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คํานํา 
 
 

แบบธรรมเนียมทหาร มีความสําคัญต�อข�าราชการทหาร ทุกระดับ ซึ่งจะต�องยึดถือและปฏิบัติ
ตามแบบธรรมเนียมที่ทางราชการกําหนดโดยเคร�งครัด  ทั้งน้ีเพ่ือความเป.นระเบียบเรียบร�อยและเกิดประสิทธิภาพ
ในการบังคับบัญชา กรมสารบรรณทหารอากาศ ได�เห็นความสําคัญของวิชาแบบธรรมเนียมทหาร จึงได�กําหนด
เป.นวิชาหลักวิชาหน่ึงของ เหล�าทหารสารบรรณจําพวกทหารสารบรรณ  ซึ่งแบบธรรมเนียมทหารบางฉบับได�มีการ
เปลี่ยนแปลงแก�ไข และเพ่ิมเติมไปแล�วเป.นอันมาก ทําให�ยุ�งยาก ไม�สะดวกในการศึกษาค�นคว�า  ดังน้ัน เพ่ือความ
สะดวกในการค�นหาแบบธรรมเนียมทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ จึงได�รวบรวมแบบธรรมเนียมทหาร  
ที่ข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานราชการควรทราบและจัดพิมพ8เป.นเอกสารประกอบการบรรยายฉบับน้ีข้ึน 

ขอขอบคุณท�านที่ได�กรุณาแจ�งข�อผิดพลาดของฉบับที่ผ�านมา ซึ่งได�นําข�อมูลดังกล�าว 
มาปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยายฉบับน้ีให�ถูกต�องและทันสมัยมากย่ิงข้ึนแล�ว และหากมีการตรวจพบ
ข�อบกพร�องหรือข�อผิดพลาดประการใดