียน …………………………………..
ด้วยเมื่อ……(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)……กระผม/ดิฉัน…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)...................................
......................................……..……..ได รับมอบหน้าที่นายทหารเวร..................(ชื่อส่วนราชการ)...........................
จาก………………….(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……..…….……..ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจเหตุการณ์ และสถานที่ดังต่อไปนี้
ลาดับ
รายการ
เหตุการณ์
การปฏิบัติ
หมายเหตุ

ครั้นเมื่อ…….….(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน ได้มอบหน้าที่นายทหารเวร….….....………………………….
(ชื่อส่วนราชการ)……….…..พร้อมกับ…………………...(หลักฐานและหรือสิ่งที่จะส่งมอบ)……………….........………..ให้
(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………………………….……….…อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) ……………………...……….……. ผู้ส่ง
(ลงชื่อ) ……………………...……….……ผู้รับ
หมายเหตุ ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

- ๒๗๒ ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์
แบบรายงานผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์
(ส่วนราชการ)……………….………………..
วันที่…..………เดือน………………....พ.ศ………………
เรื่อง รายงานประจาวัน
เรียน …………………………………..
ด้วยเมื่อ…(วันที่เดือน พ.ศ. เวลา)……...กระผม/ดิฉัน…………..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล).....................................
ได้รับมอบหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารเวร......(ชื่อส่วนราชการ)……จาก………..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)...........ระหว่างปฏิบัติ
หน้าที่ได ตรวจเหตุการณ์ และสถานที่ดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายการ

เหตุการณ์

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

ครั้นเมื่อ….(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)..กระผม/ดิฉัน ได้มอบหน้าที่ผู้ช่วยนายทหารเวร.…(ชื่อส่วนราชการ)......
พร้อมกับ….(หลักฐานและหรือสิ่งที่จะส่งมอบ)….ให้.…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)….อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) ……………………...……….……. ผู้ส่ง
(ลงชื่อ) ……………………...……….…… ผู้รับ
หมายเหตุ ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

- ๒๗๓ ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร
แบบรายงานเสมียนเวร
(ส่วนราชการ)…………………………..
วันที่…..………เดือน……………….พ.ศ. ……………
เรื่อง รายงานประจาวัน
เรียน …………………………………..
ด้วยเมื่อ…(วันที่เดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน………...(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……………………
ได้รับมอบหน้าที่เสมียนเวร…….(ชื่อส่วนราชการ)………….…จาก……….…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………………..……...
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจความเรียบร้อยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
ลาดับ

รายการ

เหตุการณ์

การปฏิบัติ

หมายเหตุ

ครั้นเมื่อ…………...........(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…………...กระผม/ดิฉัน ได้มอบหน้าที่เสมียนเวร
……………………………......….(ชื่อส่วนราชการ)……….....…..พร้อมด้วยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีข้างบนนี้
ให้……………………………………(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………….……อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) ……………………...……….…….ผู้ส่ง
(ลงชื่อ) ……………………...……….……ผู้รับ
หมายเหตุ ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

- ๒๗๔ ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจ่าเวร
แบบรายงานจ่าเวร
(ส่วนราชการ)…………………………..
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. ………….

ประจาตัว
อนุญาต
ลา
ปุวย
โทษ
ขาด
หนี
รวม
คงกอง

ประจาสานักงาน

รายการ

รายการ

ลาดับ

ยอดเดิม

เรื่อง รายงานประจาวัน
เรียน …………………………………….
ด้วยเมื่อ….(วันที่เดือน พ.ศ. เวลา)…….….กระผม………………(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)…….......…..………
ได้รับมอบหน้าที่จ่าเวร…………(ชื่อส่วนราชการ)…………จาก……………..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……………………....…………
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ตรวจความเรียบร้อยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑. เหตุการณ ทั่วไป………………………………………………………………………………………………….…..
๒. การสุขาภิบาล…………………………………………….……………………………………………….……….…
๓. การรับประทานอาหาร…………………………………………………………….……………………………...
รายการจาหน่าย
หมายเหตุ

รวมทั้งสิ้น
ครั้นเมื่อ….. (วันที่เดือนพ.ศ. เวลา)….กระผมได้มอบหน้าที่จ่าเวร……………..…..…….………………
…(ชื่อส่วนราชการ)….พร้อมด้วยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีข้างบนนี้ให้……(ยศชื่อชื่อสกุล)…………....…..
อยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
(ลงชื่อ) ……………………...……….……. ผู้ส่ง
(ลงชื่อ) ……………………...……….…… ผู้รับ
หมายเหตุ ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม

- ๒๗๕ ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการติดต่อ-เยี่ยม
แบบบันทึกการติดต่อ-เยี่ยม
ลาดับ

หมายเหตุ

วัน เดือน ปี
เวลา
(มา)

ชื่อผู้มา
ติดต่อ-เยี่ยม

ที่อยู่

ชื่อผู้รับการ
ติดต่อ-เยี่ยม

วัน เดือน ปี
เวลา
(กลับ)

หมายเหตุ

๑. ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๒. ให้ผู้บันทึกการติดต่อ-เยี่ยม นารายงานนี้เสนอนายทหารเวรหรือผู้บังคับหน่วยรักษาการณ์

- ๒๗๖ ผนวก ฉ-๗ แบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ
แบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ
วัน เดือน ปี
ลูกกุญแจ
ประจา
ลายมือชื่อ วัน เดือน ปี ลายมือชื่อ
เวลา
เวลา
หมายเลข จานวน สถานที่ ผู้ฝาก ผู้รับ
ผู้คืน ผู้รับ
(ฝาก)
ฝาก (รับคืน)
คืน

หมายเหตุ
รักษาการณ์

หมายเหตุ

๑. ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
๒. ให้ผู้บันทึกแบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ นารายงานนี้เสนอนายทหารเวรหรือผู้บังคับหน่วย

- ๒๗๗ การลา
๑. วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา การอนุญาตให้ลา เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย
๒. การลาแบ่งออกเป็น ๑๐ ประเภท
๒.๑ การลาปุวย
๒.๒ การลาคลอดบุตร
๒.๓ การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
๒.๔ การลากิจ
๒.๕ การลาพักผ่อนประจาปี
๒.๖ การลาอุปสมบท
๒.๗ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๒.๘ การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
๒.๙ การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
๒.๑๐ การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
๓. การลาปุวย
๓.๑ ข้าราชการทหาร ในปีหนึ่งจะลาปุวยได้ไม่เกิน ๙๐ วัน เว้นแต่ในกรณีดังจะกล่าว
ต่อไปนี้
๓.๑.๑ เจ็บปุวยเนื่องจากไปราชการในที่กันดารหรือในท้องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุม
หรือประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการ จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๘๐ วัน
๓.๑.๒ เจ็บปุวยหรือประสบอันตรายเพราะกระทาการตามหน้าที่อันเนื่องจากไอ
พิษ วัตถุธาตุที่เป็นพิษ วัตถุระเบิด หรือเชื้อโรคติดต่ออย่างร้ายแรง จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๑๘๐ วัน
รวมเป็น ๒๗๐ วัน
๓.๑.๓ เจ็บปุวยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระทาการตามหน้าที่ในอากาศ
ใต้น้า ใต้ดิน ทั้งขณะขึ้นลงหรืออยู่ในอากาศ ใต้น้า หรือใต้ดิน จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๓.๑.๔ เจ็บปุวยเนื่องจากต้องกระทาหน้าที่พิเศษฝุาอันตรายตามที่ได้รับอนุมัติ
หรือได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๓.๑.๕ เจ็บปุวยเนื่องจากต้องกระทาหน้าที่ในการรบ การสงคราม การปราบปราม
การจลาจล การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือปฏิบัติราชการสนาม
ในพื้นที่ตามแนวชายแดน จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน
๓.๑.๖ การลาปุวยตามข้อ ๓.๑.๔ หรือข้อ ๓.๑.๕ กรณีแพทย์ที่รักษาไม่น้อยกว่า
๓ นาย ตรวจรับรองลงความเห็นว่าจาเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้ลายปุวยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
ต่อได้อีกไม่เกิน ๓๖๕ วัน
๓.๒ ข้อปฏิบัติในการลา
๓.๒.๑ ผู้ปุวยต้องเสนอใบลาแสดงอาการปุวยต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถ้าปุวย
ไม่เกิน ๒๔ ชม.จะลาด้วยวาจาก็ได้ ผู้ปุวยจะให้ผู้อื่นทาใบลาเสนอแทนตนก็ได้ หากมีความเห็นหรือคาแนะนา
ของแพทย์ให้แนบมากับใบลาด้วย

- ๒๗๘ ๓.๒.๒ ผู้ปุวยที่ได้ลาหยุดพักรักษาตัวครบกาหนดแล้ว แต่อาการปุวยยังไม่หาย
จะหยุดพักรักษาตัวต่อไปอีก ให้เสนอใบลาต่อ ตามที่กล่าวแล้วข้างต้น
๓.๒.๓ ผู้ ปุ ว ยที่ รั ก ษาตั ว อยู่ ที่ ส ถานพยาบาลของทหารไม่ ว่ า จะเป็ น กรณี ที่
ผู้บังคับบัญชาส่งตัวไปรักษา หรือเจ้าตัวไปปุวยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไม่ต้องทาใบลาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา แต่ให้สานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่มีสถานพยาบาลวางระเบียบ
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ปุวยกับสถานพยาบาลทาหลักฐานการปุวยให้ไว้ต่อกันนับตั้งแต่วันรับตัวไว้รักษา
จนถึงวันออกจากสถานพยาบาลนั้น ทั้งนี้ การปุวยดังกล่าวให้ถือเป็นการลาปุวยตามข้อบังคับนี้ด้วย
๓.๒.๔ ถ้าผู้ปุวยเป็นทหารกองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อลาไปรักษาตัวยังภูมิลาเนาที่ห่างไกลผู้บังคับบัญชาครบกาหนดลาแล้วยังไม่หายปุวย จะลารักษาตัว
ต่อไปอีกก็ดี หรือไปด้วยกิจธุระแล้วปุวยอยู่ยังภูมิลาเนาก็ดี ให้นาบัตรอนุญาตลาเสนอต่อกรมกองทหารที่ใกล้
หรือนายอาเภอท้องที่เพื่อวินิจฉัยอนุญาต
๓.๒.๕ การเขียนใบลาปุวยจักต้องกล่าวถึงอาการปุวย กาหนดวันลาตั้งแต่เมื่อใด
ถึงเมื่อใด และบอกสถานที่ซึ่งพักรักษาตัวอยู่ด้วย
๓.๒.๖ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจอนุญาตให้ลาปุวยให้เป็นไปตามตารางกาหนด
อานาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้
๓.๒.๗ ผู้ซึ่งลาปุวยเกินกาหนดที่กล่าวไว้ในข้อ ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการ
ขอปลดออกจากประจาการ
๔. การลาคลอดบุตร
๔.๑ การลาคลอดบุตรให้ลาได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนและไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์
ทั้งนี้สามารถจะลาในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน
๔.๒ ข้า ราชการทหารที่ ไ ด้รั บ อนุญ าตให้ ล าคลอดบุ ต ร และได้ ห ยุด ราชการไปแล้ ว
แต่ ไ ม่ ไ ด้ ค ลอดบุ ต รตามก าหนด หากประสงค์ จ ะขอถอนวั นลาคลอดบุ ต รที่ห ยุ ด ไป ให้ ผู้ มีอ านาจอนุ ญ าต
อนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้ลาหยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
๔.๓ การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบกาหนดวันลาของการ
ลาประเภทนั้ น ให้ ถื อ ว่ า การลาประเภทนั้ น สิ้ น สุ ด ลง และให้ นั บ เป็ น การลาคลอดบุ ต รตั้ ง แต่ วั น เริ่ ม ลา
คลอดบุตร
๔.๔ ข้อปฏิบัติในการลา
๔.๔.๑ ข้ า ราชการทหารซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาคลอดบุ ต ร ให้ เ สนอใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจก่อนหรือในวันที่ลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงชื่อในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงชื่อได้แล้ว ให้เสนอใบลาโดยเร็ว
๔.๔.๒ ข้ า ราชการทหารซึ่ ง ประสงค์ จ ะลาคลอดบุ ต ร ให้ เ สนอใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน
ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต

- ๒๗๙ ๕. การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
๕.๑ ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอด
บุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐
วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันทา
การ
๕.๒ ผู้ ที่ไ ด้รับ อนุญ าตให้ล าไปช่ว ยเหลือ ภริย าที่ค ลอดบุต ร ซึ่ ง ได้หยุ ดราชการไปยั ง
ไม่ครบกาหนด ถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้
๕.๓ ข้อปฏิบัติในการลา
๕.๓.๑ ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้เสนอใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน ขึ้นไป
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
๕.๓.๒ ผู้ มี อ านาจอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง อาจให้ แ สดงหลั ก ฐานประกอบการ
พิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้
๖. การลากิจ
๖.๑ ข้า ราชการทหารมีสิ ท ธิ ลากิ จ โดยได้ รั บ เงิ น เดือ นปี ละไม่ เกิ น ๔๕ วั นท าการ
สาหรับทหารกองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะลาได้ไ ม่เกิน ๒๓ วันทาการ เว้นแต่
กรณีมีเหตุจาเป็น ซึ่งสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ เห็นควรให้มีการลาเกินกว่าที่กาหนดดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารทหารอากาศ แล้วแต่กรณี มีอานาจอนุญาต
ให้ลาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน
๖.๒ ข้าราชการทหาร ที่ลาคลอดบุตรตามข้อ ๖.๑ แล้ว หากประสงค์จะลากิจเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ ไม่เกิน ๑๕๐ วันทาการโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา
๖.๓ ข้าราชการทหารจะลากิจไปต่างประเทศ ได้ดังนี้
๖.๓.๑ ลาไปประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เช่น มาเลเซีย สหภาพ
พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เป็นต้น จะลาได้ตามกาหนดวันลาในข้อ ๖.๑
๖.๓.๒ ลาไปประเทศในเอเชี ย นอกจากที่ ก ล่ า วในข้ อ ๖.๓.๑ จะลาเพิ่ ม จาก
กาหนดวันลาในข้อ ๖.๓.๑ ได้อีกไม่เกิน ๕ วันทาการ
๖.๓.๓ ลาไปประเทศในยุ โรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลี ย หรือประเทศอื่ น
นอกจากที่กล่าวในข้อ ๖.๓.๑ และข้อ ๖.๓.๒ จะลาเพิ่มจากกาหนดในข้อ ๖.๑ ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันทาการ
๖.๔ ข้อปฏิบัติในการลากิจ
๖.๔.๑ ผู้ลากิ จ ต้อ งเสนอใบลาต่ อผู้ บัง คับ บัญ ชาโดยตรง จะลาแทนกัน ไม่ ไ ด้
เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการได้
สาหรับการลาตามข้อ ๖.๑ เมื่อมีเหตุจาเป็นก็อนุญาตให้หยุดราชการได้ทันที และ
ถ้าลาไม่เกิน ๒๔ ชม. จะลาด้วยวาจาก็ได้
๖.๔.๒ การเขีย นใบลากิจ จัก ต้อ งกล่ าวถึง ความประสงค์ข องการลา กาหนด
วันลาตั้งแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และบอกสถานที่ซึ่งทางราชการจะติดต่อได้เสมอด้วย

- ๒๘๐ ๖.๔.๓ ผู้ลากิ จ เมื่ อมี เ หตุ จาเป็น จะลาต่อ อีก ให้ เ สนอใบลาต่ อผู้ บั ง คั บ บัญ ชา
โดยตรง เว้นแต่เมื่ออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ จึงให้ส่งใบลาโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่น ๆ แต่ทหาร
กองประจาการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะลาต่อโดยวิธีนี้ได้ไม่เกิน ๕ วันทาการ
๖.๔.๔ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจอนุญ าตให้ลากิจ ให้เป็นไปตามตารางกาหนด
อานาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้ เว้นแต่การลาตามข้อ ๖.๓ อยู่ในอานาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
กรณีข้าราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไม่เกิน ๒๔ ชม. เนื่องจากได้รับ
คาเชิญจากข้าราชการต่างประเทศ ให้หัวหน้าหน่วยชั้นสัญญาบัตร ณ ที่นั้น อนุญาตให้ลาได้
๖.๔.๕ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ลากิจ เว้นแต่กรณีการลากิจเพื่อเลี้ยงดูบุตร ตามข้อ ๖.๒
ถ้าผู้ บัง คับ บัญ ชาพิจ ารณาเห็ น ว่า ไม่ สมควร จะไม่อ นุญ าตหรื อลดจานวนวั นลาตามใบลาลงได้ และหากมี
ราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งเรียกผู้ซึ่งลาไปแล้วให้กลับมาปฏิบัติราชการก็ได้
๗. การลาพักผ่อนประจาปี
๗.๑ ข้าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ่อนประจาปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันทาการ โดยไม่ถือ
เป็นวัน ลาเว้ นแต่ข้า ราชการดังต่ อไปนี้ ไม่มีสิ ทธิลาพักผ่อ นประจ าปีในปี ที่ไ ด้รั บการบรรจุเ ข้ารับราชการ
ยังไม่ถึง ๖ เดือน
๗.๑.๑ ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก
๗.๑.๒ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับ
เข้ารับราชการ
๗.๑.๓ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อดารงตาแหน่งทางการเมือง แล้วต่อมาได้รับ
การบรรจุกลับเข้ารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ
๗.๑.๔ ผู้ซึ่ง ถูกสั่ง ให้ออกจากราชการในกรณีอื่ น และกรณีไ ปปฏิบัติ ง านใด ๆ
ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ
๗.๒ ข้อปฏิบัติในการลาพักผ่อนประจาปี
๗.๒.๑ ข้า ราชการทหารซึ่ง ประสงค์จ ะลาพั กผ่ อนประจาปี ให้ เสนอใบลาต่ อ
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้บังคับบัญชาชั้น ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือ ผู้บังคับการกองบิน
ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต เว้นแต่การไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนประจาปี ให้นาความในข้อ ๖.๓
มาใช้บังคับ
๗.๒.๒ ถ้าในปีใดข้าราชการทหารผู้ใดมิไ ด้ลาพักผ่อนประจาปี หรือลาพักผ่อน
ประจาปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันทาการ ให้สะสมวันที่ยังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันทาการ
๗.๒.๓ ผู้ที่ได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธินาวันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันทาการ
๗.๒.๔ การอนุญ าตให้ลาพักผ่อนประจาปี ผู้มีอานาจอนุญาตจะอนุญ าตให้ลา
พักผ่อนครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้
๗.๒.๕ ผู้ที่ไ ด้รับอนุญ าตให้ลาพักผ่อนประจาปี ซึ่งได้หยุดราชการไปยัง ไม่ครบ
กาหนดถ้ามีราชการจาเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้

- ๒๘๑ ๘. การลาอุปสมบท
๘.๑ ข้าราชการทหารจะลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยอุปสมบทมาแล้วจะลา
อุปสมบทอีกไม่ได้
๘.๒ ข้อปฏิบัติในการลาอุปสมบท
๘.๒.๑ ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรผู้ใดจะอุปสมบทให้เสนอใบลาอุปสมบท
ต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุ
หราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อ
วินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนถึงกาหนดอุปสมบท
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้
เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยขององค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญ ชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สานักผู้
บัญชาการทหารสูงสุด
ส าหรั บ ข้ า ราชการต่ ากว่ า ชั้ น สั ญ ญาบั ต รคงปฏิ บั ติ ก ารเสนอใบลาดั ง กล่ า ว
แล้วข้างต้น แต่ให้ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับกองพัน ผู้บัง คับการเรือชั้น ๑ หรือผู้บัง คับฝูง บิน เป็นผู้วินิจฉัย
เมื่ อ เห็ น ควรจะอนุ ญ าตแล้ ว จึ ง รายงานเสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น ผู้ บั ง คั บ การกองพล ผู้ บั ญ ชาการกองเรื อ
หรือผู้บัญชาการกองพลบิน เป็นผู้พิจารณาอนุญาต
๘.๒.๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว เมื่อถึงวันลาได้หยุดราชการไปเพื่อ
เตรียมการอุปสมบท หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคทาให้ไม่ส ามารถอุปสมบทตามที่ขออนุญาตลาไว้ เมื่อได้
รายงานตัวกลับเข้ารับราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบท ให้ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลาอุปสมบทอนุญาต
ให้ถอนวันลาอุปสมบทได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
๘.๒.๓ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบท จะต้ อ งอุ ป สมบทภายใน ๑๐ วั น
นับตั้งแต่วันเริ่มลา
๘.๒.๔ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ อนุ ญ าตให้ ล าอุ ป สมบทลาสิ ก ขาเมื่ อ ใด ต้ อ งรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันลาสิกขา สาหรับข้าราชการทหาร
ชั้นสัญญาบัตรต้องรายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึง ผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบท
เว้นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ สานักผู้บัญ ชาการทหารสูง สุด ต้องรายงานจนถึง
ผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบท
๙. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๙.๑ ข้าราชการทหารผู้ นับถื อศาสนาอิสลามจะลาไปประกอบพิ ธี ฮัจย์ ณ เมื องเมกกะ
ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
แล้ว จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์อีกไม่ได้
๙.๒ ข้อปฏิบัติในการลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๙.๒.๑ ข้าราชการทหารผู้ใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบียให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้ว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ก่อนถึงกาหนดวันลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน

- ๒๘๒ ๙.๒.๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว เมื่อถึงวันลาได้หยุดราชการ
เพื่ อ เตรี ย มไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์ หากปรากฏว่ า มี ปั ญ หาอุ ป สรรคท าให้ ไ ม่ ส ามารถไปประกอบพิ ธี ฮั จ ย์
ตามที่ขออนุญาตไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์
ให้ผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา ถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันที่ได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ
๙.๒.๓ ผู้ซึ่ ง ได้ รับ อนุญ าตให้ล าไปประกอบพิธี ฮั จย์ ณ เมือ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มลา
๙.๒.๔ ผู้ซึ่ ง ได้ รับ อนุญ าตให้ล าไปประกอบพิธี ฮั จย์ ณ เมือ งเมกกะ ประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ต้องรายงานให้ผู้บัง คับบัญชาโดยตรงทราบและเข้าปฏิบัติ
ราชการภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่เดินทางกลับประเทศไทย สาหรับข้าราชการชั้นสัญญาบัตรต้องรายงานจนถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์
๑๐. การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
๑๐.๑ ข้ า ราชการทหารผู้ ใ ดประสงค์ จ ะลาติ ด ตามคู่ ส มรสซึ่ ง ไปปฏิ บั ติ ร าชการ
ต่างประเทศ อนุญาตให้ลาได้ตามระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศของคู่สมรส แต่รวมแล้วไม่
เกิน ๔ ปีโดยไม่ได้รับเงินเดือน
“การลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรือทางราชการสั่งให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
กาหนดหลักเกณฑ์การสั่งให้ไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทางาน
ตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไป แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ
๑๐.๒ ข้อปฏิบัติในการลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ
๑๐.๒.๑ ข้าราชการทหารผู้ใดประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการต่างประเทศ ให้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่ได้รับเงินเดือน ในกรณีจาเป็นอาจอนุญ าตให้ลาต่อได้อีก
ไม่เกิน ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นลาออกจากราชการ
๑๐.๒.๒ การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศของ
คู่สมรสให้พิจารณาจากช่วงระยะเวลาที่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศติดต่อกันครั้งเดียว โดยไม่จากัด
ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าที่ราชการในประเทศเดียวกันหรือไม่ เมื่อคู่สมรสหมดภารกิจในครั้ง นั้นและได้เดินทาง
กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการประจาในประเทศไทยแล้ว ให้ถือว่าช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศ
เป็นอันสิ้นสุดลง ต่อมาหากคู่สมรสได้รับคาสั่ง ให้ไ ปปฏิบัติหน้าที่ราชการในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่
จึงมีสิทธิที่จะลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่
๑๐.๒.๓ ผู้ บั ง คั บบัญ ชาต้ นสั ง กั ดจะต้ องใช้ดุ ลพิ นิ จในการเสนอความเห็ นต่ อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยว่า หากอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสได้แล้ว จะไม่ทาให้เสียหายแก่ราชการ
๑๑. การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
๑๑.๑ ข้าราชการทหารที่ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศที่มีระยะเวลา
ไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้ วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบั ติหน้าที่ราชการภายใน ๑๕ วั น นับแต่วันครบ
กาหนดเวลา และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่กลับมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ

- ๒๘๓ ๑๑.๒ ข้อปฏิบัติในการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ข้าราชการทหารซึ่ ง ประสงค์ จะลาไปปฏิ บัติ ง านในองค์ การระหว่ างประเทศ
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาอนุญาต
โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก าเกี่ ย วกั บ การก าหนดหลั ก เกณฑ์ ก ารสั่ ง ให้
ข้าราชการไปทาการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ
๑๒. การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
๑๒.๑ ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ
ในหน้ า ที่ ห รื อ ถู ก ประทุ ษ ร้ า ยเพราะเหตุ ก ระท าการตามหน้ า ที่ จนท าให้ ต กเป็ น ผู้ ทุ พ พลภาพหรื อ พิ ก าร
หากข้าราชการทหารผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน
๑๒.๒ ข้าราชการทหารที่ไ ด้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการ เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กาหนดในข้อ ๑๒.๑ และผู้มีอานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถ
รับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการทหารผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ย วกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอานาจพิจารณาหรืออนุญ าตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไ ม่เกิน
๑๒ เดือน
๑๒.๓ หลักสูตรตามข้อ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ ต้องเป็นหลักสูตรที่ส่วนราชการ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด
๑๒.๔ ข้อปฏิบัติในการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
๑๒.๔.๑ ข้า ราชการทหารซึ่ง ประสงค์ จะลาไปฟื้น ฟูส มรรถภาพด้ านอาชี พ
ให้เ สนอหรือ จัด ส่ง ใบลาต่อ ผู้บั งคั บบั ญชาตามลาดับ ชั้น จนถึง ผู้มี อานาจพิ จารณาหรือ อนุ ญ าตพร้อ มแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้
๑๒.๔.๒ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอานาจอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ให้เป็นไปตามตารางกาหนดอานาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้
๑๓. ใบลาปุวย ใบลาคลอดบุตร ใบลาไปช่วยเหลือ ภริยาที่คลอดบุตร ใบลากิจ ใบลา
พักผ่อ นประจาปี และใบลาไปฟื้น ฟูสมรรถภาพด้า นอาชีพ ให้เสนอต่ อผู้บัง คั บบัญ ชาตามลาดับ ชั้นจนถึ ง
ผู้บังคับบัญชาชั้นที่มีอานาจให้ลา
๑๔. การลาของข้ า ราชการในช่ ว งก่ อ นและหลั ง วั น หยุด ราชการประจ าสั ป ดาห์ ห รื อ
วัน หยุ ด ราชการประจ าปี เ พื่ อ ให้ มีวั น หยุ ด ต่ อ เนื่ อ งกั น ให้ ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาหรื อ อนุ ญ าตใช้ ดุ ล พิ นิ จ
ตามความเหมาะสมและจาเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ

- ๒๘๔ ๑๕. การรายงานการลา
ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับคาสั่งให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่น ใดของทางราชการ
หากประสงค์จะลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผ่อน ในช่วงเวลาที่ไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานที่ไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจานวนวันลาให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง
การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับการลาประเภทนั้น
๑๖. ข้าราชการทหารผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลทั่วไปในท้องถิ่นนั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการทหารผู้นั้นและมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการทหารผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็น
เหตุขัดขวางทาให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ตั้ง ตามปกติ ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นรีบรายงาน
พฤติการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทาให้มาปฏิบัติราชการไม่ไ ด้ต่อผู้บัง คับบัญ ชาตามลาดับชั้ น
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญ ชาการทหารบก ผู้บั ญชาการทหารเรือ ผู้บั ญ ชาการทหารอากาศ ทั นทีในวั นแรกที่ส ามารถมาปฏิบั ติ
ราชการได้
สาหรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้รายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ในกรณี ที่รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการที่ข้าราชการทหารผู้นั้นมาปฏิบัติราชการไม่ได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษ
ตามวรรคหนึ่งจริง ให้สั่งให้การหยุดราชการของข้าราชการทหารผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจานวนวันที่ไม่สามารถ
มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว
ในกรณี ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการที่ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันที่ข้าราชการทหารผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ
๑๗. การนับเวลา
๑๗.๑ การนับวันลาตามข้อบังคับนี้ให้นับตามปีงบประมาณ
๑๗.๒ การนับ วันลาเพื่อ ประโยชน์ ในการเสนอหรือ จัดส่ ง ใบลา อนุญ าตให้ล า และ
คานวณวันลาให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการคานวณวันลาสาหรับวันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจ และ
วันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันทาการ
๑๗.๓ การลาปุวยหรือลากิจซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจานวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอานาจของผู้มีอานาจอนุญาตระดับใด ให้เสนอ
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจอนุญาต

- ๒๘๕ ๑๗.๔ ข้าราชการทหารที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าสิ้นสุด
ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอานาจเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าสิ้นสุดก่อนวันเดินทางกลับ
๑๗.๕ ข้าราชการทหารซึ่งได้รับอนุญ าตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาที่ยัง ไม่ไ ด้
หยุดราชการ ให้เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึงผู้มีอานาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่า
การลาเป็นอันสิ้นสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ
๑๘. การควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
ให้สานัก งานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม สานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดทาบัญชีลง
เวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชกาทหารในสังกัด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้
ในกรณีจ าเป็ น สานัก งานเลขานุก ารรั ฐมนตรีว่ า การกระทรวงกลาโหม ส านั กงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
จะกาหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติร าชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้ าราชการทหารที่มี การปฏิบั ติ
ราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ไ ด้ แต่ทั้งนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบ
วันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย
๑๙. บัตรอนุญาตและใบลา
๑๙.๑ ทหารซึ่ง มียศตั้ง แต่ สิบเอก จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก ลงมา และพลทหาร
เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลาพัง ต้องมีบัตรอนุญาตตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ไปด้วย คือ
๑๙.๑.๑ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยลาพังไม่เกิน ๒๔ ชั่วโมง ให้ใช้
บัตรอนุญาตลา แบบ ๑
๑๖.๑.๒ ถ้าอนุญ าตให้ ลาหรื อไปราชการโดยลาพัง เกิน ๒๔ ชั่ วโมง ให้ใ ช้
บัตรอนุญาตลา แบบ ๒
๑๙.๒ การลาให้ใช้ใบลาและแบบรายงานตามแบบท้ายข้อบังคับ ดังนี้
๑๙.๒.๑ ใบลาปุวย ให้ใช้แบบ ๓
๑๙.๒.๒ ใบลาคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๔
๑๙.๒.๓ ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๕
๑๙.๒.๔ ใบลากิจ ให้ใช้แบบ ๖
๑๙.๒.๕ ใบลาพักผ่อนประจาปี ให้ใช้แบบ ๗
๑๙.๒.๖ ใบลาขออนุญาตอุปสมบท ให้ใช้แบบ ๘
๑๙.๒.๗ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลา
อุ ป สมบทส าหรั บ ข้ า ราชการทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ให้ ใ ช้ แ บบ ๙ ข้ า ราชการทหารหน่ ว ยบั ญ ชาการถวาย
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ สานักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ใช้แบบ ๙/๑ สาหรับข้าราชการทหารต่ากว่า
ชั้นสัญญาบัตร ให้ใช้แบบ ๑๐
๑๙.๒.๘ ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียให้ใช้
แบบ ๑๑
๑๙.๒.๙ ใบลาติดตามคู่สมรส ให้ใช้แบบ ๑๒
๑๙.๒.๑๐ ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๓

- ๒๘๖ ๑๙.๒.๑๑ รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
ให้ใช้แบบ ๑๔
๑๙.๒.๑๒ ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ใช้แบบ ๑๕
๑๙.๒.๑๓ ใบขอยกเลิกวันลา ให้ใช้แบบ ๑๖
๒๐. การลาที่ถูกงดบาเหน็จประจาปี
๒๐.๑ ลาปุ ว ย ในครึ่ ง ปี ที่ แ ล้ ว มา เกิ น ๖๐ วั น ท าการ ยกเว้ น การลาปุ ว ยเนื่ อ งจาก
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒๐.๒ ลากิจ ในครึ่งปีที่แล้วมา เกิน ๒๓ วันทาการ
๒๑. อานาจให้ลา
ผู้บังคับบัญชาชั้น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
แม่ทัพ
ผู้บัญชาการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ
หรือผู้บัญชาการกองพลบิน
ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ
ผู้บังคับการกองบิน
ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือชั้น ๑
หรือผู้บังคับฝูงบิน
ผู้บังคับการเรือชั้น ๒ ต้นเรือชั้น ๑
หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๑
ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือชั้น ๓
หรือต้นเรือชั้น ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒
ผู้บังคับหมวด ต้นเรือชั้น ๓
หรือผู้บังคับหมวดบิน ชั้น ๓

อนุญาตลาปุวย อนุญาตลากิจ อนุญาตลาไปฟื้นฟู
ได้คราวหนึ่งไม่ ได้คราวหนึ่ง สมรรถภาพด้านอาชีพ
เกิน
ไม่เกิน
ได้คราวหนึ่งไม่เกิน
๓๖๕ วัน
ตามที่เห็นควร ๑๘๐ วัน
ตามที่เห็นควร ๙๐ วัน
๖๐ วัน

๖๐ วันทาการ ๔๕ วันทาการ ๓๖๕ วัน

๔๕ วัน

๓๐ วันทาการ ๑๘๐ วัน

๒๑ วัน

๑๕ วันทาการ -

๑๕ วัน

๗ วันทาการ

-

๗ วัน

๓ วันทาการ

-

๓ วัน

๑ วันทาการ

-

เอกสารอ้างอิง ๑. ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕
๒. ระเบียบ ทอ.ว่าการพิจารณาบาเหน็จประจาปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒

- ๒๘๗ ๒๒. อนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๑ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลง ๑๕ ม.ค.๕๑ (ต่อ กพ.ทอ.
เลขรับ๑๘๖/๕๑ ) ให้ นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามอนุมัติ รมว.กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๐ เกี่ยวกับ
การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของหน่วยราชการภาครัฐที่เป็นสตรีไ ปถือศีลและปฏิบัติธรรม และ
ผบ.ทอ.ได้มอบอานาจให้ รอง ผบ.ทอ.มีอานาจหน้าที่ทาการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.สรุปได้ดังนี้
๑. ให้ ข้ า ราชการ เจ้ า หน้ า ที่ และลู ก จ้ า ง ของหน่ ว ยงานที่ เ ป็ น สตรี ไ ปถื อ ศี ล และ
ปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ ระยะเวลาไม่ต่ากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาต
๒. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ของหน่วยงานที่เป็นสตรี ซึ่งมีความประสงค์ไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรม ให้รายงานขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ. ล่วงหน้าอย่างน้อย
๓๐ วัน และขอรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากสานักปฏิบัติธรรมนั้น ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถือศีลและ
ปฏิบัติธรรม เพื่อนาไปเป็นหลักฐานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น บันทึกลงในสมุดทะเบียนประวัติ
ต่อไป
๓. ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ดาเนินการดังนี้
๓.๑ รับเรื่องและใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต
๓.๒ รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองการไปถือศีลและปฏิบัติธรรมของข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ หรือลูกจ้างในสังกัด เพื่อเป็นหลักฐานบันทึกในสมุดทะเบียนประวัติ
๓.๓ แจ้งให้สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ

เอกสารอ้างอิง - มติ ครม.เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๐
- อนุมัติ รมว.กห.(ปล.กห.รับคาสั่ง)เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๐ ท้ายหนังสือ สม.(กห.เลขรับ๑๒๕๘๖/๕๐)
- อนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๒๒ ม.ค.๕๑ ท้ า ยหนั ง สื อ กพ.ทอ.(ต่ อ กพ.ทอ.เลขรั บ ๑๘๖/๕๑)
ลง ๑๕ ม.ค.๕๑
- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๙ ม.ค.๕๒ ท้ายหนัง สื อ กพ.ทอ.(ต่ อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๘๙๕๔/๕๑)
ลง ๓๐ ธ.ค.๕๑กาหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ฯ

- ๒๘๘ แบบ ๑
(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๑
ที่.......………………………..............................................สังกัด.............................…………….............
อนุญาตให้ผู้ถือบัตรนี้ออกนอกเขตที่ตั้งกรมกองทหารได้ตามกาหนดเวลาที่ได้รับอนุญาต
(ลงชื่อ).………………............................
ตาแหน่ง.....................…………..

(พลิก)
________________________________________________________________________________
(ด้านหลัง)
คาเตือน
ผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ จะไปกิจใด ๆ ได้ไม่เกินเวลา ๒๔๐๐

- ๒๘๙ แบบ ๒
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
ผู้ลา.………….................…………....…......
เครื่องหมาย.………………................…..…
ลาเพื่อ.......………………..................…….
ผู้อนุญาต.......……………...............….…..
จานวนวันลา.....…………..….......….....วัน
ตั้งแต่..…….....….….......เวลา.………........
ถึง......…………....…......เวลา..……….......

(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
อนุญาตให้.……........................เครื่องหมาย...…………..
สังกัด......……………………..…………...............................
ลาเพื่อ..…………………….............มีกาหนด.……........วัน
ตั้งแต่วันที่..………….............….เวลา.………..................
ให้กลับเข้ารับราชการ วันที่……..…….…...เวลา............
(ลงชื่อ)..……………………………………………......
ตาแหน่ง..…………..............

(ลงชื่อ)...…………............……....
ตาแหน่ง..……….......…….
(พลิก)
(ด้านหลัง)
ถ้าผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ลาต่อ ให้ผู้ที่อนุญาต
ให้ลานั้นชี้แจงรับรองไว้ในตารางต่อไปนี้
ลาต่อ
ลงชื่อ ตาแหน่ง
ครั้งที่ โดยเหตุ
ผู้อนุญาต
ตั้งแต่
ถึง

ได้มีการลาต่อคือ

- ๒๙๐ แบบ ๓
ใบลาปุวย
เขียนที่.....………..………………........
วันที่.…….เดือน.…………….........พ.ศ……........
เรื่อง ขอลาปุวย
เรียน ..............................………………..
ด้วย กระผม ดิฉัน....…………………………………………………...............................................................
ตาแหน่ง......………………............……...............ปุวยเป็น.……………………………………...............................................
จึงขออนุญาตลาปุวยเพื่อรักษาตัวมีกาหนด.…..…………..วัน ตั้งแต่วันที.่ .………..….....เดือน…..…….....………………..
พ.ศ………..………….....จนถึงวันที่.………..…..........เดือน..…………………................พ.ศ.………...................................
ในระหว่างลาปุวยนี้ได้รักษาตัวอยู่ที่ บ้านเลขที่..……………..…............ถนน..………………….....................................
ตาบล.............…………….......อาเภอ...……………......….......จังหวัด....…………………................
กระผม ดิฉัน ได้ลาปุวยอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้.…………….......ครั้ง รวม……………....วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)....……………………………….………................
________________________________________________________________________________
ในปีงบประมาณนี้..……………………………………...........................ได้ลาปุวย......…………………....ครั้ง
รวม....……………...วัน ทั้งครั้งนี้รวมเป็น…………..............วัน
ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว.......………..…….………..ครั้ง รวม....……….….........วันทาการ
การลาปุวยครั้งนี้ อยู่ในอานาจของ..…………………………………………….…………................อนุญาตได้
ตามข้อบังคับ ฯ
(ลงชื่อ).…………………….................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตาแหน่ง...…………………….........................
.………..../.…….…./...……...
หมายเหตุ - ในกรณีที่บุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นใบลาปุวยแทน ใต้ชื่อผู้ขออนุญาตลาให้ลงว่ามีความสัมพันธ์
เป็นอะไรกับผู้ปุวยด้วย

- ๒๙๑ แบบ ๔
ใบลาคลอดบุตร
เขียนที่.....…………..……..………………........
วันที่.………….….เดือน.………..……….........พ.ศ………..........
เรื่อง ขอลาคลอดบุตร
เรียน ......................................…….
ดิฉัน.....……………………………………………………………………………………………………………….……………
ตาแหน่ง....…………............……............................................................................................................................
ขอลาคลอดบุตรมีกาหนด.......................วัน ตัง้ แต่วันที่..…......….....เดือน….........…...............……พ.ศ………….....
ถึงวันที่.….................................เดือน..…………………….................พ.ศ…........................ในระหว่างลานี้ได้พักอยู่ที่
บ้านเลขที่..................................................ถนน……………………….……..........ตาบล..............................................
อาเภอ...……………………………......…จังหวัด....……………………..…….....
ดิฉัน ได้ลาคลอดบุตรอยู่แล้วในคราวเดียวกันนี้.……………….………......ครั้ง รวม…………….…....วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)....……………….….….........................

- ๒๙๒ แบบ ๕
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เขียนที่………………………………………………..…………………
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….……..
เรื่อง ขอลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
เรียน ............................................................…………..........
กระผม .……………………………….........……….............ตาแหน่ง...……………..................................
สังกัด.......………………………………………….............................................................มีความประสงค์ลาไปช่วยเหลือ
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายชื่อ..................................................................................…………………………..…........
ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที่..........................................เดือน.........................................พ.ศ........................................
จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรตั้งแต่วันที่......................................เดือน.....................................
พ.ศ........................ถึงวันที่......................................เดือน......................................พ.ศ.......................................
มีกาหนด................วันทาการ ในระหว่างลาจะติดต่อกระผมได้ที่........................................................................
............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์..................................................
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)..........…………..…..………………………..........
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
………………..……………………………….........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
……….……./…….………./……….……
คาสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
………………..……………………………….........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
……….……./…….………./……….……

- ๒๙๓ แบบ ๖
ใบลากิจ
เขียนที่………………………………………………..…………………
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….……..
เรื่อง ขอลากิจ
เรียน ...........................................................................…….
กระผม ดิฉัน.....……….....................................……ตาแหน่ง....……………….................................
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อ.………………………………………………………………….................…...............................
………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………..
มีกาหนด..………….….....วัน ตั้งแต่วันที่..………………........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....……………...วันทาการ ทั้งครั้งนี้รวมเป็น…………..............วันทาการ
ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลาปุวยมาแล้ว.......…………..ครั้ง รวม....……….........วัน
การลาครั้งนี้ อยู่ในอานาจของ..…………………................อนุญาตได้ตามข้อบังคับ ฯ
(ลงชื่อ).…………………………….................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตาแหน่ง...………………….........................
………..../.…….…./...……...

- ๒๙๔ แบบ ๗
ใบลาพักผ่อนประจาปี
เขียนที่………………………………………………..…………………
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….……..
เรื่อง ขอลาพักผ่อนประจาปี
เรียน ……………………………………………………………….
กระผมดิฉัน…………………………………………….………..ตาแหน่ง………………………….……………....
ขออนุญาตหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจาปี มีกาหนด………………..…….วัน ตั้งแต่วันที่...…………………………….…
เดือน……………………….…..….พ.ศ…………………………..…..… ถึงวันที่…………………......…..เดือน…………………..……..
พ.ศ……….…………ในระหว่างที่ลานี้ กระผมดิฉัน จะไปที่จังหวัด…………………………………………..………………………
ในวันที่……..…………..…….เดือน……………..……………..……..พ.ศ………….……….. และกลับในวันที่……………….………
เดือน…………………………..….พ.ศ…………………………..
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)....……………………………….………................
ในปีงบประมาณที่แล้ว ตั้งแต่ ๑ ต.ค………………………………ถึง ๓๐ ก.ย……………………………….
ได้ลาพักผ่อนประจาปี รวม…………..วันทาการ เหลือวันลาพักผ่อนสะสม………….…………วันทาการ
ในปีงบประมาณนี้………………………….……………………………………ได้ลาพักผ่อนประจาปีมาแล้ว
……………..วันทาการ ทั้งครั้งนี้ รวมเป็น………….….วันทาการ เหลือวันลาพักผ่อน……………..วันทาการ
(ลงชื่อ).…………………………….................(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ)
ตาแหน่ง...………………….........................
.………..../.…….…./...……...

- ๒๙๕ แบบ ๘
ใบลาขออนุญาตอุปสมบท
เขียนที่………………………………………………..…………………
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….……..
เรื่อง ขออนุญาตลาอุปสมบท
เรียน ………………………………….......................................
กระผม.....……………………………..................หมายเลขประจาตัว……………….…................................
ตาแหน่ง....…………………………............................สังกัด.....………………………………................................................
อายุ.…………………….ปี มีความศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา กาหนดอุปสมบทในวันที่...………….........
เดือน………......…………….....พ.ศ....………………...... ณ วัด...…………………………………..…………….…………….…........
อาเภอ.................................................จังหวัด....…….....……...........…......พระ...………….…...................................
วัด....………………………………………..….…......……อาเภอ......……....…................จังหวัด..…….……………...................
เป็นพระอุปัชฌาย์ จึงขอลาจากหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่...….........….....เดือน......................................………...…
พ.ศ....................................................เมื่อลาสิกขาแล้วจะรายงานเพื่อทราบและเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
นับแต่วันลาสิกขา
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)……………………………………………………………….……….

- ๒๙๖ แบบ ๙
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท
______________________
ด้วย.....……………………………………………........................................................ซึ่งเป็นข้าราชการ
ตาแหน่ง......…………………………………....................กรม..........……………...................................กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว
จึงเป็นอันว่า..……………………………………….………………............................................................ได้รับพระราชทาน
พระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์ และพระอุปั ชฌายาจารย์ซึ่ ง ได้รั บ อาราธนาให้อุ ปสมบทจงปราศจากรัง เกี ย จ
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฎบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย
(ลายมือชื่อ).…………………….........………………......
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
วันที่.………เดือน.…………พ.ศ...……...

- ๒๙๗ แบบ ๙/๑
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท
______________________
ด้วย.....……………………………………………….............................................ซึ่งเป็นข้าราชการตาแหน่ง
......…………………………..............................……………………………………………………………..………………....................
หน่ ว ยบั ญ ชาการความความปลอดภั ย รั ก ษาพระองค์ ส านั ก ผู้ บั ญ ชาการทหารสู ง สุ ด กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมี
พระราชวินิจฉัยแล้ว จึงเป็นอันว่า ..…………………………………….………...................................................................
สมควรได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์ แ ละพระอุ ปั ช ฌายาจารย์ ซึ่ ง ได้ รั บ อาราธนาให้ อุ ป สมบท จงปราศจากรั ง เกี ย จ
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฎบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย
(ลงพระนามาภิไธย)
ตาแหน่ง.…………………….........……………….................
วันที่.………เดือน.…............………พ.ศ...……...

- ๒๙๘ แบบ ๑๐
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท
______________
ด้วย.....………………..………………………………………..........................................ซึ่ง เป็นข้าราชการ
ตาแหน่ง......…………………………..............................กรม...………………………….…………..............กระทรวงกลาโหม
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา……………………………………………………………………………………………..……
ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายจากรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม ได้ พิ จ ารณาเห็ น เป็ น การสมควรแล้ ว
จึงเป็นอันว่า..……………………………………….…………………………........ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา
อุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท
พ.ศ.๒๕๒๑
ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่ง ได้รับ อาราธนาให้อุ ปสมบท จงปราศจากรัง เกีย จ
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฎบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย
(ลายมือชื่อ).…………………….........……………….......................
ตาแหน่ง……………………………………………………..
วันที่.…..……เดือน...…….……พ.ศ...……..

- ๒๙๙ แบบ ๑๑
ใบลา
ขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย
เขียนที่………………………………………………..…………………
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….……..
เรื่อง ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์
เรียน ………………………………………………………..…………….
กระผม ดิฉัน.......……………………………………...........หมายเลขประจาตัว ...…………………….........
ตาแหน่ง ..…………….........................................................สัง กั ด...................................………….อายุ ……………….ปี
เข้ารับราชการเมื่อวันที่ .……………..…….....เดือน.………………...............................พ.ศ...…..…………………………......
มีความศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ
มี ก าหนด.........….……….....วั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ..………………….….เดื อ น.………………..…......พ.ศ…………………..……….
ถึงวันที่………………...…….....ดือน....……………..............พ.ศ.……………….......
กระผม ดิฉัน จะออกเดินทางโดยพาหนะ.....……………………………………….……………..................
ประมาณวันที่……….…….……เดือน...……………………..…….พ.ศ.…………………………..… และจะกลับถึงประเทศไทย
ประมาณวั น ที่ ..……………..….เดื อ น...……..…………………….พ.ศ………………………….......เมื่ อ เดิ น ทางกลั บ ถึ ง
ประเทศไทยแล้วจะรายงานให้ทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)……………………………………………………………….……….

- ๓๐๐ แบบ ๑๒
ใบลาติดตามคู่สมรส
เขียนที่………………………………………………..…………………
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….……..
เรื่อง ขอลาติดตามคู่สมรส
เรียน ........................………….......................................................
กระผม ดิฉัน .………………………..........……….........ตาแหน่ง ...…………….......................................
สังกัด.......………………………………………….........................ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ....…………………………...........บาท
มีความประสงค์ขอลาติดตามคู่สมรส ชื่อ ......…………………………..…........ตาแหน่ง..………………………..…...............
สังกัด......…………………………………......ซึ่งไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ..............................…………....
มีกาหนด...……….....ปี.……………...เดือน……….........วัน จึงขออนุญาตลาติดตามคู่สมรสมีกาหนด..............…......ปี
………….........เดือน.…………............วัน..……………......ตั้งแต่วันที่..…………………........ถึงวันที่.....…..…..…...............
ครั้งสุดท้าย กระผม ดิฉัน ได้ลาติดตามคู่สมรสไปประเทศ.................……………………….………....
เป็นเวลา…….....ปี.…...เดือน...…….วัน เมื่อวันที่....…...เดือน..........พ.ศ..........ถึงวันที่.........เดือน.......พ.ศ..........ใน
กรณีลาติดต่อกับครั้งก่อน รวมทั้งครั้งนี้ด้วย เป็นเวลา...……….....ปี..……...….......เดือน………........วัน
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)……………………………………………………………….……….
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
………………..……………………………….........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
……….……./…….………./……………
คาสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
………………..……………………………….........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….……..………….…………….…..
……….……./…….………./……….……

- ๓๐๑ แบบ ๑๓
ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
เขียนที่………………………………………………..…………………
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….……..
เรื่อง ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
เรียน ............................………………………………………………..
กระผม ดิฉัน (ชื่อและนามสกุลภาษาไทย)......................................……………………….................
(ภาษาอัง กฤษ)....…………………………………....................ตาแหน่ง .........................................................................
..............................................................................สังกัด......………………………………............................................มี
ความประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่..........................................................
เดือน..............................พ.ศ..........................ถึงวันที่......................เดือน...........................พ.ศ..........................
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้
๑. คาชี้แจงในการขออนุญาต
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.…………............
จนถึงกาหนดวันออกเดินทาง รวมเป็นเวลา.………...ปี.……...เดือน………..วัน
โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ................……………………………...........
ตั้งแต่วันที่........เดือน………..พ.ศ....……...ถึงวันที่….…..เดือน...…...พ.ศ..........
เป็นข้าราชการ...…………………………………………………..................................
ตั้งแต่วันที่........เดือน………..พ.ศ....……...ถึงวันที่….…..เดือน...…...พ.ศ..........
๑.๑.๔ ขณะนี้เป็นข้าราชการ...........…………..........................................……………...
ตาแหน่ง......................………………………ระดับ/ยศ........…..……………………...
แผนก/ฝุาย/งาน.....................................สานัก/กอง………………………….…...
กรม............................................................อัตราเงินเดือน...................บาท

- ๓๐๒ ๑.๑.๕ เคยไปปฏิบัติงานระหว่างประเทศหรือไม่ เคย ไม่เคย
ถ้าเคย
(๑) ไปปฏิบัติงานให้กับ.....……………………………………………........................
...............................ณ ประเทศ....……………………..……………...............
เป็นระยะเวลา.……ปี……เดือน......วัน ตั้งแต่วันที่.........เดือนพ.ศ.........
ถึงวันที่...............เดือน..............พ.ศ............
(๒) ไปปฏิบัติงานให้กับ.....……………………………………………........................
...............................ณ ประเทศ....……………………..……………...............
เป็นระยะเวลา.……ปี……เดือน......วัน ตั้งแต่วันที่.........เดือนพ.ศ.........
ถึงวันที่...............เดือน..............พ.ศ............
๑.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน
๑.๒.๑ ไปปฏิบัติงานให้กับ…………………………………………......................................
ณ ประเทศ.....……………………………………………………..................................
ตามความตกลงระหว่าง....…………………………………………….…............
กับ........………………………………………………………….............................
ติดต่อสมัครโดยผ่าน...........................………………………………………....
ติดต่อเอง………………………………………………………………………………….
อื่น ๆ ......................................................................…………………......
๑.๒.๒ ตาแหน่งที่จะไปปฏิบัติงาน.........………………………….........
ระดับ....…………………………….หน้าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยย่อ).……………..
…………………………………………………...........................................................
……………………………………….......................................................................
๑.๒.๓ ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน..……………....ปี……..……..เดือน.……..…….วัน
๑.๒.๔ กาหนดออกเดินทางประมาณวันที่.................เดือน.................พ.ศ..............
๑.๒.๕ ค่าตอบแทนที่ได้รับ
เงินเดือน อัตราเดือน/ปีละ...………………………………………....................
ค่าที่พัก......…………………………………….………......................................
ค่าพาหนะในการเดินทาง......……………………………..…..........................
อื่น ๆ............………………………………………………..................................
๑.๒.๖ สถานที่ติดต่อ...............................................................................................
....................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์.......................................................................................
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....…………………....................................................
(พิมพ์ชื่อเต็ม)

- ๓๐๓ ๒. คาชี้แจงและคารับรองของส่วนราชการต้นสังกัด
๒.๑ ขอชี้แจงว่าข้าราชการผู้นี้
๒.๑.๑ ระยะเวลาการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน
เป็นข้าราชการประจาตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ครบ ๒ ปี ก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
เป็นข้าราชการประจาตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน
ไม่ครบ ๒ปีก่อนถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
แต่กรณีมีความจาเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๒ อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน
อายุไม่เกิน ๕๒ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน
อายุเกิน แต่กรณีมีความจาเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน
โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
ตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๓ ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการดาเนินการทางวินัย
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม
มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกดาเนินการทางวินัย
เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่ง..........................................................
.......................................................................................................
แต่กรณีมีความจาเป็นต้องสั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร
และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๑.๔ ในกรณีที่เคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว
ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่
วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจาก
การไปปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย
มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจาเป็นต้อง
สั่งให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย
๒.๒ ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้
๒.๒.๑
ไม่ทาให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ
ไม่ต้องตั้งอัตรากาลังเพิ่ม
๒.๒.๒
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย หรือต่อการปฏิบัติราชการของ
กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................

- ๓๐๔ ๒.๒.๓ กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการที่รองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ประการใดหรือไม่
มี
ไม่มี
โปรดชี้แจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา.............................................
...................................................................................................................
...................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
……….……./…….………./……….……
๓. การพิจารณาของ (สานักงานรัฐมนตรี สารักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)...................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
……….……./…….………./……….……
๔. คาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อนุญาต
ไม่อนุญาต
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
……….……./…….………./……….……

- ๓๐๕ แบบ ๑๔
รายงานผลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
๑. ชื่อ...............…………………..………...............นามสกุล.….…………………….……...................................
ตาแหน่ง........………….…………………………..ระดับ..................................…......................................
สังกัด............………………….....…………....….กระทรวง..……..……………............................................
ไปปฏิบัติงานให้กับ...………………………………….………………............................................................
ณ ประเทศ...………………………...............……….....................……………………..................................
ตาแหน่งที่ไปปฏิบัติงาน..……….……………………………………….........................................................
ตั้งแต่วันที่.......……………...........เดือน....………......………….........พ.ศ.....……………………..................
ถึงแต่วันที่.......……………...........เดือน....……………......…….........พ.ศ.....……………………..................
มีกาหนดเวลา....…….....ปี.............เดือน...………...วัน
๒. รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน
ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากที่สุดเท่าที่จะทาได้ โดยบรรยายสิ่งที่ได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอดมา
ให้ชัดเจน
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
๓. สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ที่ได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว่าจะนามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์
แก่ประเทศ......……………………………………………………………….......................................................
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ผู้รายงาน
๔. ความเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า..………………………................................
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
……….……./…….………./……….……

- ๓๐๖ ๕. ความเห็นของ หัวหน้าสานักงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
……………………………………………………………..................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
……….……./…….………./……….……
หมายเหตุ:- ๑. ในกรณีที่มีรายละเอียดข้อความที่จะรายงานเกินกว่าช่องในแบบให้ปรับปรุงขยายช่อง
ให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม
๒. ถ้ามีรายงานที่ต้องจัดทาให้องค์การและหรือหน่วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรงขอให้แนบไปด้วย

- ๓๐๗ แบบ ๑๕
ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เขียนที่………………………………………………..…………………
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….……..
เรื่อง ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
เรียน ............................………………………………………………..
กระผม ดิฉัน ....…………………………………........ตาแหน่ง ............................................................
สังกัด......………………………………...........................................มีความประสงค์ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ
๑.๑ ประวัติการรับราชการ
๑.๑.๑ ขณะได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บจนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
ดารงตาแหน่ง......................................................................................................................................................
สังกัด.............................................................................กระทรวง.......................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ (โดยย่อ).........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่.................เดือน..................พ.ศ..................ถึงวันที่.....................เดือน....................พ.ศ.....................
๑.๑.๒ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง..................................................................................
สังกัด.............................................................................กระทรวง.......................................................................
ปฏิบัติหน้าที่ (โดยย่อ).........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
ตั้งแต่วันที่.................เดือน..................พ.ศ..................ถึงวันที่.....................เดือน....................พ.ศ.....................
๑.๑.๓ ที่อยู่ปัจจุบัน................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์..................................................................
๑.๒ สาเหตุที่ได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บ จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
เหตุเกิดที่.................................................................................................................
ตาบล...................................อาเภอ................................................จังหวัด.........................................................
เมื่อวันที่........................เดือน......................พ.ศ.........................
เนื่องจาก
ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่
ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่
เหตุอื่นในนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่/เหตุกระทาการตามหน้าที่
(โปรดระบุ)..........................................................................................................................................................

- ๓๐๘ ข้อเท็จจริงโดยสรุป...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๑.๓ ความเห็นของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางเวชกรรม ผู้เคยตรวจหรือรักษา
๑.๓.๑ แพทย์ชื่อ....................................................................................................
ตาแหน่ง.....................................................................................................ผู้ได้ตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาล............................................................................................................................................
๑.๓.๒ ความเห็นโดยสรุปของแพทย์ผู้ ตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวข้องกับสภาพความ
พิการหรือทุพพลภาพที่เกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เช่น มีความพิการทางอวัยวะใดบ้าง ตั้งแต่วันเดือนปีใด เป็น
ต้น)
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม
๒.๑ มีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
หรือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
ชื่อหลักสูตร.........................................................................................................................................................
ซึ่งจัดโดย.............................................................................................................................................................
ระยะการฝึกอบรม........................ชั่วโมง........................วัน............................เดือน.........................................ปี
ตั้งแต่วันที่.................เดือน....................พ.ศ.....................ถึงวันที่......................เดือน..................พ.ศ.................
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้ามี)...............................บาท (................................................................................)
๒.๒ พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ ประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม
ในข้อ ๒.๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จานวน.............ฉบับ มาด้วยแล้ว
ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ
(ลงชื่อ)...................................................................
(...................................................................)

- ๓๐๙ ๓. ความเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกาลังพล
เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ หรือถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทาการตามหน้าที่จนทาให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ
(กรณีตามข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง)
เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ อั น ตรายหรื อ การปุ ว ยเจ็ บ จนท าให้ 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
หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด
ข้าราชการทหารผู้นี้ยังไม่เคยลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพที่จาเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือที่จาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
กรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้
อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….….......
ตาแหน่ง……….………………….…………….….........
วันที่……….…./…….……./……….…..
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ
..............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….….......
ตาแหน่ง……….………………….…………….….........
วันที่……….…./…….……./……….…..
คาสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
………………..……………………………….........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
วันที่……….…./…….……./……….…..

- ๓๑๐ แบบ ๑๖
ใบขอยกเลิกวันลา
เขียนที่.....………………................…...….......
วันที่………...........เดือน..……….....................พ.ศ….........….......
เรื่อง ขอยกเลิกวันลา
เรียน ...........……...............................................
ตามที่ กระผม ดิฉัน.......………………………………..................ตาแหน่ง............………................….......
สังกัด..…………………………………………………………………........................................................................................
ได้รับอนุญาตให้ลา.............…………………………………...........ตั้งแต่วันที่...........……เดือน……………พ.ศ.…...............
ถึงวันที่......…………เดือน………....……พ.ศ.…...............รวม.………….…........วัน นั้น
เนื่องจาก...............………………………………......................................................................................
...........................................................................................................................................................................
จึงขอยกเลิกวันลา.....…………………………………...........................................จานวน.................…......……….......วัน
ตั้งแต่วันที่................……เดือน……….........……พ.ศ.….............ถึงวันที่..................เดือน………....…พ.ศ.…...............
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ).....…………………....................
ความเห็นผู้บังคับบัญชา
..............................................................……................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….….......
ตาแหน่ง……….………………….…………….….........
……….…./…….……./……….…..
คาสั่ง
อนุญาต
ไม่อนุญาต
………………..……………………………….........................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)…..……………………………………………...….…
ตาแหน่ง……….………………….…………….…..
……….…./…….……./……….…..

- ๓๑๑ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทอ.(กปค.กพ.ทอ.โทร.๓๗๖๘)
ที่ กห ๐๖๐๓/๒๓๖๓๕
วันที่
๑๖ กันยายน ๒๕๒๖
เรื่อง การลากิจหรือลาพักผ่อนประจาปีเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
เสนอ นขต.ทอ.
เนื่องด้วยปรากฏว่าขณะนี้มีข้าราชการทหาร สัง กัด ทอ.ที่ขออนุญาตลากิจหรือลาพักผ่อน
ประจาปีเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ดาเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตไม่ถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๒๔ เช่น ใช้ใบลาไม่ถูกต้อง ยื่นรายงานกระชั้นชิดกับวันเดินทางอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหา
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากการดาเนินกรรมวิธีขออนุญ าตต้องใช้เวลาพอสมควร ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนิ นการ
ขออนุญาตลากิจ หรือลาพักผ่อนประจาปี เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว
และถูกต้อง ตามนัยแห่งข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว จึงขอให้ถือปฏิบัติดังนี้
๑. การลาให้ใช้แบบใบลาตามแบบท้ายข้อบังคับนี้
๑.๑ ลากิจ ใช้ใบลาแบบ ๕ (ผนวก ก)
๑.๒ ลาพักผ่อนประจาปี ใช้ใบลาแบบ ๖ (ผนวก ข)
๒. การเสนอใบลาใบลากิจ หรือลาพักผ่อนประจาปี เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้ น
จนถึ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาที่ มี อ านาจอนุ ญ าต ขอให้ ส่ ง ถึ ง กพ.ทอ.ก่ อ นถึ ง วั น ก าหนดเดิ น ทาง ๑๐ วั น ท าการ
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้
๓. การลากิจ หรือลาพักผ่อนประจาปีตามข้อ ๑ นั้น ขอให้ผู้บัง คับบัญ ชาต้นสัง กัดยืนยัน
ในรายงานด้วยว่า สมควรจะอนุญาตหรือไม่โดยพิจารณามิให้งานทางราชการเสียหายเป็นหลักสาคัญ
จึงเสนอมาเพื่อทราบ และชี้แจงข้าราชการตลอดจนลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.พิศิษฐ์ ศรีกาฬสินธุ์
(พิศิษฐ์ ศรีกาฬสินธุ์)
จก.กพ.ทอ.
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ต.หญิง ภัทท์สม ชิณเครือ
(ภัทท์สม ชิณเครือ)
รอง หน.ผฐธ.กปค.กพ.ทอ.
๖ ก.พ.๓๐

- ๓๑๒ การรายงานประเภทต่าง ๆ
การรายงานด่วน
๑. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบสถานการณ์และข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
เพื่อให้การรายงานเหตุการณ์ของหน่วยต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน จึง ให้
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศและหน่วยเกี่ยวข้อง ปฏิบัติดังนี้
๒. การรายงานด่วน คือ การรายงานเหตุการณ์สาคัญและเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
๓. เหตุสาคัญที่จะต้องรายงานโดยด่วน คือ
๓.๑ เรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติของทหาร ซึ่ง เป็นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติหรือ
ชื่อเสียงของทหารอย่างร้ายแรง หรือต้องหาในคดีอาญาเป็นคดีอุกฉกรรจ์
๓.๒ เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัส เนื่องจากทาลายชีวิตของตนเอง
๓.๓ เมื่อเกิดโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การก่อวินาศกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุ อื่น ๆ
ขึ้นในบริเวณสถานที่ของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์ หรือเกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
๓.๔ เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธทาการต่อสู้ขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเอง
หรือกับบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตาย
๓.๕ เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ที่ตั้งหน่วยทหาร
๓.๖ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นแก่ทหารจนถึงแก่ความตาย เช่น ถูกอาวุธหรือกระสุนปืน
ตกจากที่สูง รถคว่า เรือล่ม อากาศยานอุบัติเหตุ เป็นต้น
๓.๗ เหตุที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง
๓.๘ เหตุที่จะทาให้เกิดความไม่สงบขึ้นในกรมกองทหาร
๓.๙ ทหารต่างชาติละเมิดอธิปไตย
๓.๑๐ การปะทะกั น ระหว่ า งฝุ า ยไทยกั บ ฝุ า ยตรงข้ า ม และการปะทะกั น ระหว่ า ง
ฝุายตรงข้ามใกล้บริเวณชายแดน
๓.๑๑ การกระทาของผู้ก่อการร้ายภายในประเทศ เช่น การซุ่มโจมตี การวางกับระเบิด
การโจมตีที่ตั้ง การลอบสังหาร และการปะทะกับเจ้าหน้าที่หรือราษฎร ซึ่ง ทาให้ไ ด้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือ
มีการสูญเสียมาก เป็นต้น
๓.๑๒ เหตุที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานทหารและพลเรือน ทั้งของไทยและต่ างประเทศ
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียหายมากและมีผลกระทบต่อประชาชน
๓.๑๓ เหตุ ที่เกี่ ยวข้องกับ มวลชน ซึ่ง เกิ ดขึ้น ในพื้นที่ รับ ผิดชอบ ของ ทอ. ณ ที่ตั้ ง
ดอนเมืองและต่างจังหวัด หรือพื้นที่ใกล้เคียง
๓.๑๔ เหตุที่เกิดขึ้นนอกพื้นที่รับผิดชอบของ ทอ. และมีการใช้ หรือคาดว่าจะใช้กาลังพล
และยุทโธปกรณ์ของ ทอ.เข้าร่วมการปฏิบัติในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

- ๓๑๓ ๔. หน่วยที่ต้องรายงานด่วน ประกอบด้วย
๔.๑ ศปก.ทอ. และหน่วยรอง
๔.๒ บยอ. และหน่วยรอง
๔.๓ บนอ. และหน่วยรอง
๔.๔ บศอ. และหน่วยรอง
๔.๕ นขต.ทอ. อื่น ๆ ในที่ตั้งดอนเมือง และต่างจังหวัด
๕. วิธีการรายงาน
๕.๑ หน่วยตามข้อ ๔.๒ ถึง ๔.๕ และหน่วยรอง ศปก.ทอ.
๕.๑.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยรายงานด่วนถึง ผบ.ทอ. ผ่าน ศปก.ทอ. ทันทีที่ได้รับข่าว
ซึ่งสามารถรายงานด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด
๕.๑.๒ ให้ติดตามพร้อมทั้งสอบสวนหารายละเอียดเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดแล้วรายงาน
ผลไปตามสายงานปกติจนถึง ผบ.ทอ. เพื่อหน่วยเกี่ยวข้องจะได้ดาเนินการต่อไป
๕.๑.๓ เมื่อเกิดเหตุการณ์สาคัญตามข้อ ๓.๗ และ ๓.๘ ให้ผู้บังคับหน่วยรายงาน
ตรงไปยังสานักงาน รมว.กห. และ ศอร.บก.ทหารสูงสุด อีกทางหนึ่งด้วย
๕.๒ ศปก.ทอ.
๕.๒.๑ เมื่อได้รับรายงานด่วนจาก นขต.ทอ. ให้ ฝสธ.ศปก.ทอ. รายงานด้วยวาจาให้
ผบ.ทอ. ทราบในทันที หลังจากนั้นจึงรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามสายงานของ ศปก.ทอ.และให้ประสาน
หน่วยเกี่ยวข้องเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรนาเรียน ผบ.ทอ. เพื่อทราบ
และสั่งการให้ นกข. ดาเนินการต่อไป
๕.๒.๒ เหตุการณ์สาคัญที่เกิดขึ้นตามข้อ ๓ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องรายงาน
ไปยัง ศอร.บก.ทหารสูงสุด และ สานักงาน ผบ.ทหารสูงสุด ให้ดาเนินการภายใน ๑ ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับข่าว
แต่เหตุการณ์นั้นต้องรายงานให้ ผบ.ทอ.ทราบในเบื้องต้นก่อนแล้ว
๕.๒.๓ เหตุการณ์สาคัญที่พิจารณาแล้วเห็นว่าต้องรายงานไปยังหน่วยเหนือ และ
หน่วยข้างเคียง ประกอบด้วย สานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , สานักงาน รมว.กห., สานักงาน รมช.กห.,
ศปก.ทบ. และ ศปก.ทร. ให้ ศปก.ทอ. สรุปเรื่องนาเรียบ ผบ.ทอ. เพื่อขออนุมัติรายงานให้หน่วยดังกล่าวทราบ
๕.๒.๔ ในกรณีที่ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม (ศปก.กห.) เปิดทาการเมื่อเกิด
สถานการณ์ไม่ ปกติ เกี่ย วกับ การรักษาความสงบเรี ยบร้ อยภายในประเทศ การปูอ งกัน ราชอาณาจัก รและ
การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ ศปก.ทอ.รายงานให้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย
๖. การรับ-ส่ง รายงาน ให้ปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ข้างต้น ซึ่งข้อความที่รายงานจะต้องกล่าว
ให้ ชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ยโดยสั ง เขปตามเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น และควรมี ข้ อ ความตามที่ ก าหนด ใน ผนวก ก.และ
ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณากาหนดชั้นความลับของเอกสารที่มีความสาคัญตามความเหมาะสม สาหรับแผนผัง
การรายงานและการติดต่อประสานให้ใช้ตามที่กาหนดใน ผนวก ข. หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ติดต่อ
กับหน่วยเกี่ยวข้องมีรายละเอียดตามผนวก ค.
เอกสารอ้างอิง
- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑
- คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๓/๔๔ ลง ๑๓ ก.ค.๔๔ เรื่อง การรายงานด่วน

- ๓๑๔ ผนวก ก
แบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ด่วน
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

วัน เดือน ปี เวลา และสถานที่เกิดเหตุ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสรุป (รายชื่อผู้เกี่ยวข้อง, รายละเอียดอื่น ๆ)
ความเสียหาย (เสียหายมาก/น้อย/การตาย/การบาดเจ็บ/อื่น ๆ)
การสั่งการและการปฏิบัติที่ได้ดาเนินการไปแล้ว (ให้ใคร, ทาอะไร, ที่ไหน, อย่างใด)
ความเห็นของผู้รายงานว่าควรจะจัดการในเรื่องนี้อย่างใดต่อไป
หมายเลขโทรศัพท์หรือการติดต่อสื่อสารกับผู้บังคับหน่วย หรือผู้แทนที่รายงานด่วน
อื่น ๆ ที่ควรจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

- ๒๔๖

- ๓๑๕ ผนวก ค
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารสาหรับการรายงานด่วน
ตาแหน่ง/ส่วนราชการ
สานักนายกรับมนตรี
กระทรวงกลาโหม
สานักงาน รมว.กห.
สานักงาน รมช.กห.
สานักงาน ปล.กห.
บก.ทหารสูงสุด
สน.ผบ.ทหารสูงสุด
สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด (๑)
สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด (๒)
สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด (๓)
สน.เสธ.ทหาร
ศอร.บก.ทหารสูงสุด
ทบ.
ศปก.ทบ.
สน.ผบ.ทบ.
สน.รอง ผบ.ทบ.
สน.เสธ.ทบ.
ทร.
ศปก.ทร.
สน.ผบ.ทร.
สน.รอง ผบ.ทร.
สน.เสธ.ทร.
ทอ.
ศปก.ทอ.
สน.ผบ.ทอ.
สน.รอง ผบ.ทอ.
สน.เสธ.ทอ.

โทรศัพท์ ทศท.
๐๒-๒๘๑๑๗๑๒

เลขหมายการติดต่อ
โทรทหาร
โทรสาร
๕๓๖-๑๑๓๐
๐๒-๒๘๒๙๔๗๙

๐๒-๒๒๖-๓๑๑๔-๕
๐๒-๖๒๒-๒๒๘๑
๐๒-๒๒๖-๓๑๒๐-๑

๕๒๕-๑๐๓๔
๕๒๕-๓๖๐๒-๔
๕๒๕-๑๐๒๐-๓

๐๒-๒๒๖-๓๒๑๔
๐๒-๒๒๕-๒๑๓๗
๐๒-๒๒๖-๑๘๓๙

๐๒-๕๗๕-๖๑๐๘-๙
๐๒-๕๗๕-๖๑๓๔-๖
๐๒-๕๗๕๖๑๓๘
๐๒-๕๗๕๖๑๔๔
๐๒-๕๗๕๖๑๕๘
๐๒-๕๗๕๖๒๑๖

๕๗๒-๑๐๑๔
๕๗๒-๑๐๒๙-๓๐
๕๗๒-๑๐๔๖
๕๗๒-๑๐๕๙
๕๗๒-๑๐๗๗
๕๗๒-๑๓๖๓

๐๒-๕๗๕๖๑๒๓
๐๒-๕๗๕-๖๑๓๕-๖
๐๒-๕๗๕๖๑๓๘
๐๒-๕๗๕๖๑๔๔
๐๒-๕๗๒๑๐๖๑
๐๒-๕๗๕๖๒๕๙

๐๒-๒๘๐๒๓๗๐
๐๒-๒๘๐๒๔๓๒-๕
๐๒-๒๘๐๒๔๓๘-๔๐
๐๒-๒๘๐๒๔๔๕-๖

๕๓๒-๒๐๐๘
๕๓๒-๑๐๗๒
๕๓๒-๑๐๗๔
๕๓๒-๑๐๗๗

๐๒-๒๘๐๒๓๗๐
๐๒-๒๙๗๗๗๑๔
๐๒-๒๘๐๒๔๓๘
๐๒-๒๘๐-๒๔๔๕-๖

๐๒-๔๗๕๔๕๒๑
๐๒-๔๗๒-๑๙๖๓
๐๒-๔๑๘๐๓๙๑
๐๒-๔๗๒๑๓๔๑

๕๓๒-๒๑๖๕
๕๒๓-๑๐๐๑
๕๒๓-๑๐๐๒
๕๒๓-๑๐๐๔

๐๒-๔๗๕๔๖๐๘
๐๒-๔๗๒๐๘๕๘
๐๒-๔๑๘๐๓๙๐
๐๒-๒๘๐-๒๔๔๕-๖

๐๒-๕๓๔๑๗๑๐
๐๒-๕๓๔๑๑๐๒
๐๒-๕๓๔๒๒๔๑
๐๒-๕๓๔๑๑๐๕
๐๒-๕๓๔๑๑๑๙

๕๑๔-๒๓๓๒
๕๑๔-๑๑๖๑
๕๑๑-๑๘๘๙
๕๑๔-๑๑๖๒
๕๑๔-๑๑๖๒

๐๒-๕๓๔๑๗๑๗
๐๒-๕๒๓๘๙๖๗
๐๒-๕๓๔๒๑๔๒
๐๒-๕๓๔๐๙๗๙

หมายเหตุ

- ๓๑๖ การรายงานตนเอง
๑. ข้าราชการชั้นสัญญาบัตรผู้ใดย้ายตาแหน่ง ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดิม ซึ่งขาดจาก
การบัง คั บบั ญ ชาทุ กต าแหน่ งตามล าดับ ตั้ ง แต่ ชั้น ต่ าขึ้ น ไป และรายงานต่อ ผู้ บัง คั บบั ญ ชาใหม่ ทุ กต าแหน่ ง
ตามลาดับชั้น ตั้งแต่ชั้นสูงลงมาจนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน
๒. โดยปกติ ต้องรายงานภายใน ๒๔ ชั่ วโมง นั บแต่ ไ ด้ ทราบเหตุการณ์ ที่จะต้องรายงาน
เป็นต้นไป
๓. ให้รายงานด้วยวาจาโดยบอกยศ, นาม, ตาแหน่ง และเรื่องราว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง
ให้ผู้รับรายงานทราบ หากผู้รับรายงานด้วยวาจาไม่ได้ก็ให้รายงานด้วยหนังสือ หรือเขียนลงในสมุดที่เจ้าหน้าที่
จัดทาไว้
๔. ให้ผู้บั งคับบั ญชาเดิม จัดการส่ง ตัวผู้ที่ ย้ายไปยัง สัง กัด ใหม่ โดยเร็ว พร้อมทั้ง หลั กฐาน
ทางด้า นกาลั งพล หากมี ค วามจาเป็น ที่ จะส่ ง ตั ว ไม่ ไ ด้ ก็ ใ ห้ติ ด ต่อ ผู้ บัง คั บบั ญ ชาใหม่ ท ราบ การอนุ ญ าตลา
ระหว่างย้าย ควรให้ไปลาทางต้นสังกัดใหม่
อนึ่ ง เมื่ อผู้ บั งคั บบั ญชาเดิ มได้ ส่ งตั วผู้ ย้ ายเมื่ อใด ก็ ให้ ผู้ย้ ายไปรายงานต่ อผู้ บังคั บบั ญชาใหม่
เมื่อนั้น (ภายใน ๒๔ ชั่วโมง) ถ้าย้ายต่างจังหวัดให้นับเวลาเมื่อไปถึงที่พัก
๕. การแต่ ง กายของผู้ ร ายงานตนเอง ให้ ใ ช้ ชุ ด ปกติ ค อพั บ แขนยาว อิ น ทรธนู แ ข็ ง
(ไม่ผูกผ้าผูกคอ)
๖. สาหรับข้าราชการต่ากว่าชั้นสัญญาบัตร ให้ปฏิบัติตามโดยอนุโลม
เอกสารอ้างอิง
- ข้อบังคับทหารที่ ๑๒ /๑๑๙๕๗ ลง ๑๒ มี.ค.๗๕ ว่าด้วยการรายงานตนเอง
- คาชี้แจงทหารที่ ๕/๕๕๒๕ ลง ๒ ส.ค.๗๘ เรื่อง รายงานตนเองหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๑๖๕๐๔/๒๑ เรื่อง ขอหารือ
เกี่ยวกับนายทหารประทวนรายงานตนเองเมื่อย้าย

- ๓๑๗ การรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อม
๑. วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติในการรายงานตัวของข้าราชการทหาร สังกัด กองทัพอากาศ
เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อมเป็นไปด้วยความเหมาะสม
๒. ผู้ ที่ จ ะต้ อ งรายงานข้ า ราชการทหาร และข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อนที่ บ รรจุ
ในตาแหน่งอัตราทหาร
๓. การรายงานตัวการรายงานโดยการแสดงตนเอง เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีคาสั่ง
ให้เตรียมพร้อม
๔. การปฏิบัติเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีคาสั่งให้เตรียมพร้อมให้ข้าราชการทหาร
และข้าราชการกลาโหมพลเรือน ทุกคน รวมทั้งผู้อยู่ในระหว่างลา ปฏิบัติดังนี้
๔.๑ ให้ ร ายงานตั ว ที่ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด หรื อ หน่ ว ยที่ มี ห น้ า ที่ ป กครองบั ง คั บ บั ญ ชา
โดยทันที
๔.๒ กรณีที่อยู่ในระหว่างเดินทางไปราชการที่หน่วยใด ให้ไปรายงานตัว ณ ที่ตั้งของ
หน่วยที่ไปราชการนั้น แล้วติดต่อมายังหน่วยต้นสังกัด หรือหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา โดยทันที
๔.๓ กรณีที่ไม่สามารถไปรายงานตัว ตามข้ อ ๔.๑ และ ๔.๒ ได้ ก็ให้ ไ ปรายงานตั ว
ยังหน่วยทหาร หรือส่วนราชการที่อยู่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วแจ้งให้หน่วยต้นสัง กัด หรือหน่วยที่มีหน้าที่ปกครอง
บังคับบัญชาทราบโดยด่วน พร้อมกับชี้แจงเหตุขัดข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐาน
๕. การปฏิ บั ติ เ มื่ อ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารกองทั พ อากาศ สั่ ง ให้ มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มตามแผน
ยุทธการหรือคาสั่งใดให้ข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนทุกคน รวมทั้งผู้ที่อยู่ในระหว่างลา
ที่อยู่ในหน่วยที่ต้องเตรียมพร้อม
๕.๑ ผู้ใ ดมี หน้ า ที่ ปฏิ บั ติ ง านอยู่ ในศู น ย์ป ฏิ บั ติก ารกองทั พ อากาศ ให้ ไ ปรายงานตั ว
ตามระเบียบที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ กาหนด
๕.๒ ผู้ ที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามแผนยุ ท ธการหรื อ ค าสั่ ง ใด ให้ ไ ปรายงานตั ว ตามที่
แผนยุทธการหรือคาสั่งนั้น กาหนด
๖. หน่วยที่รับรายงานตัว
๖.๑ หน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยที่มีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชา
๖.๑.๑ จัดทาสมุดรายงานตัว
๖.๑.๒ จัดเจ้าหน้าที่ประจาไว้สาหรับรับรายงานตัว
๖.๑.๓ รายงานยอดข้ า ราชการทหาร และข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ น
ที่มารายงานตัวและที่ไม่มารายงานตัว ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศทราบโดยด่วน
๖.๒ หน่วยที่รับรายงานตัวจากผู้ที่มิได้อยู่ในสังกัด
๖.๒.๑ ทาบัญชีหลักฐานการรายงานตัวส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดโดยด่วน
๖.๒.๒ หากมีความจาเป็นจะต้องให้ผู้นั้นช่วยราชการอยู่ก่อน ก็ให้แจ้งหรือติดต่อ
ให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เพื่อขอตัวไว้ช่วยราชการต่อไป
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๓๔

- ๓๑๘ ผนวก ก
สมุดรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อม
(เหตุการณ์...………………………………..............................เมื่อ....…………...........)
ลาดับ

ยศ – ชื่อ

ตาแหน่ง – สังกัด

ลายมือชื่อ

มารายงานตัวเมื่อ
วัน – เวลา

- ๓๑๙ ผนวก ข
สมุดรายงานตัวเมื่อมีการเตรียมพร้อม
(เหตุการณ์...………………………………..............................เมื่อ....…………...........)
ลาดับ

ยศ – ชื่อ

ตาแหน่ง – สังกัด

ลายมือชื่อ

มารายงานตัวเมื่อ
วัน - เวลา

- ๓๒๐ การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ตกหาหรือจาเลย
๑. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเมื่อต้องคดีของกาลังพล สังกัด ทอ.
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และถูกต้อง
๒. นิยามศัพท์
๒.๑ ข้าราชการทหาร หมายความว่า ทหารประจาการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ประจาการ และให้หมายความรวมถึง บุคคลเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราว โดยอนุโลม
๒.๒ นักเรียนทหาร หมายความว่า นนอ., นจอ. และให้หมายความรวมถึง นพอ.และ
นดอ.โดยอนุโลม
๓. ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนทหาร ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา หรือ
เป็นจาเลย ในคดีอาญา ให้รายงานด้วยวาจาหรือด้วยเครื่องสื่อสาร ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันที่ในโอกาสแรก
ที่จะกระทาได้ และดาเนินการดังนี้
๓.๑ ข้อหา หรือฐานความผิดที่สูงกว่าความผิดลหุโทษ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๕ วันทาการ นับถัดจากวันที่ทราบการตกเป็นผู้ต้องหา หรือจาเลย
๓.๒ ข้อหา หรือฐานความผิดที่ไ ม่สูง กว่าความผิดลหุโทษ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๐ วันทาการ นับถัดจากวันที่ทราบการตกเป็นผู้ต้องหา หรือจาเลย
๔. ข้าราชการทหาร ทหารกองประจาการ และนักเรียนทหาร ผู้ใดตกเป็นจาเลยในคดีแพง
หรือคดีล้มละลายให้รายงานด้วยวาจา หรือเครื่องสื่อสาร ต่อผู้บัง คับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกที่จะ
กระทาได้ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันทาการ นับถัดจากวันที่
ได้รับสาเนาคาฟูองหรือถือว่าได้รับสาเนาคาฟูอง
๕. ลูกจ้างหรือพนักงานราชการ ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญา คดีแพ่งหรือ
คดีล้มละลาย ให้รายงานด้วยวาจา หรือเครื่องสื่อสาร ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกที่จะกระทา
ได้ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ทราบการตกเป็น
ผู้ต้องหา หรือจาเลย
๖. การรายงานตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ ให้รายงานตามแนบท้ายคาสั่งนี้ และจะต้องแจ้งเรื่องอัน
เป็นสาระสาคัญไว้ในรายงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น สาเนาบันทึกประจาวัน สาเนาการแจ้ง ข้อ
กล่าวหาสาเนาบันทึกถ้อยคา หรือคาให้การ สาเนาคาฟูองของโจทย์ เป็นต้น
๗. ผู้บั งคับ บัญชาของผู้ ต้องหา หรื อจาเลย มีห น้าที่ รับ ผิดชอบจั ดให้ มีก ารรายงานตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ และตรวจสอบการกรอกแบบรายงานให้ครบถ้วนแล้ว เสนอรายงานไปตามลาดับ
ชั้น โดยเสนอผ่าน สธน.ทอ. ภายใน ๑๐ วันทาการ นับถัดจากวันที่ได้รับรายงานจากผู้ต้องหา หรือจาเลย และ
ให้ สธน.ทอ.พิจารณาดาเนินการดังนี้
๗.๑ ถ้าเป็นข้าราชการทหาร เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญาที่ไม่ขึ้นศาล
ทหาร คดีแพ่ง คดีล้มละลาย ให้เสนอรายงานไปตามลาดับชั้นจนถึง รมว.กห.ตามคาสั่งหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
ยกเว้ นข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลเข้าทาหน้าที่ทหารเป็นการชั่วคราวที่ไม่มียศทหาร ให้เสนอรายงานไป
ตามลาดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ.

- ๓๒๑ ๗.๒ ถ้าเป็นข้าราชการทหาร เมื่อตกเป็นผู้ ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญาที่ขึ้นศาล
ทหารให้เสนอรายงานไปตามลาดับชั้นจนถึง ผบ.ทอ.
๗.๓ ถ้ า เป็ น ทหารกองประจ าการ ลู ก จ้ า ง พนั ก งานราชการ หรื อ นั ก เรี ย นทหาร
เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย ให้เสนอรายงานไปตามลาดับชั้นจนถึ ง
ผบ.ทอ.
๘. ข้อหา หรือคดีใด เข้าเกณฑ์จะต้องรายงานด่วนตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน
พ.ศ.๒๕๑๑ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ต้องหา หรือจาเลย รายงานด่วนตามข้อบังคับดังกล่าว
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๔/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓ เรื่อง การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือ
จาเลย

- ๓๒๒ รายงานเมื่อตกเป็นจาเลยในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย
เขียนที่...........………………......……
วันที่……....เดือน.…………...........พ.ศ..………..
เรื่อง.………………........................
เรียน........................………………
สิ่งที่ส่งมาด้วย.........………………
ด้วยเมื่อวันที่....……เดือน...………….......พ.ศ..……......กระผม/ดิฉัน.............................................
หมายเลขประจาตัว............................ตาแหน่ง...............................................................................................
สังกัด.................................................................................
ได้ถูกฟูองข้อหาหรือฐานความผิด.........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………โดย.......................................เป็นโจทก์ ณ ศาล.....................................................................
กระผม/ดิฉัน ขอเรี ยนชี้ แจงข้อ เท็จ จริง ว่า ......………...........................................................................
…………………………………………………………………...............................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการต่อไป
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)...………………........................
(ตาแหน่ง).......…………………….........
หมายเหตุ ให้คัดสาเนาฟูองของโจทก์โดยตลอดแนบไปด้วย

- ๓๒๓ รายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดีอาญา
เขียนที่...........………………......……
วันที่……....เดือน.…………...........พ.ศ..………..
เรื่อง.………………........................
เรียน........................………………
สิ่งที่ส่งมาด้วย.........………………
ด้วยเมื่อวันที่....……เดือน...………….พ.ศ..……......กระผม/ดิฉัน..................................................
ตาแหน่ง.........…………………..............…………………………....สังกัด..……………………………………..............................
ได้ถูกกล่าวหา/ถูกฟูองต่อศาล ว่ากระทาผิดข้อหา/ฐาน......................................................................................
โดย..............…………………......................................เป็นผู้กล่าวหา/โจทก์ เหตุเกิดเมื่อวันที่..................เดือน.....
พ.ศ..............ที่ ตาบล/แขวง..................................อาเภอ/เขต................................จังหวัด..............................
................ขณะนี้ กระผม/ดิฉนั ได้รับการปล่อยชั่วคราว หรือถูกควบคุมตัวอยู่ ณ ..........................................
...........................ตาบล/แขวง......................อาเภอ/เขต...............................จังหวัด.......................................
ตั้งแต่วันที่.............................เดือน.....................................พ.ศ. ................................................................
กระผม/ดิฉัน ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงว่า......………...................................................................
…………………………………………………………………...................................................................................................
.............................................................................................................................
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการต่อไป
ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา
(ลงชื่อ)...………………........................
(ตาแหน่ง).......……………………........
หมายเหตุ ให้แนบบันทึกประจาวัน บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และบันทึกคาให้การของผู้ต้องหา (ถ้ามี) หรือคัด
สาเนาคาฟูองของโจทก์แนบไปด้วย

- ๓๒๔ การรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา หรือจาเลย
ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด
๑. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้สิทธิของนายทหารสัญญาบัตร น.ประทวน ข้าราชการ
กลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทอ.ในการใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันการ
ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจาเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด เป็นไปโดยเคร่งครัด ด้วยความสุจริต และ
ไม่ฟุมเฟือย
๒. ผู้ซึ่งใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกัน หมายความถึง น.สัญ ญาบัตร น.ประทวน
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทอ.ที่ใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัว
ผู้ต้องหา หรือจาเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด
๓. ผู้ ที่ ใ ช้ ต นเองเป็ น ประกั น หรื อ หลั ก ประกั น ผู้ ใ ดเมื่ อ มี ค วามประสงค์ ที่ จ ะใช้ ต นเอง
เป็นประกัน หรือหลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้อ งหา หรือจาเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใดต่อ
พนั ก งานสอบสวน พนั ก งานอั ย การ หรื อ ศาลแล้ ว แต่ ก รณี ให้ ผู้ นั้ น รายงานเป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรต่ อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงขอให้หน่วยต้นสังกัดออกหนังสือรับรองแสดงสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน และหาก
มีภาระผูกพันในการทาสัญญาประกัน หรือได้ใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ ต้องหาหรือจาเลยราย
อื่นอยู่แล้ว ก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วยเพื่อนาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว
๔. ให้ หน.นขต.ทอ.หรือผู้ ทาการแทนซึ่ง เป็นหั วหน้ าส่วนราชการต้ นสัง กัด ของผู้ที่ จะใช้
ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด
ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงชื่อในหนังสือรับรองสถานะ และอัตรา
เงิ น เดื อ นของผู้ ป ระกั น ดั ง กล่ า ว พร้ อ มกั บ ให้ ร ะบุ ข้ อ ความว่ า ผู้ ป ระกั น ได้ เ คยใช้ ต นเองเป็ น ประกั น หรื อ
หลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจาเลยรายอื่นใดในวงเงินเท่าใด และยังต้องรับผิดตามสัญ ญาประกันนั้นหรือไม่
อย่างไร ตลอดจนจัดทาบัญชีคุมหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองฉบับต่อไป
๕. ผู้ที่ใช้ตนเองเป็นประกันหรือหลักประกัน เมื่อได้ใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกัน
ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด ต่อพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญ ชาโดยตรงภายใน ๕ วันทาการ
นับแต่วันที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี สั่งปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจาเลย
โดยให้แนบสาเนาสัญญาประกัน (ถ้ามี) และสาเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ใช้ประกอบการประกันมาด้วย
๖. ผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกัน ซึ่งได้ใช้ตนเองเป็นประกันหรือ
หลักประกัน ในการปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา หรือจาเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด มีหน้าที่เสนอรายงาน
ตามข้อ ๕ จนถึง ผบ.ทอ.โดยเสนอผ่าน สธน.ทอ.
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๖ /๕๓ ลง ๒๗ ก.ย.๕๓ เรื่อง การรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน
หรือหลักประกันต่อผู้ต้องหา หรือจาเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด

- ๓๒๔ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
เรื่อง
เรื่อง ขอให้ออกหนังสือรับรอง

วันที่

เรียน ....………………….....
ด้วย กระผม/ดิฉัน ....………………………………........ตาแหน่ง ....…………….........สัง กัด .....………….
มีความประสงค์ขอให้ต้นสังกัดออกหนังสือรับรองแสดงสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือนของกระผม/ดิฉัน
เพื่ อ น าไปใช้ เ ป็ น หลั ก ฐานประกอบการขอปล่ อ ยชั่ ว คราว.....……………………………..............ผู้ ต้ อ งหา/จ าเลย
ในคดี อ าญาของสถานี ต ารวจ.......……………………………..…….......ส านั ก งานอั ย การ...……..…………...................
ศาล....…………................ข้ อ หา...…….…….……............ในวงเงิ น ประกั น ............………….……………………..บาท
(..…………………………………..............................) ทั้ง นี้ กระผม/ดิฉัน ยัง มีภาระผูกพันตามสัญญาประกันของ
สถานี ต ารวจ....……………………….................ส านั ก งานอั ย การ.…..…..……..............ศาล.....……………………......
คดี .....……………........(เลขคดี )……….............ระหว่ า ง..........…………………………..……..............ผู้ ก ล่ า วหา/โจทก์
ในวงเงิ น ประกั น ......……………………………………................บาท (....……………………………………….....................)
หรือไม่มีภาระผูกพันในการทาสัญญาประกันรายอื่นแต่อย่างใด
จึงเรียนมาเพื่อดาเนินการให้ต่อไป
(ลงชื่อ)....…….…………......................
(ตาแหน่ง)..………………….......
หมายเหตุ ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก และหากยังมีภาระผูกพันมากกว่า ๑ คดี ก็ให้ระบุทุกคดีให้ครบถ้วน

- ๓๒๕ ครุฑ
เลขที่ ..…………….......

ส่วนราชการต้นสังกัด
สถานที่ตั้ง

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ........………………………………………………………......................
เป็ น ............................................... ต าแหน่ ง .......…………………..………......สั ง กั ด ..……………………........
รับเงินเดือน ระดับ .……....ชั้น .………...(..……………..………………...บาท) (.....………………………………….........) จริง
ทั้งนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอปล่อยชั่วคราว..……………………………..……….........ผู้ต้องหา / จาเลย
ในคดี อ าญา ข้ อ หา ....…………………......…....ที่ ส ถานี ต ารวจ ..……………………........ส านั ก งานอั ย การ.………..
ศาล.…………………............เท่ า นั้ น และขณะนี้ ..……….……………….......ยั ง มี ภ าระผู ก พั น ตามสั ญ ญาประกั น
ของสถานี ต ารวจ..……………………..…........…....ส านั ก งานอั ย การ....……………….……........ศาล...……………........
คดี………….(เลขคดี)………..ระหว่าง .…………….........ผู้กล่าวหา / โจทก์ .………..………………....ผู้ต้องหา / จาเลย
ข้ อ หา..………………………................ในวงเงิ น ประกั น ..………..……….........บาท (......…………….………………….......)
หรือไม่มีภาระผูกพันในการทาสัญญาประกันรายอื่นแต่อย่างใด
ให้ไว้ ณ วันที่ ……..... เดือน ...……………….... พ.ศ. .…………...
(ลงชื่อ)......…………………...............
(........……….………………….)
(ตาแหน่ง).……………………
หมายเหตุ หากศาลใดกาหนดแบบไว้ให้ใช้โดยเฉพาะ ก็ให้ใช้ตามแบบของศาลนั้น

- ๓๒๖ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ
ที่
วันที่
เรื่อง รายงานการใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา หรือจาเลยแทนหลักทรัพย์อื่นใด
เรียน .…………................
ตามที่ กระผม/ดิ ฉั น ...………………..................……........ต าแหน่ ง ……………………….................
สัง กัด.........………………………….........ได้ ขอให้ต้น สัง กัดออกหนัง สือ รับรองสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือ น
เพื่อนาไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอปล่อยชั่วคราว......…………..………………….................ผู้ต้องหา/จาเลย
ในคดี อ าญาของสถานี ต ารวจ........…………………..….........ส านั ก งานอั ย การ..……………..………………...............
ศาล........………………..……..........ข้ อ หา......…………………........ในวงเงิ น ประกั น ...………..…………..............บาท
(.…………………….............................) ซึ่งเป็นการประกันรายที่...……….......นั้น
บัดนี้ กระผม/ดิฉัน ได้ไปดาเนินการดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ตามคดี ..……………..(เลขคดี).………...
ระหว่ า ง...………………………......................ผู้ ก ล่ า วหา/โจทก์ ......…….…………..……………............ผู้ ต้ อ งหา/จ าเลย
และพนั ก งานสอบสวนสถานี ต ารวจ...………………..……….....................พนั ก งานอั ย การ..………………………..
ศาล......…………………………..…………......................ได้ อ นุ ญ าตให้ ป ล่ อ ยชั่ ว คราวผู้ ต้ อ งหา/จ าเลย ไปในวงเงิ น
ประกัน .………………..………......บาท (.....………………..…......................) เมื่อ ......……………..…………………….........
รวมคดีที่กระผม/ดิฉัน ได้ใช้ ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา/จาเลย แทนหลักทรัพย์อื่นใด
และยังต้องรับผิดตามสัญญาประกันนั้น รวม...………....คดี
จึงเรี ยนมาเพื่ อทราบ พร้อมนี้ไ ด้ แนบส าเนาสัญ ญาประกัน (ถ้า มี) ส าเนาหนัง สือรั บรอง
และเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคาร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา/จาเลย มาด้วยแล้ว
(ลงชื่อ)........……………............…………………….
(ตาแหน่ง)...…………………...................

- ๓๒๗ การรายงานผลการปฏิบัติในการไปในงานพิธีต่าง ๆ
นขต.ทอ.กวดขันให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตามคาสั่งโดยเคร่งครัด ในการสั่งจัดข้าราชการ
ไปร่วมพิธีทุกครั้งให้กาหนดตัวข้าราชการผู้มีอาวุโส เป็นผู้รายงานจานวนและรายชื่อของข้าราชการผู้ไปร่วมพิธี
ให้ หน.นขต.ทอ.ทราบภายใน ๓ วัน นับตั้งแต่พิธีการนั้นได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๗๖/๒๐ ลง ๒๒ พ.ย.๒๐ เรื่อง การรายงานผลการปฏิบัติในการ
ไปในงานพิธีต่าง ๆ

- ๓๒๘ การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติในการขอเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย
การปฏิบัติ
ให้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตเปลี่ ย นชื่ อ ตั ว ชื่ อ สกุ ล จากกระทรวงมหาดไทยแล้ ว ต้ อ งรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นภายใน ๑๕ วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต เพื่อออกประกาศใช้ชื่อตัวชื่อสกุลใหม่
ดังนี้
๑. ข้าราชการทหารชั้นสัญญาบัตรประจาการ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
ผบ.ทอ.โดยแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาส่ง
รายงานให้กระทรวงกลาโหม ดาเนินการออกประกาศกระทรวงกลาโหมต่อไป
๒. ข้า ราชการทหารต่ ากว่า ชั ้น สัญ ญาบัต รประจ าการ นัก เรีย นทหาร พลทหาร
กองประจาการ (พลอาสาสมัค ร) ทหารกองประจาการ และลูก จ้า งประจา ให้ร ายงานผู้บัง คับ บัญ ชา
ตามล าดับ ชั ้น จนถึง ผบ.ทอ. โดยแนบหลัก ฐานการได้ร ับ อนุญ าตให้เ ปลี ่ย นชื ่อ ตัว ชื ่อ สกุล จาก
กระทรวงมหาดไทย เพื่ออนุมัติและออกประกาศกองทัพอากาศต่อไป
๓. ในกรณีที่ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมิใช่อาเภอ/เขต
ที่เป็นภูมิลาเนาทหารของตนเอง ให้เป็นหน้าที่ของผู้ที่ไ ด้รับอนุญ าตตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องนาหลักฐาน
ที่ได้รับอนุญาตนั้น ไปแจ้งต่ออาเภอ/เขต ที่เป็นภูมิลาเนาทหารทราบ เพื่อแก้ไขหลักฐานทางทหารให้ถูกต้อง
ตรงกันต่อไป
๔. การดาเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒ กรณีเป็นข้าราชการทหารหญิงและลูกจ้างประจาหญิง
ที่ได้ทาการสมรสหรือหย่ากับสามี และได้เปลี่ยนชื่อสกุลแล้ว ให้ส่งหลักฐานใบสาคัญการสมรสหรือใบสาคัญ
การหย่า และสาเนาทะเบียนบ้านที่แก้ไขชื่อสกุลแล้วมาด้วย

เอกสารอ้างอิง
- คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๔๗ ลง ๒๔ มี.ค.๔๗ เรื่อง เปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล

- ๓๒๙ การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์
(สาเนา)
(สาเนาฉบับ กห.รับที่ ๙๕๗๔/๑๘)
ที่ สร.๐๒๐๒/ว.๖๒

สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
๒ พฤษภาคม ๒๕๑๘

เรื่อง การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์
เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อ้างถึง หนังสือที่ สร.๐๔๐๒/ว.๓๕ ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๐ ที่ สร.๐๔๐๒/ว.๘๕ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๐
และที่ สร.๐๔๐๒/ว.๗๑ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๑๒
ตามที่ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องการให้ข่าวราชการการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์
และการเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์ มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น
ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๘ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับ
เรื่องการเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจ และได้ลงมติให้
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่กาหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจต้องได้รับอนุญ าตจาก
ผู้บัง คับ บัญ ชา ก่ อนที่จ ะเขีย นเรื่อ งหรือ บทความลงหนัง สือ พิม พ์ และอนุญ าตให้ ข้า ราชการและพนัก งาน
ในรัฐวิสาหกิจกระทาการดังกล่าวได้ภายในขอบเขตของกฎหมายแต่เพื่อประโยชน์แก่ราชการ ทางราชการควร
จะได้ทราบข้อคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้ที่เ ขียนเรื่องหรือบทความไปลงหนัง สื อ
พิมพ์ด้วย ฉะนั้น ในกรณีที่ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้ที่เขียนเรื่อง หรือบทความนั้นไม่ ใช้ชื่อจริง
ก็ให้ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้นั้นแจ้งนามปากกาให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย
จึงเรียนยืนยันมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง
(ลงชื่อ) ปลั่ง มีจุล
(ปลั่ง มีจุล)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
โทร.๘๑๒๒๐๙

- ๓๓๐ การขอใช้ยานพาหนะ
๑. วัต ถุป ระสงค์ เ พื่ อเป็น การช่ ว ยเหลื อข้ าราชการทหาร ลู ก จ้า ง และครอบครั ว ในเรื่ อ ง
การขอใช้ยานพาหนะ
๒. ประเภทของการช่วยเหลือการขอใช้ยานพาหนะของทางราชการให้ขอได้ในเฉพาะกิจการ
ดังนี้
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔

การฌาปนกิจ
การอุปสมบท
การสมรส
การขนย้ายครอบครัว

๓. ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ
๓.๑ ข้าราชการทหาร
๓.๒ ลูกจ้าง
๓.๓ พนักงานราชการ
๓.๔ ครอบครัวของบุคคลในข้อ ๓.๑ , ๓.๒และ ๓.๓
๔. หน่วยที่มียานพาหนะประจาหน่วยพิจารณาอนุมัติจัดยานพาหนะประจาหน่วยช่วยเหลือได้
๔.๑ หน.นขต.ทอ.
๔.๒ กองบิน, ฝูงบิน หรือหน่วยบิน
๔.๓ หน่วยอื่น ๆ
๕. การจัดยานพาหนะช่วยเหลือให้อยู่ในขอบเขต ดังนี้
๕.๑ หน่ ว ย ณ ที่ ตั้ ง ดอนเมื อ ง และบางซื่ อ ให้ พิ จ ารณาช่ ว ยเหลื อ ได้ ภ ายในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไม่ให้เสียภารกิจประจาหน่วย
๕.๒ หน่วย ณ ที่ตั้ง ต่างจัง หวัด ให้พิจารณาช่วยเหลือภายในเขตจัง หวัดที่หน่ วยตั้ง อยู่
และจังหวัดอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ โดยไม่ให้เสียภารกิจประจาหน่วย
๕.๓ หน่วย ณ ที่ตั้งดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด ที่ไ ม่มียานพาหนะ หรือมีแต่เกิน
ขีดความสามารถที่จะให้ การช่วยเหลือได้ ให้ขอรับการสนับสนุนจาก ขส.ทอ.ได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕.๑
และ ๕.๒ โดยผู้ขอใช้ รายงานตามล าดับ ชั้น จนถึ ง จก.ขส.ทอ.เป็ นผู้ พิจารณาอนุ มัติ ไ ด้ต ามความเหมาะสม
ทั้งนี้โดยไม่ให้เสียภารกิจประจาของ ทอ.
๕.๔ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้ผู้ขอใช้ยานพาหนะจัดหาเอง
๕.๕ การจัด ยานพาหนะช่วยเหลือตามข้อ ๕.๑, ๕.๒ และ ๕.๓ให้ทุกหน่วยรวบรวม
ใบขอใช้ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว แล้วแจ้ง กบ.ทอ.ทราบ
ทุกรอบ ๖ เดือน.นับตั้งแต่คาสั่งนี้มีผลใช้บังคับ

- ๓๓๑ ๖. การจัดยานพาหนะช่วยเหลือเกี่ยวกับการเจ็บปุวยกะทันหัน และเหตุฉุกเฉิน
๖.๑ ให้หน่วยที่มียานพาหนะของ ทอ.ทุกหน่ว ย พิจารณาจัดยานพาหนะช่วยเหลือได้
ตามความจาเป็น เช่นเดียวกันกับข้อ ๔ โดยมีหนทางปฏิบัติตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕.๑,๕.๒ และ ๕.๓
๖.๒ เชื้ อ เพลิ ง และหล่ อ ลื่ น ให้ เ บิ ก ทดแทนในงบพิ เ ศษตามจ านวนที่ ใ ช้ จ ริ ง ได้ เ ฉพาะ
การจั ด ยานพาหนะเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า ง และพนั ก งานราชการ ส าหรั บ การจั ด ยานพาหนะ
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้เบิกเชื้อเพลิง และหล่อลื่นงบพิเศษ
ตามจ านวนเท่า ที่ใช้ จริง ได้เ ฉพาะภายในเขตจัง หวัดที่ เป็น ที่ตั้ง ของหน่วย และจัง หวั ดที่มี อาณาเขตติดต่ อ
กับจัง หวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วย หากนอกเหนือขอบเขตดังกล่าว ให้ผู้ขอใช้ยานพาหนะจัดหาเชื้อเพลิง และ
หล่อลื่นเอง
๗. การจัดยานพาหนะช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ถึงแก่กรรมใน
หน้าที่ราชการ
๗.๑ หน่ว ย ณ ที่ตั้ ง ดอนเมือ งและบางซื่อ ให้ สก.ทอ.จัด รถบรรทุ กคนช่ว ยเหลื อตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๕.๑ และงดเก็บค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น
๗.๒ หน่วย ณ ที่ตั้งต่างจังหวัดให้หน่วย ณ ที่ตั้งนั้น ๆ พิจารณาจัดยานพาหนะช่วยเหลือ
ได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕.๒
๗.๓ สก.ทอ.หรือหน่วย ณ ที่ตั้งต่างจังหวัดหากเกินขีดความสามารถที่จะจัดยานพาหนะ
ช่วยเหลือได้ ให้ขอรับการสนับสนุน ขส.ทอ.โดยให้หน่วยรายงานตามลาดับชั้นจนถึง จก.ขส.ทอ.เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติได้ตามความเหมาะสม
๗.๔ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ให้เบิกทดแทนในงบพิเศษตามจานวนเท่าที่ใช้จริง
๘. ข้อกาหนดอื่น ๆ
๘.๑ ผู้ขอใช้ยานพาหนะต้องแนบใบขอใช้ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการและครอบครัว พร้อมทั้งลงชื่อผู้ขอใช้ยานพาหนะด้วยทุกครั้ง
๘.๒ ผู้ขอใช้ยานพาหนะตามข้อ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆ
ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะในครั้งนั้น ๆ
๘.๓ ผู้ควบคุมพาหนะจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร
๘.๔ ผู้ขอใช้ยานพาหนะ ตามข้อ ๓ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าจะจัดงานตามที่ขอใช้
ยานพาหนะไปพร้อมกับใบขอใช้ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว
๘.๕ การจัดยานพาหนะช่วยเหลือ ตามข้อ ๓ ในกรณีขนย้ายครอบครัว ไม่รวมถึงผู้ได้รับ
คาสั่งให้ย้ายสังกัด และมีสิทธิเบิกค่ายานพาหนะในการขนย้ายครอบครัวได้ตามความใน พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
๘.๕ ครอบครั ว หมายถึ ง คู่ ส มรส บุ ต ร บิ ด า มารดา บิ ด า มารดาของคู่ ส มรสของ
ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๓/๕๒ ลง ๓๑ ก.ค.๕๒ เรื่อง การขอใช้ยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว

- ๓๓๒ การจากัดการเสพสุราของข้าราชการ
๑. วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ เป็น การปู อ งกั นมิ ใ ห้ ผู้ที่ นิ ย มการเสพสุ ร าไปก่ อ คดี อ าญา อั น นามาซึ่ ง
ความเสื่อมเสียแก่ทางราชการ
๒. การจากัดการเสพสุราของข้าราชการ
๒.๑ ข้าราชการทหารต่ากว่าชั้นสัญญาบัตรและลูกจ้างที่แต่งเครื่องแบบ จะเสพสุราเมรัย
ได้เฉพาะภายในเคหะสถานอันเป็นที่พักอาศัย หรือภายในสโมสรของทางราชการเท่านั้น เว้นแต่ในงานเลี้ยง
ฉลองเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ที่จัดขึ้นหรือได้รับอนุญาตให้จัดขึ้น โดยผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับชั้นผู้บังคับการกรม
ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน ขึ้นไป
๒.๒ ห้ามข้าราชการทหาร และลูกจ้าง ทั้ง ที่แต่งเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเสพสุรา
เมรัยจนถึงเสียกิริยา
๒.๓ ห้ามพลทหารกองประจาการ และพลทหารประจาการ เสพสุราเมรั ยโดยเด็ ดขาด
ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกกรมกอง
๒.๔ ให้ผู้ บัง คับ บัญ ชาของแต่ล ะส่ว นราชการ ได้ ชี้แ จงสอดส่อ งและดูแ ลกวดขัน ผู้อ ยู่ใ ต้
บั ง คั บ บั ญ ชาให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามโดยเคร่ ง ครั ด หากปรากฏว่ า มี เ หตุ ก ารณ์ อั น ไม่ ง ดงามเกิ ด ขึ้ น โดยมี ส าเหตุ
สืบเนื่องมาจากการฝุาฝืนคาสั่งนี้ ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุการณ์นั้น ๆ และให้
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวรับผิดชอบร่วมด้วยทุกกรณี
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง กห.ที่ ๑๔๔/๓๕ ลง ๑๗ ก.พ.๓๕

- ๓๓๓ -

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กพ.ทอ.(กปค.โทร.๒-๑๒๔๕)
ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๓๐๕๗
วันที่
๒๕ เม.ย.๔๘
เรื่อง การเสพสุราในสโมสรช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน
เรียน ผบ.ทอ.
๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๒ เม.ย.๔๗ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๓๐๐๔
ลง ๘ เม.ย.๔๗ เรื่ อ ง การเสพสุ ร าในช่ ว งเวลารั บ ประทานอาหารกลางวั น ให้ นขต.ทอ, นขต.บยอ.,
นขต.บนอ., นขต.บศอ. และกองบิน ชี้แจง สอดส่องดูแล และเข้มงวดกวดขันข้าราชการและลูกจ้างในหน่วย
มิให้เสพสุราในเวลาราชการ นั้น
๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้วพบว่าในปัจจุบันยังคงมีข้าราชการและลูกจ้าง ทอ.เสพสุรา ในช่วง
เวลารับประทานอาหารกลางวันตามร้านอาหาร และตามสโมสรทหารอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมืองเป็นจานวนมาก
๓. กพ.ทอ.พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การเสพสุ ร าของข้ า ราชการและลู ก จ้ า งในช่ ว งเวลา
รับประทานอาหารกลางวัน ซึ่ง ถือ ว่าเป็นเวลาราชการ (๐๘๐๐ - ๑๖๐๐) นอกจากจะทาให้ไ ม่สามารถ
กลั บ มาปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพแล้ ว ยั ง เป็ น การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มที่ ไ ม่ ดี ง ามในการใช้ ส โมสร
และเป็ น สาเหตุ ส าคั ญ ประการหนึ่ ง ของการก่ อ ให้ เ กิ ด หนี้ สิ น ซึ่ ง มี ผ ลท าให้ ค รอบครั ว ต้ อ งเดื อ ดร้ อ น
จึงเห็นสมควรดาเนินการดังนี้
๓.๑ ให้ หน.นขต.ทอ., หน.นขต.กองบั ญ ชาการ และ ผบ.กองบิ น เข้ ม งวดกวดขั น
ข้าราชการและลูกจ้างภายในหน่วย มิให้เสพสุราในเวลาราชการ โดยเคร่งครัด
๓.๒ ให้สโมสรทหารอากาศ ณ ที่ตั้ง ดอนเมือ ง บางซื่อ กองบิน และ รร.การบิ น
งดจาหน่ายสุราและงดให้บริการข้าราชการและลูกจ้างที่เสพสุราในเวลาราชการ
๓.๓ ให้ สน.ผบ.ดม.เพิ่มการเข้มงวดกวดขันในการตรวจตราการเสพสุราของข้าราชการ
และลูกจ้าง ทอ.ในเวลาราชการตามร้านอาหารบริเวณรอบพื้นที่ ทอ. ตลอดจนสโมสรทหารอากาศ ณ ที่ตั้ง
ดอนเมือง และบางซื่อ หากตรวจพบให้ดาเนินการจับกุมแล้วรายงานหน่วยต้นสังกัด เพื่อดาเนินการลงทัณฑ์
ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙ เรื่อง กาหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ ให้ต่อไปด้วย
(ลงชื่อ) พล.อ.ต.ดิลก ทรงกัลยาณวัตร
จก.กพ.ทอ.

- ๓๓๔ การใช้ยศทหารประกอบชื่อบุคคล
(สาเนา)
คาชี้แจงกระทรวงกลาโหม
เรื่อง การใช้ยศทหารประกอบชื่อบุคคล
--------------------เนื่ อ งจากปรากฏว่ า นายทหารสั ญ ญาบั ต รและนายทหารประทวนทั้ ง ประจ าการและ
นอกประจาการบางนายใช้ยศทหารประกอบชื่ อในกิ จการและโอกาสที่ไ ม่เหมาะสมกั บกาลเท ศะกล่าวคื อ
ในบางกิจการหรือในโอกาสที่ไม่ควรจะเปิดเผยให้บุคคลภายนอกวงการทหารทราบว่าตนเป็นทหาร ก็กลับ
เปิดเผยให้ทราบทั้งนี้ ย่อมเป็นเหตุนามาซึ่ง ความเสื่อมเสียถึง วงการทหารโดยทั่วไปด้วย ฉะนั้น จึง ชี้แจงทาง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๑. ยศทหารนั้นโดยเฉพาะยศนายทหารสัญ ญาบั ตร พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่ง ตั้ง ให้ จึง ถือเป็นพระมหากรุณาธิ คุณและเป็นพระบารมีปกเกล้ า
ปกกระหม่อมแก่เหล่าทหารของชาติซึ่งผู้ได้รับทุกคนจักต้องเชิดชูรักษาไว้และถือเป็นเกียรติชื่อเสียงของตนเอง
และของวงศ์ตระกูล ประเทศต่าง ๆ เขาถือว่าทหารเป็นผู้ซึ่งสมควรยกย่องเป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้ที่ยอมเสียสละ
แล้วทุกอย่างแม้ชีวิตและเลือดเนื้อก็ยอมพลีเพื่ออิสรภาพของประเทศชาติกล่าวอย่างย่อ ๆ ก็คือ เขาให้เกียรติ
แก่ผู้ซึ่ง เป็นทหารมากกว่าบุคคลอื่น ๆ ยศทหารกับเกียรติยศย่อมเป็นของคู่กันเสมอ เมื่ อเป็นดัง นี้จึง จาเป็น
อย่างยิ่งที่ทหารทั้งหลายจะต้องระวังรักษาเกียรติยศ และชื่อเสียงของตนไว้เป็นพิเศษการใช้ยศทหารประกอบ
ชื่อในกิจการ หรือโอกาสที่ไม่สมควรก็เท่ากับทาลายเกียรติยศและชื่อเสียงของตนเองและวงการทหารด้วย
๒. ตามความนิยมโดยทั่วไป ผู้มียศทหารมีจะใช้ยศประกอบชื่อในกิจการและโอกาสดังต่อไปนี้
๒.๑ ในกิจการของทหาร
๒.๒ ในการแสดงตนเองในงานพระราชพิ ธี ง านรั ฐ พิ ธี งานพิ ธี ห รื อ งานอื่ น ๆ ของ
ทางราชการหรืองานพิธีหรืองานอื่น ๆ อันมีเกียรติทั่วไป
๒.๓ ในการแนะนาตนเองในการสมาคมด้วยวาจา หรือหนังสือ
๒.๔ ในการพิมพ์นามบัตร หรือบัตรเชิญ
๒.๕ ในการพิมพ์หนังสือซึ่งเป็นตารา หรือเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
๓. ผู้ มี ย ศทหารซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ น ลู ก จ้ า ง หรื อ คนงานในสั ง กั ด
กระทรวงกลาโหมหรื อ เป็ น พนั ก งาน หรือ คนงานในองค์ก าร หรือ รั ฐวิ สาหกิจ ในสั ง กัด กระทรวงกลาโหม
จะไม่ใช้ยศประกอบชื่อในการปฏิบัติราชการหรือทางานตามหน้าที่ก็ได้
๔. ในการปฏิบัติราชการหรือทางานในส่วนราชการฝุายพลเรือน องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ
ฝุายพลเรือน ผู้มียศทหารจะใช้ยศประกอบชื่อเท่าที่จาเป็น หรือจะไม่ใช้ยศประกอบชื่อก็ได้

- ๓๓๕ ๕. ในกิจการหรือโอกาสอื่น เช่น ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ หรือเมื่อต้องคดีซึ่งถูกดาเนินคดี
ในศาลพลเรือน ย่อมไม่นิยมใช้ยศประกอบชื่อ
ทั้งนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงตักเตือนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบโดยทั่วกัน
(ลงชื่อ) พลเอก ครวญ สุทธานินทร์
(ครวญ สุทธานินทร์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๗
สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.ท.หญิง อรทัย เฟื่องชูนุต
(อรทัย เฟื่องชูนุต)
หน.ผฐธ.กปค.กพ.ทอ.
๓ มี.ค.๓๑

- ๓๓๖ การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชา
(สาเนา)
คาสั่งกองทัพอากาศ
(เฉพาะ)
ที่ ๑๒๗/๕๗
เรื่อง การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทอ.
เพื่อให้การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชาใน ทอ. เป็นไปด้วยความถูกต้อง เหมาะสม
จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ประดับภาพถ่ายของ ผบ.ทอ.,รอง ผบ.ทอ.,ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธ
บริการ),ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) และ เสธ.ทอ.โดยพื้นที่ส่วนบน ให้ประดับภาพถ่ายของ ผบ.ทอ.เพียง
ภาพเดียว พื้นที่ส่วนล่าง ให้ประดับภาพถ่ายของ รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ),ผช.ผบ.ทอ.
(สายงานกิจการพิเศษ) และ เสธ.ทอ. เรียงจากซ้ายไปขวาตามลาดับ
๒. โดยระบุ ยศ – ชื่ อ – นามสกุล และต าแหน่ง ของผู้บั ง คับ บัญ ชาไว้บ ริ เวณใต้ ภาพถ่ า ย
สาหรับยศ และตาแหน่ง จะระบุเป็นคาเต็ม หรือคาย่อก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม
๓. ภาพถ่าย
๓.๑ เป็นภาพถ่ายสี ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก และแว่นตา แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารรักษา
พระองค์ หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ อย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะเดียวกัน
๓.๒หน่วยระดับ นขต.ทอ. หรือเทียบเท่าขึ้นไป ให้ประดับภาพขนาด ๑๖ x ๒๐ นิ้วสาหรับ
หน่ ว ยระดั บ กองหรื อ เที ย บเท่ า ฝู ง บิ น กองพั น และกองร้ อ ยทหารกองประจ าการและหน่ ว ยอิ ส ระ
ให้ประดับภาพขนาด ๑๑ x ๑๔ นิ้ว
๔. สถานที่ ประดับ ภาพถ่ าย ให้ หน่ วยพิ จารณาตามความเหมาะสม เช่ น บก.ของหน่ ว ย
ห้องโถง ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องรับแขก ทางเดินหลัก หรือพื้นทีให้บริการ เป็นต้น
๕. สาหรับการประดับภาพถ่ายผู้บังคับบัญชาของหน่วยระดับ นขต.ทอ. หากหน่วยประสงค์จะ
ประดับให้ใช้แนวทางการประดับภาพถ่าย ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ โดยอนุโลม
ตัวอย่างการประดับภาพถ่ายผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทอ.
ผบ.ทอ.

พลอากาศเอก (ชื่อ-สกุล)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ
หรือ
พล.อ.อ. (ชื่อ-สกุล)
ผบ.ทอ.
รอง ผบ.ทอ.

ผช.ผบ.ทอ.
(สายงานยุทธบริการ)

พลอากาศเอก (ชื่อ-สกุล)
พลอากาศเอก (ชื่อ-สกุล)
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
หรือ
หรือ
พล.อ.อ. (ชื่อ-สกุล)
พล.อ.อ. (ชื่อ-สกุล)
รอง ผบ.ทอ.
ผช.ผบ.ทอ.

ผช.ผบ.ทอ.
(สายงานกิจการพิเศษ)

เสธ.ทอ.

พลอากาศเอก (ชื่อ-สกุล)
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
หรือ
พล.อ.อ. (ชื่อ-สกุล )
ผช.ผบ.ทอ.

พลอากาศเอก (ชื่อ-สกุล)
เสนาธิการทหารอากาศ
หรือ
พล.อ.อ. (ชื่อ-สกุล)
เสธ.ทอ.

- ๓๓๗ การปกครองบังคับบัญชา
๑. ความมุ่งหมาย
โดยที่เป็นการสมควรกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญ ชาให้เหมาะสม
และเป็นหลักปฏิบัติในแนวเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้
๒. นิยามศัพท์
๒.๑ การปกครองบังคับบัญชาหมายถึง การที่ผู้บังคับบัญ ชาให้อานาจในการปกครอง
ดูแลหน่วยทหาร และหรือกาลังพลที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตนภายในขอบเขตของกฎหมายและแบบธรรม
เนียมที่กาหนด รวมทั้งอานาจในการสั่งการลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยด้วย
๒.๒ หน่ วยขึ้ นตรงกองทั พอากาศหมายถึง ส่ ว นราชการตามพระราชกฤษฎี ก าแบ่ ง
ส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม
และให้หมายรวมถึง ส่วนราชการตามอัตราเพื่อพลางด้วย
๒.๓ หน่วยแยกหมายถึง ส่วนราชการขึ้นตรงต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือหน่วย
รองของส่ ว นราชการขึ้ น ตรงต่ อ หน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พอากาศ ตามล าดั บ ที่ แ ยกออกไปปฏิ บั ติ ง าน
นอกเขตพื้นที่ของหน่วยต้นสังกัด ในเขตพื้นที่ของหน่วยอื่นให้หมายรวมถึงหน่วยตามอัตราเพื่อพลางด้วย
๒.๔ หน่วยสมทบหมายถึง ส่วนราชการขึ้นตรงต่ อหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรื อ
หน่วยรองของส่วนราชการขึ้นตรงต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ตามลาดับที่ไปปฏิบัติง านร่วมกับหน่วยอื่น
และให้หมายรวมถึงหน่วยตามอัตราเพื่อพลางด้วย
๓. การปกครองบังคับบัญชา
๓.๑ หน่วยแยกหรือหน่วยสมทบที่ไปอยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือ
หน่ ว ยแยกที่ ตั้ ง ณ ต่ า งจั ง หวั ด ให้ อ ยู่ ใ นการปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาของหน่ ว ยขึ้ น ตรงกองทั พ อากาศ
หรือหน่วยแยกที่เป็นเจ้าของเขตพื้นที่นั้น
๓.๒ กาลังพลที่ไปปฏิบัติราชการหรือ ช่วยราชการในหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือ
หน่วยแยกให้อยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของหน่วยนั้น
๓.๓ กาลังพลที่เข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ ให้อยู่ในความปกครอง
บังคับบัญชาของสถานศึกษานั้น
๔. การสั่งการด้านการปกครอง
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือหน่วยแยกหรือสถานศึกษาที่มีอานาจปกครองบัง คับ
บัญชาหากสั่งการด้านการปกครองเกี่ยวกับการลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยแก่กาลังพลที่ไปปฏิบัติราชการ หรือ
ช่วยราชการ หรือเข้ารับการศึกษา ต้องแจ้งให้ต้นสังกัดของผู้ต้องโทษ หรือลงทัณฑ์นั้นทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๒๖

- ๓๓๘ การจัดลาดับอาวุโสของข้าราชการทหาร
เพื่อให้การกาหนดหลั กเกณฑ์การจัดล าดับ อาวุโ สของข้าราชการทหารเป็ นไปในแนวทาง
เดียวกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังนี้
๑. ผู้ที่มียศทหารสูง เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่า ผู้ที่มียศทหารต่า
๒. ผู้ที่มียศทหารเท่ากัน ผู้ที่ได้รับยศก่อน เป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า
๓. ผู้ ที่ มี ย ศ พลเอก พลเรื อ เอก พลอากาศเอก รั บ เงิ น เดื อ นอั ต รา จอมพล จอมพลเรื อ
จอมพลอากาศ เป็นผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่าผู้รับเงินเดือนอัตรา พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
๔. ผู้ ที่ มี ย ศ พั น เอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รั บ เงิ น เดื อ นอั ต รา พั น เอกพิ เ ศษ
นาวาเอกพิ เ ศษ นาวาอากาศเอกพิ เ ศษ เป็ น ผู้ ที่ มี อ าวุ โ สสู ง กว่ า ผู้ รั บ เงิ น เดื อ นอั ต รา พั น เอก นาวาเอก
นาวาอากาศเอก
( ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ผู้ที่มีคาสั่งให้รับเงินเดือนก่อน เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่า ผู้มีคาสั่งให้รับเงินเดือนภายหลัง)
๕. ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ว่ า ที่ ย ศเท่ า กั น และพร้ อ มกั น ให้ ถื อ ล าดั บ อาวุ โ สในค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง ว่ า ที่ ย ศของ
กระทรวงกลาโหม
๖. ผู้ที่ ได้ รับยศเท่ ากั นและพร้ อมกัน ให้พิ จารณาการได้ รั บยศย้ อนหลั งไปตามล าดับจนถึ ง
ยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ตามลาดับ หากยังไม่ได้ข้อยุติ ให้ถือลาดับอาวุโสในประกาศราชกิจจานุเบกษา
ซึ่งจะเป็นไปตามลาดับอาวุโสที่หน่วยเสนอ
๗. ข้ า ราชการทหารที่ เ ปลี่ ย นสภาพมาจากข้ า ราชการกลาโหมพลเรื อ น ให้ ถื อ วั น รั บ
เงินเดือนครั้งแรกในอัตราชั้นยศทหารนั้น ๆ เป็นลาดับอาวุโส
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ กห.ว่าด้วยการจัดลาดับอาวุโสของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๗

- ๓๓๙ ธง
วัตถุประสงค์ ธงเป็นสัญลักษณ์แสดงความหมายแทนสิ่งสาคัญที่ต้องแสดงความเคารพ ประกอบกับ
ธงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดกองทหารเกียรติยศ การยิงสลุตและการเคารพ จึงกาหนดแนวทางให้ทราบ
และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติทางด้านแบบธรรมเนียมทหาร
๑. ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย ได้แก่
๑.๑ ธงชาติ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๖ ส่วนยาว ๙ ส่วน ด้านกว้าง แบ่งเป็น๕ แถบ
ตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน้าเงินแก่ กว้าง ๒ ส่วน ต่อจากแถบสีน้าเงินแก่ออกไปทั้งสอง
ข้างเป็นแถบสีขาว กว้างข้างละ ๑ ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข้าง เป็นแถบสีแดงข้างละ ๑ ส่วน ธง
ชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ธงไตรรงค์"
๑.๒ ธงราชนาวี มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีแดง ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว ๔ ใน ๖ ส่วนของความกว้างของผืนธง โดยให้ขอบของดวงกลมจดขอบแถบสีแดงของผืนธง
ภายในดวงกลมมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธงหรือคันธง
๒. ธงพระอิสริยยศ ได้แก่
๒.๑ ธงสาหรับองค์พระมหากษัตริย์ ได้แก่
๒.๑.๑ ธงมหาราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีเหลืองมีรูปครุฑพ่าห์
สีแดงอยู่ตรงกลาง
๒.๑.๒ ธงมหาราชน้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและสี
อย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็น
รูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วน
ของความยาวของผื นธง ความยาวของผืนธงเป็ น ๘ เท่า ของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชัก ขึ้นแทนธง
มหาราชใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้งดการยิงสลุตถวายคานับ
๒.๒ ธงสาหรับองค์สมเด็จพระราชินี ได้แก่
๒.๒.๑ ธงราชินีใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธง
สีเหลือง ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงมหาราชใหญ่ ตอนปลายตัดเป็นแฉกรูปหางนก
แซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง
๒.๒.๒ ธงราชินีน้อย มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชน้ อย เว้นแต่ชายต่อเป็น
สีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชินีใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคานับ
๒.๓ ธงสาหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี ได้แก่
๒.๓.๑ ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน
พื้นธงสีเหลือง ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง ที่ตรงกลาง
ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาบ มีขนาดกว้างยาวครึ่งหนึ่งของความกว้างของผืนธง
ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบมีรูปมงกุฎขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว่นฟู า ๒ ชั้นเหนือตั่ง และมีตั่งลดตั้ง
ฉัตรกลีบบัว ๕ ชั้น อยู่สองข้าง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลืองเข้ม

- ๓๔๐ ๒.๓.๒ ธงบรมราชวงศ์น้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและ
สีอย่างเดียวกับตอนต้นของธงบรมราชวงศ์ใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อ
สีแดงแปลงเป็นรู ปธงยาวเรีย ว โดยให้ปลายสุ ดกว้ างครึ่ง หนึ่ง ของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรู ปหางนก
แซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้นธง
นี้
ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้า ฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคานับ
๒.๔ ธงสาหรับองค์สมเด็จพระยุพราช ได้แก่
๒.๔.๑ ธงเยาวราชใหญ่ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงมีสองสีรอบนอกสีขาบ
รอบในสีเหลืองกว้างยาวครึ่งหนึ่งของรอบนอก มีรูปครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง
๒.๔.๒ ธงเยาวราชน้อย แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและสี
อย่างเดียวกับธงเยาวราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็น
รูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วน
ของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่
หมายความว่า โปรดเกล้า ฯ ให้งดการยิงสลุตถวายคานับ
๒.๕ ธงสาหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช ได้แก่
๒.๕.๑ ธงเยาวราชใหญ่ฝุายใน ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วนยาว ๓ ส่วน
ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืน ธง เหมื อนธงเยาวราชใหญ่ ตอนปลายเป็ นสี ขาบตั ดเป็น แฉก
รูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง
๒.๕.๒ ธงเยาวราชน้อยฝุายใน ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชน้อย เว้นแต่ชาย
ต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ฝุายใน หมายความว่า โปรดให้งดการยิงสลุตถวายคานับ
๒.๖ ธงส าหรั บ พระราชโอรส สมเด็ จ พระเจ้ า พี่ ย าเธอ หรื อ สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งยาเธอ
แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ได้แก่
๒.๖.๑ ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหน้า มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพื้นธงสีขาบ มีดวงกลม
สีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวครึ่งหนึ่งของความกว้างของผืนธง อยู่ตรงกลางของผืนธง ภายในดวงกลมมี
รูปครุฑพ่าห์สีแดง
๒.๖.๒ ธงราชวงศ์น้อยฝุายหน้า แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะ
และสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหน้า แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาว
แปลงรูปเป็นธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่ง ของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว
ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้
ถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหน้า หมายความว่าโปรดให้งดการยิงสลุตถวายคานับ
๒.๗ ธงสาหรับองค์พระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ หรือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล ได้แก่
๒.๗.๑ ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายใน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓
ส่วน ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงราชวงศ์ฝุายหน้า ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉก
รูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง
๒.๗.๒ ธงราชวงศ์น้อยฝุายใน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์น้อยฝุายหน้า
เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายใน หมายความว่า โปรดให้งดการยิงสลุตถวาย
คานับ

- ๓๔๑ ๓. ธงทหาร ได้แก่
๓.๑ ธงชัยเฉลิมพล เป็นธงประจาหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทาน มี ๓ ชนิด คือ
๓.๑.๑ ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาดกว้างด้านละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบก และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสี
เหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับ คันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมาย
ประจารัชกาลของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎพระปรมาภิไธย
ย่อสีแดงขลิบริมสีเหลือง รัศมีสีฟูา ขอบธงที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดาด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง
กว้าง ๒ เซนติเมตร
หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล้ว จะมี
ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งธงก็ได้ ธงนี้มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ
แต่ ก ว้า ง ๗๐ เซนติเ มตร ยาว ๑๐๕ เซนติเ มตร ตรงกลางของผื นธงมีรู ป สี่เ หลี่ ยมผื นผ้ า สีแ ดง กว้ าง ๓๕
เซนติเมตรยาว ๕๒.๕ เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนบนแท่นหันหน้าเข้าหา
คันธง ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจารัชกาลของพระมหากษัตริย์
ที่พระราชทาน เป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหาร
สีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดา ด้านอื่นมีแถบ
จีบสีเหลือง กว้าง ๒ เซนติเมตร
ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร ในกองบัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะอย่างเดียวกับ
ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ตามความในวรรคแรก
๓.๑.๒ ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีรูป
จักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
ขอบธงด้านที่ติดกับธง มีเกลียวเชือกสีแดง
๓.๑.๓ ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟูา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วน
ของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีชื่อหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง
เป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีฟูา ผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจารัชกาล
ของพระมหากษัตริย์ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบ
ริมสีเหลืองรัศมีสีฟูา ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดา ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง
๒ เซนติเมตร
๓.๑.๔ ธงชัยเฉลิมพล ตามข้อ ๓.๑.๑ข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ จะกาหนดวัตถุที่เป็นผืนธง
ลวดลายในผืนธง หรือส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่หน่วยทหารที่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล แล้วได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หรือได้รับอิสริยาภรณ์หรือเครื่องหมายเชิด ชูเกียรติจาก
ต่างประเทศ จะประดับเครื่องหมายนั้นที่ผืนธง หรือส่วนประกอบของธงก็ให้กระทาได้

- ๓๔๒ ๓.๒ ธงราชการทหาร
๓.๒.๑ ธงฉาน มีลั กษณะอย่า งเดี ยวกับ ธงชาติ แต่ ตรงกลางผืน ธงมี รูป จัก รแปดแฉก
แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย และมีสมอวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
ธงนี้เป็นธงที่ใช้ในเรือพระที่นั่งและเรือหลวง หรือเป็นธงสาหรับหน่วยทหารเรือ
ที่ยกพลขึ้นบก ซึ่งหน่วยทหารนั้นไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล
๓.๒.๒ ธงประจากองทัพบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน
พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป็นสีเหลือง
๓.๒.๓ ธงประจากองทัพเรือ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙ ส่วน
พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔ ใน ๖ ส่วน ของความกว้างของ
ผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย มีสมอสอดวงจักรภายในพระมหามงกุฎ
รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
๓.๒.๔ ธงประจากองทัพอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน
พื้นธงสีฟูา ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง
๓.๓ ธงแสดงยศ ตาแหน่ง และหน่วยทหาร
๓.๓.๑ ธงแสดงยศ ได้แก่
๓.๓.๑.๑ ธงแสดงยศสาหรับทหารบก มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้าง ๒ ส่วน
ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีแดง มี ๕ ชั้น คือ
๓.๓.๑.๑ (๑) ธงจอมพล มีรูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่
ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก ๕ ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูป
ห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่าง ขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
๓.๓.๑.๑ (๒) ธงพลเอก มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๔ ดวง เรียงเป็นรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน อยู่ตรงกลางผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง
๓.๓.๑.๑ (๓) ธงพลโท มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๓ ดวง เรียงเป็นรูป
สามเหลี่ยมด้านเท่า อยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า
อยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง
๓.๓.๑.๑ (๔) ธงพลตรี มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๒ ดวง เรียงตาม
ความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง
๓.๓.๑.๑ (๕) ธงพลจัตวา มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๑ ดวง อยู่ตรง
กลางของผืนธง
๓.๓.๑.๒ ธงแสดงยศสาหรับทหารเรือมีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีขาบ
มีรูปจักรสีขาวเป็นจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย มี ๕ ชั้น คือ
๓.๓.๑.๒ (๑) ธงจอมพลเรือ มีรูปจักร ๕ จักร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุม
มุมละ ๑ จักร และอยู่ตรงกลางของผืนธงอีก ๑ จักร
๓.๓.๑.๒ (๒) ธงพลเรือ เอก มีรูปจักร ๔ จั กร อยู่ที่มุมธงทั้งสี่มุ ม
มุมละ ๑ จักร

- ๓๔๓ ๓.๓.๑.๒ (๓) ธงพลเรือโท มีรูปจักร ๓ จักร เรียงเป็นรูปสามเหลี่ยม
ด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของสามเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง
๓.๓.๑.๒ (๔) ธงพลเรือตรี มีรูปจักร ๒ จักร เรียงกันในแนวดิ่งอยู่
ตรงกลางของผืนธง
๓.๓.๑.๒ (๕) ธงพลเรือจัตวา มีรูปจักร ๑ จักร อยู่ตรงกลางของผืนธง
๓.๓.๑.๓ ธงแสดงยศสาหรับทหารอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง
๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีฟูา มี ๕ ชั้น คือ
๓.๓.๑.๓ (๑) ธงจอมพลอากาศ มีรูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์
อยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก ๕ ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธงให้ด้านหนึ่งของ
รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธงรูปเหล่านี้เป็นสีขาว
๓.๓.๑.๓ (๒) ธงพลอากาศเอก มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๔ ดวงเรียงเป็นรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน อยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง
๓.๓.๑.๓ (๓) ธงพลอากาศโท มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๓ ดวง เรียงเป็น
รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า อยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหลี่ย มด้านเท่า อยู่ด้านล่างขนานกับขอบ
ล่างของผืนธง
๓.๓.๑.๓ (๔) ธงพลอากาศตรี มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๒ ดวง เรียงตาม
ความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง
๓.๓.๑.๓ (๕) ธงพลอากาศจัตวา มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๑ ดวง
อยู่ตรงกลางของผืนธง
๓.๓.๒ ธงแสดงตาแหน่ง ได้แก่
๓.๓.๒.๑ ธงผู้บั ญชาการทหารสู งสุด มี ลักษณะเป็ นรู ปสี่ เหลี่ ยมผืนผ้ า กว้ าง ๒
ส่วนยาว ๓ ส่วน ด้านยาวของผืนธงแบ่งเป็นสามตอนเท่ากัน ตอนต้นของผืนธงสีแดง ตอนกลางสีขาบ และตอน
ปลายสีฟูาตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวาและมีสมอสอดวงจักร ด้านซ้าย
และด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ภายใต้ช่อชัยพฤกษ์มีรูปดาวห้าแฉก ๕ ดวง อยู่
ตรงกลาง ๑ ดวง และโอบขึ้นไปทางซ้ายและทางขวาของดวงที่อยู่ตรงกลางอีก ข้างละ ๒ ดวง รูปเหล่านี้เป็นสี
เหลือง เว้นแต่สมอเป็นสีเงินและดาวเป็นสีทองขอบธงมีแถบสีเหลือง นอกจากด้านที่ติดกับคันธง
๓.๓.๒.๒ ธงแสดงตาแหน่งสาหรับทหารบก ได้แก่
๓.๓.๒.๒ (๑) ธงผู้บัญชาการทหารบก ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบก ภายใต้เครื่องหมาย
กองทัพบก มีรูปดาวห้าแฉก ๕ ดวง อยู่ตรงกลาง ๑ ดวง และโอบขึ้นไปทางซ้าย และทางขวาของดวงที่ตรงกลางอีก
ข้างละ ๒ ดวง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
๓.๓.๒.๒ (๒) ธงแม่ทัพ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการ
ทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก ๓ ดวง อยู่ตรงกลางภายใต้เครื่องหมายกองทัพบก ๑ ดวง และอยู่ทางซ้าย
และขวาของเครื่องหมายนั้น ข้างละ ๑ ดวง
๓.๓.๒.๒(๓) ธงผู้บัญชาการกองพล มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับ
ธงผู้บัญชาการทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก ๒ ดวง อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของเครื่องหมายกองทัพบก
ข้างละ ๑ ดวง

- ๓๔๔ ๓.๓.๒.๓ ธงแสดงตาแหน่งสาหรับทหารเรือ ได้แก่
๓.๓.๒.๓ (๑) ธงผู้บัญชาการทหารเรือ มีลักษณะ เป็นรูป สี่เหลี่ยม
ผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย
และมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
๓.๓.๒.๓ (๒) ธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มีลักษณะ และสีอย่าง
เดียวกับธงผู้บัญชาการทหารเรือ แต่ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาว มีรูปจักรแปดแฉกแฉกของจักรเวียนไป
ทางซ้าย และมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎอยู่ตรงกลาง และปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว
ลึก ๑ ใน ๓ ส่วน ของความยาวของผืนธง
๓.๓.๒.๓ (๓) ธงผู้บังคับการกองเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับ
ธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว เป็นสีขาว
๓.๓.๒.๓ (๔) ธงผู้บังคับหมวดเรือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ด้านฐานที่อยู่ทางคันธง กว้าง ๒ ส่วน ผืนธงยาว ๕ ส่วน พื้นธงสีขาบ ตอนต้น ๒ ใน ๕ ส่วน ของผืนธง มีสมอ
สีเหลืองอยู่ตรงกลาง
๓.๓.๒.๓ (๕) ธงผู้บังคับหมู่เรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง
ผู้บังคับหมวดเรือ แต่ตอนปลาย ๓ ใน ๕ ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว
๓.๓.๒.๓ (๖) ธงหัวหน้าชั่วคราว มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง
ผู้บังคับหมวดเรือ แต่ตอนต้น ๒ ใน ๕ ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว มีสมอสีขาบอยู่ตรงกลาง
๓.๓.๒.๓ (๗) ธงผู้บังคับการเรือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
ด้านฐานอยู่ที่คันธงกว้างไม่เกิน ๒๐ ซม. ผืนธงยาว ๓๐ เท่าของด้านฐาน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วน ของผืนธง
เป็นสีแดง ตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส่วน ของผืนธงเป็นสีขาบ
๓.๓.๒.๓ (๘) ธงผู้บัญชาการฐานทัพเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียว
กับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีฟูา
๓.๓.๒.๓ (๙) ธงผู้บังคับการสถานีทหารเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียว
กับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีแดง
๓.๓.๒.๓ (๑๐) ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน มีลักษณะและสีอย่างเดียว
กับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงที่เป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีเหลือง
๓.๓.๒.๔ ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน
ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีฟูา ขอบธงขลิบริมสีเหลืองทั้ง ๔ ด้าน และตรงกลางของผืนธง มีรูปปีกนกสีเหลือง ๒ ปีก
ระหว่างหัวปีกมีรูปธงชาติเฉียงอยู่ในอาร์ม เหนืออาร์มมีอุณาโลมสีขาวภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีสีเหลือง
๓.๓.๓ ธงแสดงหน่วยทหาร ได้แก่
๓.๓.๓.๑ ธงแสดงหน่วยทหารบก มี
๓.๓.๓.๑ (๑) ธงแสดงหน่วยกองทัพ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน แบ่งสีเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างทางด้านคันธงตัดเฉียงขึ้นไปถึงมุมบน
เป็นสีแดง ส่วนล่างคือส่วนที่ เหลือ เป็ นสีบานเย็น ในส่ว นที่เป็นสี แดงมุมบนของผืนธงด้านที่ติด กับคันธงมี
เครื่องหมายกองทัพบก ใต้เครื่องหมายกองทัพบก จะมีดาวห้าแฉกสีเหลือง ๓ ดวง เรียงตามความยาวของผืนธง
๓.๓.๓.๑ (๒) ธงแสดงหน่วยกองพล มีลักษณะอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วย
กองทัพ แต่ใต้เครื่องหมายกองทัพบกมีดาวห้าแฉกสีเหลือง ๒ ดวง เรียงตามความยาวของผืนธง

- ๓๔๕ ๓.๓.๓.๑ (๓) ธงแสดงหน่วยกรม มีลักษณะอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วย
กองพล แต่ใต้เครื่องหมายกองทัพบกไม่มีดาว สาหรับธงแสดงหน่วยกรมนักเรียนนายร้อยผืนธงส่วนล่างเป็นสีเหลือง
มุมบนของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงมีตราแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แทนเครื่องหมาย
กองทัพบก และมีแถบโอบใต้ตราแผ่นดินรูป เหล่านี้เป็นสีเหลือง ภายในแถบมีความว่า "กรมนักเรียนนายร้อย"
เป็นอักษรสีแดง สาหรับหน่วยรบพิเศษที่อยู่ในระดับเทียบเท่ากรม ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายนัก
โดดร่มสีเหลืองขนาดพองาม และหน่วยบินซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่ากรม ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายแสดง
ความสามารถในการบินสีขาวขนาดพองาม
๓.๓.๓.๑ (๔) ธงแสดงหน่วยกองพัน มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน แบ่งสีเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างของด้านคันธง ตัดเฉียงไปถึงมุมบนเป็น
สีแดง ส่วนล่างคือส่วนที่เหลือแบ่งออกไปอีกเป็นสองตอน โดยแบ่งจากจุดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุมตัดเฉียงลง
ถึงมุมล่างด้านนอก ตอนต้นทางด้านที่ติดกับคันธงเป็นสีตามของหน่วยทหาร ตอนปลายเป็นสีขาว มุมบนของ
ผืนธงด้านที่ติดกับคันธงมีเครื่องหมายกองทัพบก สาหรับธงแสดงหน่วยกองพันทหารราบให้มีแถบสีแดงทับ
รอยต่อเส้นทแยงตัดเฉียง สาหรับกองพันนักเรียนนายร้อย ส่วนล่างของผืนธงด้านที่ติดกับคันธงเป็นสีเหลือง มุม
บนของผืนธงมีตราแผ่นดินและมีแถบอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยกรมนักเรียนนายร้อยสาหรับหน่วยรบพิเศษ
ซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองพัน ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายนักโดดร่มสีเหลืองขนาดพองาม
และสาหรับหน่วยบินซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองพัน ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายแสดงความ
สามารถในการบิน สีขาวขนาดพองาม
ผืนธงส่วนล่างของธงแสดงหน่วยทหาร ตามข้อ ๓.๓.๓.๑ (๒)
ข้อ ๓.๓.๓.๑ (๓) และข้อ ๓.๓.๓.๑ (๔) เป็นสีตามสีของหน่วยทหาร ดังต่อไปนี้
(ก) ทหารราบและหน่วยรบพิเศษ
สีขาว
(ข) ทหารม้า
สีฟูาหม่น
(ค) ทหารปืนใหญ่และนักเรียนนายร้อย
สีเหลือง
(ง) ทหารช่าง
สีดา
(จ) ทหารสื่อสาร
สีม่วง
(ฉ) ทหารขนส่ง
สีเลือดหมู
(ช) ทหารแพทย์
สีเขียว
(ซ) ทหารสารวัตร
สีน้าเงิน
(ฌ) ทหารสรรพาวุธ
สีแสด
(ญ) หน่วยบิน
สีฟูาอ่อน
ธงหน่วยทหาร ตามข้อ ๓.๓.๓.๑ (๑) ข้อ ๓.๓.๓.๑ (๒)
ข้อ ๓.๓.๓.๑ (๓) และข้อ ๓.๓.๓.๑ (๔) ถ้ามีหน่วยที่เป็นเหล่าและอยู่ในระดับเดียวกัน ตั้งแต่ ๒ หน่วย ขึ้นไป
ให้มีอักษรย่อชื่อหน่วย หรือหมายเลขหน่วยเป็นตัวเลขไทยอยู่ตรงกลางของหน่วยล่างของผืนธง
นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อความวรรคข้างต้นดังกล่าว ทหารบกจะมีธง
แสดงหน่วยทหารอื่นอีก หรือจะมีธงแสดงหน่วยทหารสาหรับหน่วยทหารที่อยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองทัพ
หน่วยกองพล หน่วยกรมหน่วยกองพันอื่นอีกก็ได้ โดยให้กาหนดในกฎกระทรวง

- ๓๔๖ ๓.๓.๓.๒ ธงแสดงหน่วยทหารอากาศ มี
๓.๓.๓.๒ (๑) ธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกาลังรบ ตั้งแต่ระดับฝูงบิน หรือ
กองพันขึ้นไป มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีฟูา ตรงกลางของผืนธง มีรูป
เครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง และมีชื่อหน่วยทหารนั้น ๆ เป็น สีน้าเงินดาแถวโค้งโอบใต้รูปเครื่องหมาย
กองทัพอากาศ
๓.๓.๓.๒ (๒) ธงแสดงหน่ วยแยกอิ สระที่ เ ป็ น ส่ วนก าลั ง รบ ตามที่
กองทัพอากาศกาหนด มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยที่เป็นส่วนกาลังรบตั้งแต่ระดับฝูงบินหรือ
กองพันขึ้นไป
๔. ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ของกรมตารวจ มีลักษณะสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ที่ตรงกลางของผืนธงมี
รูปตราแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยความว่า "พิทักษ์สันติราษฎร์ "
ปักด้วยดิ้นเงินโอบใต้ตราแผ่นดิน
ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ ตามความในวรรคต้นดังกล่าว จะกาหนดวัตถุที่ทาเป็นลวดลายในผืนธง
หรือจะกาหนดส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้กาหนดในกฎกระทรวง
๕. ธงกองอาสารักษาดินแดนและกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด
๕.๑ ธงกองอาสารักษาดินแดน มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงเป็นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ ๗๒ เซนติเมตร ด้านหน้าของผืนธงมุมบนด้านที่ติดกับคันธง มีรูปพระมหามงกุฎและ
หมายเลขประจารัชกาลของพระมหากษัตริย์ ที่พระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมี
พระปรมาภิไธยย่อเป็นสีทองขลิบสีเหลืองรัศมีสีทอง และที่ตรงกลางของผืนธงมี ดวงกลมสีแดง ขนาดเส้น ผ่า
ศูนย์กลางยาว ๓๔ เซนติเมตร ขอบรอบวงกลมเป็นสีเหลืองมีรูปพระนเรศวรทรงช้างอยู่ภายในดวงกลมและมี
ความว่า "กองอาสารักษาดินแดน" ปักด้วยดิ้นทองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมนั้น ด้านหลังที่ตรงกลางของผืนธง
มีรูปช่อชัยพฤกษ์และอุณาโลมอยู่ตรงกลางภายใต้พระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นทอง ขอบธงด้านที่ติดกับคันธงเป็นสี
แดง ด้านอื่นเป็นกรุยสีเหลือง
๕.๒ ธงกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงกองอาสารักษาดินแดน
แต่ด้านหน้าของผืนธงที่ใต้ข้อความว่า "กองอาสารักษาดินแดน" ให้มีชื่อจังหวัดที่กองอาสารักษาดิน แดนตั้งอยู่
ปักด้วยดิ้นทอง
ธงตามข้ อ ๕.๑ และข้ อ ๕.๒ จะก าหนดวั ต ถุ ที่ ท าเป็ น ลวดลายในผื น ธงจะก าหนด
ส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้กาหนดในกฎกระทรวง
๖. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือจังหวัด
๖.๑ ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงกว้าง ๕๐ เซนติเมตร
ยาว ๕๒ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีตราธรรมจักรสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓๒ เซนติเมตร
๖.๒ ธงลูกเสือจังหวัด มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว
๖๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว ๒๗ เซนติเมตร มีขอบรอบ
ดวงกลมเป็นสีดา ๒ ขอบซ้อนกัน ขอบนอกกว้าง ๒ มิลลิเมตร ขอบในกว้าง ๑ มิลลิเมตร ระยะระหว่างขอบ
นอกกับขอบในห่างกัน ๒ มิลลิเมตร ตรงกลางของดวงกลมมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นสีเหลืองและใต้ตรานั้น
ให้มีชื่อจังหวัดเป็นอักษรสีดา

- ๓๔๗ ๗. ธงราชการทั่วไป ให้ใช้ธงชาติเป็นธงแสดงตาแหน่งราชการ หรือส่วนราชการที่พระราชบัญญัติ
มิได้กาหนดลักษณะของธงไว้โดยเฉพาะ
๗.๑ ธงดังต่อไปนี้ ให้ใช้เป็นธงราชการที่ชักขึ้นในเรือเฉพาะเวลาปฏิบัติการตามหน้าที่
๗.๑.๑ ธงเจ้าพนักงานนาร่อง มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๘ ส่วน ยาว ๑๒
ส่วนขอบผืนธงเป็นแถบสีขาว กว้าง ๑ ใน ๘ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในแถบสีขาว มีลักษณะและสีอย่าง
เดียว กับธงชาติ
๗.๑.๒ ธงเจ้าพนักงานตรวจท่า มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐานที่อยู่ติด
กับคันธง กว้าง ๑ ส่วน ผืนธงยาว ๒ ส่วน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วนของผืนธง มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ
และตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส่วน ของผืนธงเป็นสีขาว
๗.๑.๓ ธงพนักงานการสื่ อสารแห่ งประเทศไทย มีลั กษณะและสีอย่ างเดียวกับธงเจ้ า
พนักงานตรวจท่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็ นสีแดง ที่ตรงกลางของผืนธงที่เป็นสี แดงมีรูปแตรงอนใน
แนวนอนเหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง
๗.๑.๔ ธงเจ้าพนักงานศุลกากร มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเจ้าพนักงานตรวจท่า
เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีเขียวใบไม้
๗.๑.๕ ธงเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเจ้าพนักงาน
ตรวจท่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีเหลือง ที่ตรงกลางของผืนธงเป็นรูปสีเหลือง มีรูปพระแสงดาบเขน
และโล่ห์สีเลือดหมู
๗.๑.๖ ธงเจ้าพนักงานตารวจน้า มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐานที่อยู่ติด
กับคันธง กว้าง ๑ ส่วน ผืนธงยาว ๓ ส่วน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วน ของผืนธง มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง
ชาติ และตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธงเป็นสีเลือดหมู ที่ตรงกลางของผืนธงมีรูปพระแสงดาบเขน และโล่ห์
สีเหลือง
๗.๒ ธงเรือยนต์หลวง มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว พื้นธงสีแดง ด้านฐานที่อยู่ติดกับคันธง
กว้าง ๑ ส่วน ผืนธงยาว ๒ ส่วน ตอนต้นของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบขนาดกว้าง ๑ ใน ๒ ส่วนของความ
กว้างของผืนธง ตอนกลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปพระมหามงกุฎสีเหลือง
๘. ธงแสดงตาแหน่งทั่วไป มี
๘.๑ ธงผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พื้นธงสีขาวตรงกลาง
ของผืนธงมีอาร์มสีเหลือง กว้าง๑ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในอาร์มสีเหลืองมีอาร์มสีธงชาติ
กว้าง ๓ ใน ๕ ส่วนของความกว้างของอาร์มสีเหลือง เหนืออาร์มมีครุฑพ่าห์สีแดงขนาดเท่าอาร์มสีเหลือง
๘.๒ ธงประธานรัฐสภา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีขาว
ตรงกลางของผืนธงมีรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู่บนพาน ๒ ชั้นสีทอง ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง รูปนี้อยู่
ระหว่างกลางลายกระหนกสีแดง
๘.๓ ธงนายกรัฐมนตรี มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีขาว
ตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลม มีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ ตรงกลางของวงกลมมีรูปรัฐธรรมนูญ มีรัศมีประดิษฐาน
อยู่บนพาน ๒ ชั้นเหนือตั่ง มีรูปราชสีห์กับคชสีห์ ยืนในท่าเผ่นหันหน้าเข้าหากัน อยู่ ๒ ข้าง รูปเหล่านี้เป็นสีแดง
อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง
๘.๔ ธงประธานศาลฎีกา มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วนพื้นธงสีขาว
ตรงกลางของพื้นธงมีรูปวงกลม มีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ ตรงกลางของวงกลมมีรูปพระแสงขรรค์เป็นหลัก มีดุลเกี่ยว
ขัดไว้ที่ด้านพระแสงขรรค์ รูปเหล่านี้เป็นสีแดงอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง

- ๓๔๘ ๘.๕ ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว
๖ ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรสีแดงแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวา และมีสมอสีขาบ
สอดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางเป็นสีฟูา อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง
๘.๖ ธงราชทู ต มีลัก ษณะและสีอ ย่างเดีย วกับ ธงชาติ ตรงกลางของผืนธงมีด วงกลมสี ขาบ
ขนาดของเส้นผ้าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีช้างเผือกทรงเครื่องยืน
แท่ น หั นหน้ าเข้ าหาคั นธง ธงนี้ ให้ ใช้ ส าหรั บหั วหน้ าคณะผู้ แทนทางทู ตซึ่ งได้ รั บแต่ งตั้ งให้ ด ารงต าแหน่ งโดยมี
พระราชสาส์นตราตั้ง
๘.๗ ธงกงสุล มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของผืนธงมีวงกลมสีขาบ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีช้างเผือกหันหน้าเข้าหาคันธง
ธงนี้ให้ใช้สาหรับหัวหน้าสถานที่ทาการทางกงสุล ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งโดยมีพระบรมราชโองการ
ให้นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จัดทารูปของธงให้ถูกต้องตามลักษณะที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยธง ไว้เป็นตัวอย่าง
๙. การใช้ ชัก และประดับธงชาติ
๙.๑ การชักธงชาติ ที่มีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทย มีดังนี้
๙.๑.๑ ชักขึ้นเวลา ๐๘๐๐
๙.๑.๒ ชักลงเวลา ๑๘๐๐
๙.๒ วันพิธีสาคัญที่ต้องประดับธงชาติ
๙.๒.๑ วันขึ้นปีใหม่ (๑ ม.ค.)
๑ วัน
๙.๒.๒ วันกองทัพไทย (๑๘ ม.ค.)
๑ วัน
๙.๒.๓ วันมาฆบูชา
๑ วัน
๙.๒.๔ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (๖ เม.ย.)
๑ วัน
๙.๒.๕ วันสงกรานต์ (๑๓ เม.ย.)
๑ วัน
๙.๒.๖ วันพืชมงคล
๑ วัน
๙.๒.๗ วันวิสาขบูชา
๙.๒.๘ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
๑ วัน
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (๓ มิ.ย.)
๙.๒.๙ วันอาสาฬหบูชา
๑ วัน
๙.๒.๑๐ วันเข้าพรรษา
๑ วัน
๙.๒.๑๑ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
๒ วัน
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ ก.ค.)
๙.๒.๑๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์
๑ วัน
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และวันแม่แห่งชาติ (๑๒ ส.ค.)
๙.๒.๑๓ วันพระราชทานธงชาติไทย (๒๘ ก.ย.)
๑ วัน

- ๓๔๙ ๙.๒.๑๔ วันสหประชาชาติ (๒๔ ต.ค.)
๒ วัน
๙.๒.๑๕ วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (๕, ๖ ธ.ค.)
๙.๒.๑๖ วันรัฐธรรมนูญ (๑๐ ธ.ค.)
๑ วัน
นอกจากนี้ ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว งานพิธีอื่น ๆ ตามประเพณีนิยม
หากจะชักและประดับธงชาติก็ทาได้
๙.๓ การลดธงชาติครึ่งเสา
การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใด ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ในทางปฏิบัติที่ผ่านมากรณีประมุขหรือ บุคคลสาคัญของประเทศต่างๆ เสียชีวิต ให้ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร
เป็นเวลา ๓ วัน
การลดธงชาติครึ่งเสาให้ปฏิบัติเหมือนการชักธงขึ้นตามปกติ แต่เมื่อธงถึงยอดเสาแล้ว จึงลด
ธงลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้น
จนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลง
๙.๔ การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น
๙.๔.๑ การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น ยกเว้นธงพระอิสริยยศ จะต้องไม่ให้ธงชาติ
อยู่ในระดับต่ากว่าธงอื่น ๆ โดยปกติให้จัดธงชาติอยู่ที่เสาธงแรก ด้านขวา
๙.๔.๒ การประดับธงชาติคู่กับธงอื่นในงานพิธีซึ่งมีแท่นหรือมีที่สาหรับประธาน ให้จัดธง
ชาติอยู่ด้านขวาของแท่นพิธีและธงอื่นอยู่ด้านซ้าย
๙.๔.๓ การประดับธงชาติคู่กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจานวนคี่ ให้ธงชาติอยู่กลาง
๙.๔.๔ การประดับธงชาติคู่กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจานวนคู่ ให้ธงชาติอยู่กลาง
ด้านขวา
๙.๕ การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูปในพิธีต่างๆ
ให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของพระพุทธรูป หรือพระบรมรูป
๙.๖ การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ
๙.๖.๑ ต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน เช่น ขนาดและความสูงต่าของธง เป็นต้น
๙.๖.๒ ถ้ าประดั บ ธงชาติ ร่ ว มกั บ ธงของต่ า งประเทศประเทศเดี ย ว ต้ อ งให้ ธ งชาติ อ ยู่
ด้านขวาของธงต่างประเทศ
๙.๖.๓ ถ้าประดับธงชาติร่วมกับธงของต่างประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติ
แล้ว เป็นจานวนคี่ ให้ธงชาติอยู่ตรงกลาง
๙.๖.๔ ถ้าประดับธงชาติร่วมกับธงของต่างประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติ
แล้วเป็นจานวนคู่ ให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา
๙.๗ การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้กระทาได้เฉพาะธงชาติ ธง
ราชนาวี หรือธงประจากองทัพเรือ ธงสาหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ธงแสดงตาแหน่งประมุข
ของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล ธงแสดงตาแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ธงแสดงตาแหน่งหัวหน้าสถานที่ ทาการ
ทางกงสุ ล ธงของรั ฐต่ างประเทศ ธงขององค์ การระหว่ างประเทศที่ รั ฐบาลไทยเป็ นสมาชิ ก และธงอื่ นของ
ต่างประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี

- ๓๕๐ การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศตามความในวรรคข้างต้น ให้กระทาได้ ณ สถานที่
ดังต่อไปนี้
๙.๗.๑ สถานที่พักอาศัยหรือยานพาหนะสาหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท
ประมุขของรัฐหรือผู้แทน หรือหัวหน้ารัฐบาลในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย
๙.๗.๒ สถานที่ ท าการของคณะผู้ แ ทนทางการทู ต สถานที่ ท าการทางกงสุ ล หรื อ
สานักงานขององค์การระหว่างประเทศ และรวมถึงหน่วยขององค์การระหว่างประเทศ
๙.๗.๓ สถานที่ อ ยู่ ที่ พั ก อาศั ย หรื อ ยานพาหนะส าหรั บ หั ว หน้ า คณะผู้ แ ทนทางทู ต
หัวหน้าสถานที่ทาการทางกงสุล หรื อหัว หน้า สานั กงานขององค์ก ารระหว่างประเทศ และรวมถึ ง หัว หน้ า
หน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ
๙.๗.๔ เรือหรืออากาศยานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
๙.๗.๕ สถานที่อื่นตามที่นายกรั ฐมนตรีประกาศให้ใช้ ชัก หรือ แสดงธงได้ หรือตามที่
ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี
การใช้ ชัก หรือแสดงธง ตามข้อ ๙.๗.๑ ถึง ๙.๗.๔ ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลงกับรัฐบาลไทย
การใช้ ชัก หรือแสดงธง ตามข้อ ๙.๗.๕ ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
๙.๘ ข้อความในข้อ ๙.๗ มิให้ใช้บังคับ การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ ภายในห้องของ
อาคาร
๑๐. บทกาหนดโทษ
๑๐.๑ การกระทาใด ๆ ต่อธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึง รัฐ เพื่อเหยียด
หยามประเทศชาติ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๑๐.๒ ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอื่นของต่างประเทศนอกจากธงที่กาหนดให้ใช้ชัก หรือแสดง
ได้ ตามข้อ ๙.๗ วรรคแรก ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๑๐.๓ ผู้ใดใช้หรือแสดงธงต่างประเทศ โดยไม่ปฏิบัติ ตามข้อ ๙.๗ วรรคที่ ๒ วรรคที่ ๓ ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๑๐.๔ ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอย่างหนึ่ง อย่างใดตามที่ไ ด้บัญ ญัติกาหนดลักษณะไว้ใน
พระราชบัญญัติ หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่มีสิทธิ์หรือใช้ ชักหรือ
แสดงธงที่คล้ายคลึงกับธงดังกล่าว ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
๑๐.๕ ผู้ ใดใช้ หรื อแสดงธง รูปจ าลองของธง หรือแถบสีธงที่ ได้ ก าหนดลั กษณะไว้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ที่สิ่งบรรจุหีบห่อ สิ่งหุ้มห่อ
สิ่งผูกมัด หรือสิ่งใด ๆ ทั้งนี้ โดยไม่สมควร ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
๑๐.๖ ผู้ ใดกระท าการอย่ างหนึ่ งอย่างใดต่ อธงชาติ รู ปจ าลองของธงชาติ หรือแถบสี ของ
ธงชาติ ดังต่อไปนี้
๑๐.๖.๑ ประดิษฐ์รูป ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจาลองของ
ธงหรือในแถบสีธง นอกจากที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติธง หรือกฎหมายอื่น

- ๓๕๑ ๑๐.๖.๒ ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูป จาลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลั กษณะตามข้ อ
๑๐.๖.๑
๑๐.๖.๓ ใช้ ชั ก หรื อแสดงธง รู ปจ าลองของธง หรื อแถบสี ธงไว้ ณ ที่ ห รื อ โดยวิ ธี
อันไม่สมควร
๑๐.๖.๔ ประดิษฐ์ธง รูปจาลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ที่หรือสิ่งใด ๆ โดยไม่สมควร
๑๐.๖.๕ แสดงหรือได้สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจาลองของธง หรือมีแถบสีธง มีลักษณะ
ตามข้อ ๑๐.๖.๔ โดยไม่สมควร
การกระทาใด ๆ ต่อธงชาติ ตามข้อ ๑๐.๖.๑ ถึง ๑๐.๖.๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๑๐.๗ ผู้ใดกระท าการใด ๆ อั นมี ลั กษณะเป็ นการเหยี ยดหยามต่ อธง รู ปจ าลองของธงหรื อ
แถบสีธงที่ได้ กาหนดลักษณะไว้ในกฎหมายว่ าด้วยธง ต้ องระวางโทษจ าคุ กไม่ เกิน ๖ เดื อน หรื อปรั บไม่ เกิ น
๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๑๑. บทเฉพาะกาล
๑๑.๑ ธงชัยเฉลิมพล หรือธงประจากองทหารบก ธงประจากองทหารเรือธงประจากองทหาร
อากาศ ที่ใ ช้ อยู่ ก่อ นที่ พ ระราชบั ญญั ติ ว่า ด้ว ยธง ในฉบับ ปัจ จุ บัน ใช้ บัง คั บ ให้ ถือ ว่า เป็น ธงชัย เฉลิ มพลตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหม่
๑๑.๒ ในระหว่างที่ยังมิได้ออกกฎกระทรวง หรือประกาศตามพระราชบัญญัติว่ าด้วยธงฉบับ
ปัจจุบัน ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ได้ออกตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ.๒๔๗๙ และใช้บัง คับอยู่ก่อนวันที่
กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้
เอกสารอ้างอิง - พ.ร.บ.ธง พ.ศ.๒๕๒๒
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการชักและประดับธงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมือ่ ๖ ก.พ.๔๑ ท้ายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๗ ลง ๖ ก.พ.๔๑

- ๓๕๒ ธงที่มีความหมายถึงประเทศและชาติไทย

ธงชาติ

ธงราชนาวี
ธงพระอิสริยยศ
ธงสาหรับองค์พระมหากษัตริย์

ธงมหาราชน้อย

ธงมหาราชใหญ่
ธงสาหรับองค์สมเด็จพระราชินี

ธงราชินีใหญ่

ธงราชินีน้อย

ธงสาหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี

ธงบรมราชวงศ์ใหญ่

ธงบรมราชวงศ์น้อย

- ๓๕๓ -

ธงสาหรับองค์สมเด็จพระยุพราช

ธงเยาวราชใหญ่

ธงเยาวราชน้อย

ธงสาหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช

ธงเยาวราชใหญ่ฝุายใน

ธงเยาวราชน้อยฝุายใน

- องค์พระราชโอรส
ธงสาหรับ- สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล
- สมเด็จพระน้องยาเธอ

ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหน้า

ธงราชวงศ์น้อยฝุายหน้า

- องค์พระราชธิดา
ธงสาหรับ - สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล
- สมเด็จพระน้องนางเธอ

ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายใน

ธงราชวงศ์น้อยฝุายใน

- ๓๕๔ ธงทหาร

ธงชัยเฉลิมพล

ธงชัยเฉลิมพล
ของทหารบก
ธงชัยเฉลิมพล
ของทหารเรือ
ธงชัยเฉลิมพล
ของทหารอากาศ

ธงแสดงยศ, ตาแหน่ง
และหน่วยทหาร

ธงราชการทหาร

ธงฉาน
ธงประจากองทัพบก
ธงประจากองทัพเรือ
ธงประจากองทัพอากาศ

- ๓๕๕ -

ธงมหาราชใหญ่

ธงมหาราชน้อย

ธงราชินีใหญ่

ธงราชินนี ้อย

ธงบรมราชวงศ์ใหญ่

ธงบรมราชวงศ์น้อยฝุายใน

ธงเยาวราชใหญ่

ธงเยาวราชน้อย

- ๓๕๖ -

ธงเยาวราชใหญ่ฝุายใน

ธงเยาวราชน้อยฝุายใน

ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหน้า

ธงราชวงศ์นอ้ ยฝุายหน้า

ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายใน

ธงราชวงศ์นอ้ ยฝุายใน

ธงผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์

- ๓๕๗ การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(สาเนา)
ประกาศกระทรวงกลาโหม
เรื่อง ชี้แจงการใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
---------------------------เนื่องด้วยได้มีระเบียบทหารว่าด้วยทหารและตารวจปุวยเจ็บและมรณะในราชการสนามที่ ๒/๑๑๓๒ ลงวันที่ ๑๐
มกราคม ๒๔๘๔ และระเบียบจัดการศพทหาร ของกรมบัญชาการทัพใหญ่ ที่ ๑/๒๔๘๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน
๒๔๘๗ แต่ระเบียบดังกล่าวมิได้กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บ
อัฐิผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งทาให้มีการปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ ในสังกัด กห.ฉะนั้นจึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์การใช้คลุ มศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้เสียชีวิตที่สมควรได้รับเกียรติให้ใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิได้แก่ผู้ที่เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติราชการ ซึ่งการเสียชีวิตนั้นมิไ ด้เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจาก
ความผิดของตนเอง
ข้อ ๒ ธงชาติ ที่ ใ ช้ค ลุ ม ศพ คลุ ม หี บ ศพ ทาด้ ว ยผ้ า มี ขนาดกว้าง ๑๒๐ เซนติ เมตร ยาว ๑๘๐
เซนติเมตร ธงชาติที่ใช้คลุมที่เก็บอัฐิให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม
ข้อ ๓ การใช้ธงชาติคลุมศพ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้
๓.๑ ในพิธีรับพระราชทานน้าอาบศพหรือพิธีรดน้าศพ
๓.๒ ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ
๓.๓ในระหว่างการเคลื่อนย้ายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา
ข้อ ๔ การใช้ธงชาติคลุมหีบศพหรือที่เก็บอัฐิ ให้ใช้กรณีต่อไปนี้
๔.๑ ในการเชิญหรือเคลื่อนย้ายหีบศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้าอาบศพ
หรือพิธีรดน้าศพ
๔.๒ ในระหว่างการทาพิธีบาเพ็ญกุศลทางศาสนาของแต่ละศาสนา
๔.๓ ในระหว่ า งการตั้ ง หี บ ศพเพื่ อ รั บ พระราชทานเพลิ ง ศพประกอบการฌาปนกิ จ และ
การเคลื่อนย้ายศพไปฝัง
ข้อ ๕ การใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพหรือที่เก็บอัฐิ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้
๕.๑ การคลุมศพ คลุมตามความยาวของศพ ให้ขอบธงชาติด้านคันธงอยู่ทางศีรษะของศพ
๕.๒ การคลุมหีบศพ คลุมทางด้านขวางของหีบศพ ในกรณีที่สามารถมองเห็นชายธงชาติ
ได้ทั้งสองชาย ต้องให้ชายธงชาติเสมอกับขอบด้านล่างของหีบศพทั้งสองข้าง ส่วนกรณีที่สามารถมองเห็นชายธง
ชาติเพียงด้านเดียวต้องให้ชายธงชาติด้านที่มองเห็นเสมอกับขอบด้านล่างของหีบศพ
สาหรับโกศ หรือหีบที่ได้รับพระราชทานประกอบเกียรติยศแก่ศพ ห้ามใช้ธงชาติคลุม แต่ให้
พับธงชาติวางบนพานทอง ตั้งไว้หน้าโกศหรือหีบเช่นเดียวกับการตั้ง เครื่องยศและเครื่องราชอิศริยาภรณ์ แต่
ต้องไม่ต่ากว่าเครื่องยศและเครื่องราชอิศริยาภรณ์
๕.๓ การคลุมที่เก็บอัฐิอนุโลมตามความเหมาะสม
ข้อ ๖ การปลงศพในทะเล ให้กองทัพเรือถือปฏิบัติตามประเพณีชาวเรือ

- ๓๕๘ ข้อ ๗ การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิ จะต้องไม่ให้เป็นการเสื่อมเสียเกียรติแก่ธง
ข้อ ๘ การทาพิธีหรือบรรจุศพที่มีธงชาติคลุมหีบศพ เมื่อจะทาการฝังหรือบรรจุ
ให้เชิญธงชาติที่คลุมหีบศพพับเก็บให้เรียบร้อย โดยมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงสัมผัสพื้นดิน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๒๗
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์
(พะเนียง กานตรัตน์)
รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ทาการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

- ๓๕๙ -

เล่มที่ ๙๘ ตอนที่ ๑๑

(สาเนา)
ฉบับพิเศษ หน้า ๓
ราชกิจจานุเบกษา
กฎกระทรวง
(พ.ศ.๒๕๒๔)
ออกตามความในพระราชบัญญัติธง
พ.ศ.๒๕๒๒
--------------------------------

๒๓ มกราคม ๒๕๒๔

อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีดังต่อไปนี้
(๑) ยอดคันธง เป็นรูปซุ้มเรือนแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปภายในทาด้วยโลหะสีทอง
(๒) คันธง กว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร
(๓) คันธงระหว่างฐานซุ้มเรือนแก้วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป็นโบว์หูกระต่าย
ห้อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบทั้งสองเป็นครุย
(๔) คันธงตอนที่ติดกับธง มีสักหลาดสีแดงติดกับริมธงหุ้มรอบคันธงมีหมุดทาด้วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักรหมุดที่ ๓ เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ
หมุดที่ ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพบก หมุดที่ ๑ อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงมา
ตามลาดับ
ข้อ ๒ ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีดังต่อไปนี้
(๑) ยอดคันธง เป็นรูปช้างสามเศียรภายใต้พระมหามงกุฎทาด้วยโลหะสีทอง
(๒) คันธง กว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร
(๓) คันระหว่างฐานช้างสามเศียรกับมุมบนของธงมีแถบธงชาติเป็นโบว์หูกระต่าย ห้อยชาย
ทั้งสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบทั้งสองเป็นครุย
(๔) คันธงตอนที่ติดกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธงมีหมุดทาด้วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักรหมุดที่ ๓ เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ
หมุดที่ ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพเรือ หมุดที่ ๑ อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียงลงมา
ตามลาดับ
ข้อ ๓ ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ มีดังต่อไปนี้
(๑) ยอดคันธง เป็นรูปซุ้มเรือนแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปภายในทาด้วยโลหะสีทอง
(๒) คันธง กว้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร
(๓) คันธงระหว่างฐานซุ้มเรือนแก้วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป็นโบว์หูกระต่าย
ห้อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบทั้งสองเป็นครุย

- ๓๖๐ (๔) คันธงตอนที่ติดกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธงมีหมุดทาด้วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักรหมุดที่ ๓ เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ
หมุดที่ ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ หมุดที่ ๑ อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียง
ลงมาตามลาดับ
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๒๔
(ลงชื่อ) พลเอก เปรม ติณสูลานนท์
นายกรัฐมนตรี

- ๓๖๑ ธงแสดงหน่วยทหารอากาศที่มิใช่ส่วนกาลังรบ
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้ธงแสดงหน่วยทหารอากาศ ที่มิใช่ส่ วนกาลัง รบ มีลักษณะ รูปแบบ
ขนาด และสีของธง เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒. ขนาดและลักษณะ ของธงแสดงหน่วยทหารที่มิใช่ส่วนกาลังรบ
๒.๑ มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๙๐ ซม. ยาว ๑๓๕ ซม. ตรงกลางผืนธง
มีรูปเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วย ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖๐ ซม.
๒.๒ สีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วยที่จะนาไปไว้ตรงกลางผืนธง ให้หน่วยกาหนดขึ้นเอง
ตามความเหมาะสม
๒.๓ ขอบโดยรอบผืนธงไม่มีครุย และไม่นาสีอื่นที่แตกต่างจากสีพื้นธงมาทาเป็นขอบธง
๒.๔ เสาธงให้มีความสูง ๒.๓๐ ม.
๓. สีของธง
๓.๑ หน่วยในส่วนบัญชาการ ใช้สีฟูาอ่อน (ออกเทา)
๓.๒ หน่วยในส่วนยุทธบริการ ใช้สีเลือดหมู
๓.๓ หน่วยในส่วนการศึกษา ใช้สีเหลือง
๓.๔ หน่วยในส่วนกิจการพิเศษ ใช้สีเขียว
๔. พธ.ทอ. เป็ น หน่ ว ยจัด หาธง เสาธง ที่ ห น่ วยต่ า ง ๆ ร้อ งขอ และควบคุม สี ข องธงให้ เ ป็ น
มาตรฐาน รวมทั้งดาเนินการจัดหาธงเปลี่ยนให้แก่หน่วย ทุก ๓ ปี
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยธงแสดงหน่วยทหารอากาศ ที่มิใช่ส่วนกาลังรบ พ.ศ.๒๕๔๒

- ๓๖๒ การตั้งชื่อสถานที่สาคัญของทางราชการ
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อ ให้ก ารตั้ง ชื่อ สถานที่สาคัญ ของทางราชการกองทัพ อากาศเป็น ไปใน
แนวทางเดียวกัน
๒. นิยามศัพท์
๒.๑ “สถานที่สาคัญของทางราชการ” หมายความว่า อาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน และช่องทาง
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด
๒.๒ “ถนนสายประธาน” หมายความว่า ถนนที่มีจุดเริ่มต้นเชื่อมต่อหรือแยกออกจากทาง
หลวง หรือถนนของหน่วยงานอื่นผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ
๒.๓ “ถนนสายรอง” หมายความว่า ถนนที่แยกออกจากถนนสายประธาน
๒.๔ “ถนนภายในส่วนราชการ”หมายความว่า ถนนที่อ ยู่ในพื้น ที่รับ ผิดชอบของส่วน
ราชการนั้น ๆ
๒.๕ “ซอย”หมายความว่าถนนที่แยกออกจากถนนสายประธานหรือถนนสายรองผ่านเข้า
ไปในเขตพื้ น ที่ บ้า นพั ก อาศั ย ของทางราชการ หรื อ ถนนที่ ท างราชการพิจ ารณาว่ า มี ค วามส าคั ญ น้ อ ยกว่ า
ถนนสายรอง
๒.๖ “ช่องทางกองทัพอากาศ” หมายความว่า ช่องทางผ่านเข้า-ออกเขตพื้นที่กองทัพอากาศที่
ตั้งอยู่ ณ จุดเริ่มต้นหรือจุดใดจุดหนึ่งของถนนสายประธาน ผ่านเข้ามาในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง
เฉพาะส่วนที่เป็นที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของถนนพหลโยธิน และพื้นที่ฝั่งสีกัน ยานพาหนะ
สัญจรผ่านได้
๒.๗ “ช่องทางหน่วย” หมายความว่า ช่องทางผ่านเข้า-ออกพื้นที่ส่วนราชการต่าง ๆ ณ ที่ตั้ง
ดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด ยานพาหนะสัญจรผ่านได้
๒.๘ “ช่องทางบ้านพักอาศัย ” หมายความว่า ช่องทางผ่า นเข้า -ออกเขตการพัก อาศัย
ของทางราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด ยานพาหนะสัญจรผ่านได้
๓. หลักเกณฑ์
๓.๑ การตั้งชื่ออาคารและสิ่งก่อสร้าง
๓.๑.๑ ใช้ชื่อหน่วยหรือวัตถุประสงค์ หรือชื่อหน่วยและวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง
เช่น อาคารทดสอบสมรรถภาพทางกายกองทัพอากาศ หรืออาคารอเนกประสงค์กองบิน ๑ เป็นต้น
๓.๑.๒ ไม่ควรเสนอชื่อ หรือชื่อสกุล หรือชื่อและชื่อสกุลของตนเอง หรือผู้อื่น เป็นชื่ออาคาร
และสิ่งก่อสร้าง เว้นแต่ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้
๓.๑.๒.๑ เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างทั้งหมด
๓.๑.๒.๒ เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ และพ้นจากอานาจหน้าที่
ในราชการแล้ว
๓.๒ การตั้งชื่อถนน ซอย และช่องทาง
๓.๒.๑ พื้นที่ส่วนกลาง ณ ที่ตั้งดอนเมือง ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๑.๑ การตั้งชื่อถนนสายประธาน
๓.๒.๑.๑ (๑) ใช้ชื่อที่เป็นราชทินนามหรือชื่อสกุลของบุพการีทหาร
อากาศ

- ๓๖๓ ๓.๒.๑.๑ (๒) ใช้ชื่อหรือชื่อสกุลของอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ
๓.๒.๑.๑ (๓) ใช้ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้กล้าหาญที่ไ ด้เสียสละชีวิต
เพื่อชาติขณะปฏิบัติหน้าที่ในการรบหรือหน้าที่สาคัญอื่น ๆ อันเป็นเกียรติประวัติสาคัญยิ่ง
๓.๒.๑.๒ การตั้งชื่อถนนสายรอง
๓.๒.๑.๒ (๑) ให้ใช้ชื่อถนนสายประธานเป็นชื่อนาแล้วกากับ ด้วย
หมายเลขไว้ท้ายชื่อเรียงไปตามลาดับ โดยให้ถนนที่แยกออกจากฝั่งซ้ายของถนนสายประธานกากับด้วยเลขคี่
และถนนที่แยกออกจากฝั่งขวาของถนนสายประธานให้กากับด้วยเลขคู่ เช่น ถนนรณนภากาศ ๑, ๓, ๕, ๗, …
และถนนรณนภากาศ ๒, ๔, ๖, ๘, … เป็นต้น
๓.๒.๑.๒ (๒) ถนนสายประธานที่มีถนนสายรองเพียงฝั่งเดียว ให้ใช้
ชื่อถนนสายประธานเป็นชื่อนา แล้วกากับด้วยหมายเลขเรียงไปตามลาดับ โดยไม่ต้องแบ่งเป็นเลขคี่ เลขคู่ เช่น
ถนน … ๑, ๒, ๓, ๔, … เป็นต้น
๓.๒.๒ การตั้งชื่อถนนภายในส่วนราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๒.๑ ถนนสายหลัก เป็นถนนที่ส่วนราชการพิจารณาว่ามีความสาคัญของ
ส่วนราชการนั้น ๆ
๓.๒.๒.๑ (๑) ใช้ชื่อที่เป็นราชทินนามหรือชื่อสกุลของบุพการีทหาร
อากาศ
๓.๒.๒.๑ (๒) ใช้ชื่ อหรือชื่ อสกุลของอดี ตผู้ บั งคั บบั ญชาของส่ วน
ราชการนั้น ๆ
๓.๒.๒.๑ (๓) ใช้ชื่อหรือชื่อสกุลของผู้กล้าหาญที่ได้เสียสละชีวิตเพื่อ
ชาติขณะปฏิบัติหน้าที่ในการรบหรือหน้าที่สาคัญอื่น ๆ อันเป็นเกียรติประวัติสาคัญยิ่ง
๓.๒.๒.๑ (๔) ใช้ชื่ ออื่ น ๆ ที่ห น่ วยพิ จารณาแล้ ว เห็ น ว่า มี ความ
เหมาะสม และสามารถอธิบายความหมายได้
๓.๒.๒.๒ ถนนที่แยกจากถนนสายหลัก
๓.๒.๒.๒ (๑) ให้ ใ ช้ ชื่ อ ถนนสายหลั ก เป็ น ชื่ อ น าแล้ ว ก ากั บ ด้ ว ย
หมายเลขไว้ท้ายชื่อเรียงไปตามลาดับ โดยให้ถนนที่แยกออกจากฝั่งซ้ายของถนนสายหลักกากับด้วยเลขคี่ และถนน
ที่แยกออกจากฝั่งขวาของถนนสายหลักให้กากับด้วยเลขคู่
๓.๒.๒.๒ (๒) ถนนสายหลักที่มีถนนที่แยกเพียงฝั่งเดียว ให้ใช้ ชื่อ
ถนนสายหลักเป็นชื่อนา แล้วกากับด้วยหมายเลขเรียงไปตามลาดับ โดยไม่ต้องแบ่งเป็นเลขคี่ เลขคู่
๓.๒.๒.๒ (๓) ในกรณี ที่ ไม่ สามารถชี้ ชัดได้ ว่ าเป็ นถนนสายที่ แยก
จากถนนสายหลักให้ปฏิบัติตามข้อ ๕.๒.๒.๑
๓.๒.๒.๒ (๔) ใช้ ชื่ อ อื่น ๆ ที่ ห น่ วยพิ จ ารณาแล้ ว เห็น ว่ า มีค วาม
เหมาะสม และสามารถอธิบายความหมายได้
๓.๒.๓ การตั้งชื่อซอย ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๓.๑ ให้ใช้ชื่อเขตการพักอาศัยกากับด้วยหมายเลขเรียงไปตามลาดับ เช่น
เขต ๑ ซอย ๑ หมายถึง ซอยที่ ๑ ของเขตการพักอาศัยที่ ๑ เป็นต้น
๓.๒.๓.๒ นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓.๒.๓.๑ ให้พิจารณาตั้ง ชื่อได้
ตามความเหมาะสม

- ๓๖๔ ๓.๒.๔ การตั้งชื่อช่องทางกองทัพอากาศ ให้ถือปฏิบัติดังนี้
๓.๒.๔.๑ ให้ใช้หมายเลข และใช้ชื่อ ถนนที่เริ่ม ต้น จากช่องทางนั้น หรือชื่อ
ท้องถิ่นนิยมกากับ ตามควรแก่กรณีไว้ภายในวงเล็บ เช่น ช่องทางกองทัพอากาศ ๑ (ธูปะเตมีย์) เป็นต้น
๓.๒.๔.๒ ให้เรียงลาดับหมายเลขช่องทางกองทัพอากาศ ในลักษณะเวียนขวา
รอบที่ตั้งกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง (ตามเข็มนาฬิกา)
๓.๒.๔.๓ ช่อ งทางกองทัพ อากาศที ่ไ ม่ไ ด้อ ยู ่ใ นหน่ว ยที ่ม ีล ัก ษณะที ่ตั ้ง
เหมาะสมที่จะตั้งชื่อช่องทางกองทัพอากาศได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓.๒.๔.๑ และข้อ ๓.๒.๔.๒ ให้พิจารณาตั้งชื่อ
ได้ตามความเหมาะสม
๓.๒.๕ การตั้ง ชื่อ ช่อ งทางหน่ว ย ให้พ ิจ ารณาตามหลัก เกณฑ์ก ารตั้ง ชื ่อ ช่อ งทาง
กองทัพอากาศ โดยอนุโลม
๓.๒.๖ การตั้งชื่อช่องทางบ้านพักอาศัย ให้ใช้ชื่อตามเขตพื้นที่ที่เป็นที่ตั้ง แล้วกากับด้วย
หมายเลขตามลาดับในลักษณะการเวียนขวารอบที่ตั้ง (ตามเข็มนาฬิกา) และถ้าหากช่องทางนั้น ๆ มีชื่อเดิมที่
เป็นชื่อเรียกตามความนิยมของท้องถิ่น ให้กาหนดเป็นชื่อเฉพาะไว้ภายในวงเล็บ เช่น ช่องทางท่าดินแดง ๘
(สายฝน) เป็นต้น
๔. การดาเนินการ
๔.๑ ให้ กรมสารบรรณทหารอากาศ ออกคาสั่ง กองทั พอากาศแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
พิจารณาการตั้งชื่อสถานที่สาคัญของทางราชการ ให้มีหน้าที่พิจารณาการตั้งชื่อสถานที่สาคัญของทางราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กองทัพอากาศกาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
๔.๒ ให้หน่ วย ณ ที่ตั้ง ดอนเมือง บางซื่อ และต่ างจัง หวัด ที่ประสงค์จะตั้ง ชื่อสถานที่
สาคัญของหน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการตั้ง ชื่อสถานที่สาคัญ ของหน่วยนั้น ๆ เพื่อรับผิดชอบและ
พิจ ารณาการตั้ง ชื่ อโดยใช้ หลั ก เกณฑ์ใ นข้อ ๕ เป็น แนวทางประกอบการพิ จ ารณาได้ ตามความเหมาะสม
แล้วเสนอผลการพิจ ารณารายงานผ่า นกรมสารบรรณทหารอากาศ ให้ค ณะกรรมการพิจ ารณาการตั้ง ชื่อ
สถานที่สาคัญของทางราชการในข้อ ๖เป็นผู้พิจารณานาเรียนขออนุมัติผู้บัญ ชาการทหารอากาศเว้นแต่การ
ตั้งชื่อถนน ชื่อซอย และช่องทางภายในส่วนราชการในข้อ ๕.๒.๒, ๕.๒.๓, ๕.๒.๕ และ ๕.๒.๖ ให้อยู่ในอานาจ
และดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
๔.๓ ชื่อสถานที่สาคัญของทางราชการที่ได้กาหนดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คง
เป็นไปตามเดิม หากจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
๔.๔ ให้กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ ส่งสาเนาหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานที่
สาคัญของทางราชการที่มีอยู่แล้วในปัจจุบัน และที่จะมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ในโอกาสต่อไป ให้คณะกรรมการ
พิจารณาการตั้งชื่อสถานที่สาคัญของทางราชการโดยรายงานผ่านกรมสารบรรณทหารอากาศเพื่อพิจารณา
ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องในการตั้งชื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้
๔.๕ ให้กรมสารบรรณทหารอากาศออกประกาศกองทัพอากาศ เรื่องการตั้งชื่อสถานที่
สาคัญของทางราชการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บัญ ชาการทหารอากาศ เว้นแต่การตั้งชื่อถนน ชื่อซอย และ
ช่องทาง ภายในส่วนราชการ ให้อยู่ในอานาจของหัวหน้าหน่วยขึ้ นตรงกองทั พอากาศที่ รับผิดชอบ รวมทั้งออก
ประกาศหน่วย แล้วส่งสาเนาให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทราบต่อไป
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตั้งชื่อสถานที่สาคัญของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๔

- ๓๖๕ การเรียกชื่อห้องประชุม และห้องพิเศษอื่น ๆ ในอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ
(สาเนา)
ประกาศกองทัพอากาศ
เรื่อง การเรียกชื่อห้องประชุมและห้องพิเศษอื่น ๆ ในอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ
เพื่อให้การเรียกชื่อห้องประชุมและห้องพิเศษอื่น ๆ ในอาคารกองบัญชาการทหารอากาศเป็นไป
ด้วยความเหมาะสม สะดวกในการติดต่อและปฏิบัติราชการ จึง ให้กาหนดชื่อห้องประชุมและห้องพิเศษอื่น ๆ
ในอาคารกองบัญชาการทหารอากาศ ดังนี้
๑. ห้องรับรองกองบัญชาการทหารอากาศ ให้ชื่อว่า “ห้องรับรองกองทัพอากาศ”
๒. ห้องประชุมกองทัพอากาศ ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมกองทัพอากาศ”
๓. ห้องอาหารนายทหารผู้ใหญ่ ให้ชื่อว่า“ห้องอาหารพิเศษ”
๔. ห้องประชุม - บรรยาย ให้ชื่อว่า “ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ”
๕. ห้องประชุมฝุายเสนาธิการกองทัพอากาศ ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมฝุายเสนาธิการกองทัพอากาศ”
๖. ห้องประชุมสานักที่ปรึกษากองทัพอากาศ ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมสานักที่ปรึกษาองทัพอากาศ”
๗. ห้องประชุมระหว่างอาคารกรมฝุายอานวยการ ชั้นที่ ๒ ให้ชื่อเป็นหมายเลข ดังนี้
๗.๑ ห้องประชุมที่อยู่ระหว่างอาคารกรมสารบรรณทหารอากาศ กับกรมข่าวทหารอากาศ
ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑”
๗.๒ ห้ อ งประชุ ม ที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งอาคารกรมข่ า วทหารอากาศ กั บ กรมส่ ง ก าลั ง บ ารุ ง
ทหารอากาศ ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๒”
๗.๓ ห้องประชุมที่อยู่ระหว่างอาคารกรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ กับสานักงานปลัดบัญชี
ทหารอากาศ ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๓”
๗.๔ ห้องประชุมที่อยู่ระหว่างอาคารสานักงานปลัดบัญ ชีทหารอากาศ กับกรมการเงิน
ทหารอากาศ ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๔”
๗.๕ ห้องประชุมที่อยู่ระหว่างอาคารกรมการเงินทหารอากาศ กับกรมกาลังพลทหารอากาศ
ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๕”
๗.๖ ห้องประชุมที่อยู่ระหว่างอาคารกรมกาลัง พลทหารอากาศ กับกรมจเรทหารอากาศ
ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๖”
๗.๗ ห้องประชุมที่อยู่ระหว่างอาคารกรมจเรทหารอากาศ กับกรมยุทธการทหารอากาศ
ให้ชื่อว่า “ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ”
ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
(ประพันธ์ ธูปะเตมีย์)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

- ๓๖๖ กาหนดชื่อเรียกฐานที่ตั้งหน่วยบินต่าง ๆ
(สาเนา)
ประกาศกองทัพอากาศ
เรื่อง กาหนดชื่อเรียกฐานที่ตั้งหน่วยบินต่าง ๆ
เพื่อให้การเรียกชื่อฐานที่ตั้ง ของหน่วยของกองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเหมาะสม สะดวก
ในการติดต่อ เรียกขาน จึงให้กาหนดชื่อเรียกฐานที่ตั้งของหน่วยบินต่าง ๆ ดังนี้
๑. กองบิน ๑
๒. กองบิน ๒

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินโคราช"
เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินโคกกระเทียม"

๓. กองบิน ๔
๔. กองบิน ๖
๕. กองบิน ๒๑

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินตาคลี"
เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินดอนเมือง"
เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินอุบลราชธานี"

๖. กองบิน ๒๓
๗. กองบิน ๔๑

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินอุดรธานี"
เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินเชียงใหม่"

๘. กองบิน ๔๖
๙. กองบิน ๕๓
๑๐. กองบิน ๕๖

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินพิษณุโลก"
เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินประจวบคีรีขันธ์"
เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินหาดใหญ่"

๑๑. กองบิน ๗๑

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินสุราษฎร์ธานี"

๑๒. โรงเรียนการบิน

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินกาแพงแสน"

๑๓. ฝูงบิน ๒๐๖
๑๔. ฝูงบิน ๒๐๗
๑๕. ฝูงบิน ๔๖๖

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินวัฒนานคร"
เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินตราด"
เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินน่าน"

๑๖. ฐานบินนครพนม

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินนครพนม"

๑๗. ฐานบินน้าพอง

เรียกชื่อฐานที่ตั้งว่า "ฐานบินน้าพอง"

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ.๒๕๒๖
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
(ประพันธ์ ธูปะเตมีย์)
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

- ๓๖๗ การเรียกชื่อส่วนราชการ ตาแหน่งของข้าราชการ และการจัดทาปูายชื่อส่วนราชการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้การเรียกชื่อส่วนราชการ และตาแหน่งของข้าราชการ ในโอกาสต่าง ๆ
ตลอดจนการจัดทาปูายชื่อส่วนราชการภายนอกและภายในอาคารของ ทอ.เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้
ปฏิบัติดังนี้
๑. การเรียกชื่อส่วนราชการ
๑.๑ ส่วนราชการขึ้นตรงต่อ นขต.ทอ. ให้เรียกชื่อจนถึง นขต.ทอ.เช่น
“แผนกแบบธรรมเนียม กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ”
“หมวดซ่อมบารุง แผนกรถนั่ง กองพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ”
๑.๒ ส่วนราชการขึ้ นตรงต่อกองบิน หรือฝูง บิ นอิสระปฏิบัติ ราชการสนาม ให้เรียกชื่ อ
จนถึงกองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม แล้วแต่กรณี เช่น
“กองบิน ๑”
“ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑”
“ฝุายสื่อสาร ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑”
“ฝูงบิน ๑๐๖”
“ฝุายสื่อสาร ฝูงบิน ๒๐๖”
๒. การรายงานตาแหน่ง และการอ่านคากล่าวรายงานตาแหน่งของข้าราชการในโอกาสต่าง ๆ
๒.๑ ข้าราชการสังกัด นขต.ทอ.ให้รายงานตาแหน่ง และอ่านคากล่าวรายงานตาแหน่งใน
โอกาสต่าง ๆ จนถึงระดับ นขต.ทอ. ตัวอย่างเช่น
“พลอากาศตรี ……………..…
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ”
“นาวาอากาศเอก ……..…..…
ผู้อานวยการกองควบคุมการใช้จ่าย กรมการเงิน
ทหารอากาศ”
“นาวาอากาศโท ……………..
นายทหารแผนและโครงการ กองตรวจกิจการทั่วไป
กรมจเรทหารอากาศ”
๒.๒ ข้าราชการสังกัดกองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ให้รายงานตาแหน่ง
และอ่านคากล่าวรายงานตาแหน่งในโอกาสต่าง ๆ จนถึงระดับ กองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม
แล้วแต่กรณี ตัวอย่างเช่น
“นาวาอากาศเอก …...………….. ผู้บังคับการกองบิน ๑”
“นาวาอากาศโท .……………….. ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑”
“นาวาอากาศตรี .……………….. หัวหน้าฝุายสื่อสาร ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑”
“นาวาอากาศโท .……………….. ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๖”
“นาวาอากาศตรี ….…………….. หัวหน้าฝุายสื่อสาร ฝูงบิน ๒๐๖”

- ๓๖๘ ๓. การจัดทาปูายชื่อส่วนราชการ ภายนอกอาคาร
๓.๑ ให้เขียนชื่อส่วนราชการด้วยคาเต็ม โดยไม่ต้องใส่สังกัด ตัวอย่างเช่น
“ฝุายพลาธิการ”
“แผนกช่างโยธา”
“โรงพยาบาลกองบิน”
“ฝูงบิน ๒๑๑”
“กองบริการ”
“กองบิน ๒๑”
๓.๒ สาหรับปูายชื่อส่วนราชการภายนอกอาคารที่มีอยู่เดิมให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะชารุด
เสียหาย
เอกสารอ้างอิง คาสั่ง ทอ.(ฉ) ที่ ๙๓/๔๘ ลง ๒๓ ส.ค.๔๘

- ๓๖๙ หลักเกณฑ์การพิจารณากาหนดคาย่อของ ทอ.
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การกาหนดและการใช้คาย่อของกองทัพอากาศ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คาย่อ พ.ศ.๒๔๙๗
๒. นิยามศัพท์ “คาย่อของกองทัพอากาศ” หมายความว่า คาย่อชื่อส่วนราชการ โรงเรียน
ตาแหน่งหน้าที่ เหล่า ยศ นักเรียนทหาร ที่ตั้งทางทหาร และอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ
๓. หลักเกณฑ์
๓.๑ หลักเกณฑ์ทั่วไป
๓.๑.๑ คาย่อชื่อส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ ให้ใช้พยัญชนะ ๒ ตัว ยกเว้น
ส่วนราชการที่จาเป็นต้องใช้พยัญชนะน้อยกว่า หรือมากกว่า ๒ ตัว และ/หรือที่กระทรวงกลาโหมกาหนด
ให้ใช้อยู่ก่อนแล้วให้ใช้ไปตามเดิม
๓.๑.๒ คาย่อชื่อส่วนราชการระดับกองลงไปใช้พยัญชนะ ๓ ตัว ตามด้วยคาย่อของ
ส่วนราชการต้นสังกัด หากมีความจาเป็นต้องใช้พยัญ ชนะ ๔ ตัว ให้ใช้เฉพาะในกรณีมีเหตุผลความจาเป็น
เท่านั้น
๓.๑.๓ คาย่ออื่น ๆ นอกจากข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ใช้พยัญชนะให้เหมาะสมกับคาเต็ม
แต่ต้องไม่เกิน ๔ ตัว
๓.๑.๔ ใช้พยัญชนะตัวแรกของคา ตัวหน้าของพยางค์ ตั วหน้าของอักษรควบและ/หรื อ
ตัวสะกด
๓.๑.๕ ก าหนดให้ใ กล้เ คี ยงกับ ค าเต็ ม เพื่อ สะดวกและง่า ยในการจ า กรณี การย่อ ชื่ อ
ส่วนราชการ หากย่อแล้วจาเป็นต้ องซ้ากับคาย่อของส่วนราชการอื่นสามารถกระทาได้ เนื่องจากในการเขียน
คาย่อของฝุาย แผนก หรือกอง จะต้องมีคาย่อชื่อส่วนราชการต้นสังกัดต่อท้ายคาย่อนั้น
๓.๒ หลักเกณฑ์เฉพาะ
๓.๒.๑ การกาหนดคาย่อชื่อส่วนราชการที่มีอัตรากองทัพอากาศกาหนดไว้ รวมทั้ง
อัตรากองทัพอากาศเพื่อพลาง ให้สามารถกาหนดคาย่อได้ถึงระดับแผนก
๓.๒.๒ การกาหนดคาย่อระดับฝุายลงไป ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดคาย่อของ
กองทัพอากาศ เป็นผู้พิจารณาตามความจาเป็นและเหมาะสม
๓.๒.๓ หากชื่อส่วนราชการใดมีตัวเลขต่อท้าย ให้เขียนตัวเลขต่อท้ายคาย่อนั้นด้วย
๓.๓ หลักเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับคาย่อที่มิได้กาหนดไว้ในระเบียบนี้ อาทิ การเขียน และการ
อ่านคาย่อชื่อส่วนราชการ ตาแหน่งหน้าที่ วันเดือนปี เวลา ยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้คาย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ หรือตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
อนุมัติให้ใช้
๔. การดาเนินการ
๔.๑ ให้กรมสารบรรณทหารอากาศ ดาเนินการขออนุมัติแต่ง ตั้ง คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดคาย่อของกองทัพอากาศ ให้มีหน้าที่พิจารณากาหนดคาย่อของกองทัพอากาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้

- ๓๗๐ ๔.๒ ให้ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่ประสงค์จะกาหนดหรือขอแก้ไ ขคาย่อของ
ส่วนราชการในสังกัด ใช้หลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาขั้นต้น
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดคาย่ อของกองทัพอากาศ เป็ นผู้พิจารณา หากคณะกรรมการ
พิจารณากาหนดคาย่อของกองทัพอากาศ มีมติกาหนดให้แตกต่างไปจากที่ส่วนราชการเสนอให้เสนอกลับไปยัง
ส่วนราชการนั้น ๆ โดยแจ้งเหตุผลของคณะกรรมการพิจารณากาหนดคาย่อของกองทัพอากาศไปด้วย เพื่อให้
ส่วนราชการนั้นพิจารณาทบทวน และแจ้งผลการพิจารณาทบทวนพร้อมด้วยเหตุผล ให้คณะกรรมการพิจารณา
กาหนดคาย่อของกองทัพอากาศ เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ และเมื่อได้ข้อยุติแล้ว ให้นาเรียนผู้บัญชาการทหาร
อากาศ โดยผ่านกรมสารบรรณทหารอากาศ เพื่อขออนุมัติต่อไป
๔.๓ ให้กรมสารบรรณทหารอากาศ ดาเนินการสรุปรายงานขออนุมัติของคณะกรรมการ
พิจารณากาหนดคาย่อของกองทัพอากาศ ตามข้อ ๔.๒ พร้อมจัดทาคาสั่งกองทัพอากาศเรื่องให้ใช้คาย่อของ
กองทั พ อากาศ น าเรี ย นผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ละลงชื่ อ ในค าสั่ ง ส าหรั บ ค าย่ อ
ของส่ ว นราชการในระดั บ กองขึ้ น ไป ที่ จ ะต้ อ งขออนุ มั ติ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงกลาโหม ให้ เ สนอ
กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อดาเนินการให้ต่อไป
๕. การใช้คาย่อ
๕.๑ ค าย่ อใดที่ มี ก ฎหมาย หรื อ มติ คณะรั ฐ มนตรี ก าหนดไว้ แล้ ว สามารถใช้ ค าย่ อ นั้ น
สาหรับหนังสือราชการภายนอกได้
๕.๒ ค าย่ อ ใดที่ มี ร ะเบี ย บกระทรวงกลาโหมว่ า ด้ ว ยการใช้ ค าย่ อ ก าหนดไว้ ห รื อ ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ใช้แล้ว สามารถใช้คาย่อนั้นสาหรับหนัง สือราชการที่อยู่ภายใน
กระทรวงกลาโหมได้
๕.๓ ค าย่ อ ใดที่ มี ค าสั่ ง กองทั พ อากาศก าหนดไว้ หรื อ ตามที่ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
อนุมัติให้ใช้แล้ว สามารถใช้คาย่อนั้นได้เฉพาะหนังสือราชการที่ติดต่อภายในกองทัพอากาศเท่านั้น
๕.๔ คาย่อของกองทัพอากาศที่ได้กาหนดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงเป็นไปตามเดิม
หากจะแก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้คณะกรรมการพิจารณากาหนดคาย่อของกองทัพอากาศ พิจารณาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ สาหรับการแก้ไขคาย่อซึ่งได้กาหนดไว้แล้ว และใช้มานาน จนเป็นที่
ทราบทั่วกัน ไม่ควรมีการเปลี่ยนแปลง

เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยคาย่อของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒

- ๓๗๑ แนวทางการปฏิบัติการจัดทาระเบียบ ทอ.
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับสายทางเดินหนัง สือและความรับผิดชอบในการ
จัดทาระเบียบ ทอ.ของ นขต.ทอ.และหน่วยเกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
๒. การปฏิบัติ
๒.๑ กรณี ไม่เ ร่ง ด่ว น ให้ส่ วนราชการสายงานที่เ กี่ยวข้อ ง หรือ ส่ว นราชการเจ้ าของเรื่อ ง
ที่จะออกระเบียบ ทอ.ส่งร่างระเบียบให้ สธน.ทอ.ตรวจสอบด้านกฎหมายก่อน แล้ว สธน.ทอ.ส่งต่อให้ สบ.ทอ.
เพื่อตรวจสอบรูปแบบและข้อความทั่วไปที่ไม่ใช่ข้อความเฉพาะในสายวิทยาการใดของร่างระเบียบดังกล่าว
ก่อ นส่ ง คื น ให้ ส่ว นราชการสายงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งหรื อ ส่ ว นราชการเจ้ าของเรื่ อ ง เพื่ อ น าเรี ย น ผบ.ทอ.ลงชื่ อ
ตามผนวก ก
๒.๒ กรณีเร่งด่วน ให้ส่วนราชการสายงานที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง จัดทา
ร่างระเบียบ จานวน ๒ ฉบับ โดยส่งให้ สธน.ทอ. ๑ ฉบับ และ สบ.ทอ. ๑ ฉบับ เพื่อตรวจสอบตามข้อ ๒.๑
เมื่อ สธน.ทอ.และ สบ.ทอ.ดาเนินการในส่วนเกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่ง คืนให้ส่วนราชการสายงาน
ที่เกี่ยวข้องหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพื่อนาเรียน ผบ.ทอ.ลงชื่อ ตามผนวก ข
๒.๓ ส่ ว นราชการที่ หน.หน่ ว ยเป็ น ผู้ รั ก ษาการตามระเบี ย บมี ห น้ า ที่ ส าเนาแจกจ่ า ยให้
นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ที่กาหนดให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมีหน้าที่ดาเนินการต่อหนัง สือตั้ง แต่การจัดทา
จนถึงการสาเนาแจกจ่าย
เอกสารอ้างอิง - อนุ มั ติ ผบ.ทอ.เมื่ อ ๕ ต.ค.๕๒ ท้ า ยหนั ง สื อ สบ.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๐๔
ลง ๒๙ ก.ย.๕๒เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดทาระเบียบ ทอ.

- ๓๗๒ ผนวก ก
การจัดทาระเบียบ ทอ.
กรณีไม่เร่งด่วน
ส่วนราชการสายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

สธน.ทอ.
ตรวจด้านกฎหมาย

สบ.ทอ.
ตรวจสอบรูปแบบและข้อความทั่วไป

ส่วนราชการสายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ปรับแก้ไข
(ถ้ามี) แล้วนาเรียน ผบ.ทอ.ลงชื่อ

ส่วนราชการทีเ่ ป็นหน่วยผู้รักษาการตามระเบียบ
สาเนาแจกจ่าย นขต.ทอ.และผูเ้ กี่ยวข้อง

- ๓๗๓ ผนวก ข
การจัดทาระเบียบ ทอ.
กรณีเร่งด่วน
ส่วนราชการสายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

สธน.ทอ.
ตรวจด้านกฎหมาย

สบ.ทอ.
ตรวจสอบรูปแบบและข้อความทั่วไป

ส่วนราชการสายงานทีเ่ กี่ยวข้อง
หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง
ปรับแก้ไข (ถ้ามี) แล้วนาเรียน ผบ.ทอ.ลงชื่อ

ส่วนราชการทีเ่ ป็นหน่วยผู้รักษาการตามระเบียบ
สาเนาแจกจ่าย นขต.ทอ.และผูเ้ กี่ยวข้อง

- ๓๗๔ การใช้คาพูดทางโทรศัพท์
(สาเนา)
คาแนะนา
ที่ ๙๒๖๕/๘๖
เรื่อง การใช้คาพูดทางโทรศัพท์
--------------------เพื่อให้การใช้คาพูดทางโทรศัพท์ของข้าราชการใน ทอ.เป็นระเบียบอันเดียวกันโดยไม่ลักลั่น
และให้พูดเป็นไปโดยสุภาพเรียบร้อย ไม่กระโชกกระชากและไม่เสียเวลา จึงขอแนะนาดังต่อไปนี้
๑. ผู้รับโทรศัพท์
ก. บอกสถานที่และยศ ชื่ อ ชื่อสกุลของผู้รับก่ อน เช่ น “ที่นี่ บก.ทอ.จ่า อากาศตรี ก.
(นามสกุล) พูดครับ”
ข. ถามสถานที่ ชื่อ และธุระของผู้พูด เช่น “ขอโทษ ใครพูด จากที่ไหน ต้องการพูดกับใคร”
ค. เมื่อเลิกพูดให้กล่าว “สวัสดี”
๒. ผู้พูด
ก. บอกสถานที่ ยศ ชื่อ ชื่อสกุลของผู้พูด
ข. เมื่อทราบชื่อ และสถานที่ผู้รับแล้ว ก็ดาเนินเรื่องที่ต้องการ
ค. กล่าคาขอบใจ หรือขอบคุณ และสวัสดี ตามที่ควรเมื่อเลิกพูด
๓. การใช้คาพูดต่อสถานที่อื่นให้อนุโลมใช้ตามที่กล่าวนี้
ผู้รับโทรศัพท์ควรต้องเอื้อเฟื้อเป็นธุระให้โดยรวดเร็ว เมื่อผู้พูดประสงค์จะให้ช่วยอย่างใด
เช่ น ให้ ต ามหาใครมาพู ด หรื อ ให้ จดข้ อ ความใด ๆ ไว้ดั ง นี้ การรั บ และการพู ด โทรศั พ ท์ ต้ องกระทาอย่ า ง
ทะมัดทะแมงใช้คาพูดและน้าเสียงที่สุภาพ ชัดถ้อยชัดคา
(ลงนาม) พล.อ.ต.กาพย์ ทัตตานนท์
ผบ.ทอ.
ที่ว่าการ ทอ.พระนคร
๑๑ ส.ค.๘๖

- ๓๗๕ การสะพายกระเป๋าหรือเปูขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน
๑. วั ต ถุ ป ระสงค์ ในปั จ จุ บั น มี ข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจ า และลูก จ้ า งชั่ ว คราว รวมทั้ ง
พนักงานราชการ เดินทางมาปฏิบั ติราชการด้วยยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานเป็ น
จานวนมาก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงาน ช่วยเหลือข้าราชการชั้นผู้น้อย และเพิ่มความ
ปลอดภัยขณะขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้ง ลดภาระค่าครองชีพ และประหยัดพลังงาน ซึ่งมีความจาเป็นต้องใช้
กระเป๋าหรือเปู สาหรับบรรจุสัมภาระต่าง ๆ ที่ต้องนาติดตัวมาปฏิบัติราชการ
๒. การสะพายกระเป๋าหรือเปูขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน ให้ข้า ราชการ
ลูกจ้างประจา และลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้ง พนักงานราชการ ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการด้วยรถจักรยานยนต์
หรือรถจักรยาน สามารถสะพายกระเป๋าหรือเปูที่มีสีกลมกลืนกับเครื่องแบบ (สีดา สีเทา หรือสีน้าเงิ นดา ที่ไม่มี
ลวดลายและเครื่องประดับใด ๆ ) เฉพาะขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานได้ นอกจากนี้ให้ใช้การถือ
ตามปกติ

เอกสารอ้างอิง อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๔๐๓๘ ลง ๑๒ มิ.ย.๖๑
เรื่อง การสะพายกระเป๋าหรือเปูขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน

- ๓๗๖ การปฏิบัติตนของทหาร
๑. การปฏิบัติ ตนของทหาร ต้องเป็นตั วอย่ างที่ดี ทั้ง นี้ผู้บัง คับ บั ญ ชาทุ กระดับต้อ งเป็ น
ตัวอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งเรื่องทรงผม, การแต่งกาย, เครื่องหมาย, รองเท้า
และความประพฤติ ให้กวดขันตามลาดับชั้น
๒. ผู้ที่กระทาความผิดวินัยร้ายแรง เช่น เมาสุราอาละวาด ยิงปืนในที่สาธารณะ เป็นต้น
ให้พิจารณาโทษสถานเดียว คือ “ปลดออกจากราชการ” ผู้บังคับบัญชาต้องกวดขัน รับผิดชอบ และควบคุมให้
เต็มความสามารถ
๓. การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ในสื่อทุกประเภทที่เข้าข่ายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ทหารไม่ควรยุ่งเกี่ยว เพราะทหารควรเป็นผู้ถูกปลูกฝัง ทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
หากมีการกระทาผิด ควรดาเนินการลงโทษตั้งแต่สถานเบาจนถึงหนัก ไม่ควรปล่อยปละละเลย
๔. การใช้ผ้าสาหรับตัดเครื่อ งแบบของข้าราชการทหาร ให้ใช้ตามมาตรฐานของแต่ละ
เหล่า ทัพ แต่ นถปภ.รอ. เหล่า ทบ. ใช้ผ้า รีเจนซี่สาหรับตัด เครื่อ งแบบปกติก ากี แกมเขีย วคอพั บแขนยาว,
ใช้ผ้ามาตุส สาหรับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ และผ้าวาเลนติโน่สาหรับตัดเครื่องแบบปกติขาว
๕. การแสดงการเคารพของข้าราชการทหารหญิง กรณีเป็นงานพระราชพิธี หรือการเข้า
เฝูารับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ หากสวมหมวกให้ถวายความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ หากมิได้สวมหมวกให้ถวาย
การเคารพแบบย่อเข่า (การถอนสายบัว)

เอกสารอ้างอิง อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ. ลง ๒๑ พ.ค.๖๑ (ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ
๙๐๑๔/๖๑) เรื่อง สรุปผลการประชุมการปฏิบัติหน้าที่ของ นรอ., นรอพ., นตรอ. และ นตรอพ.

- ๓๗๗ การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ในอาคารสถานที่ราชการต่าง ๆ
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์
เป็นแนวทางเดียวกัน
๒. การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ในอาคารสถานที่ราชการต่าง ๆ
แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้
๒.๑ กรณีมีพื้นที่เพียงพอ การประดับ มีทั้งหมด ๔ แบบ ดังนี้
๒.๑.๑ แบบที่ ๑ รูปที่ ๑ ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๒.๑.๒ แบบที่ ๒ รูปที่ ๒ ประกอบด้วย พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

- ๓๗๘ ๒.๑.๓ แบบที่ ๓ รูปที่ ๓ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๒.๑.๒ แบบที่ ๔ รูปที่ ๔ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

๒.๑ กรณี ไ ม่ มี พื้ น ที่ เ พี ย งพอ สามารถประดั บ เฉพาะ พระบรมฉายาลั ก ษณ์
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้
เอกสารอ้างอิง สานักพระราชวัง

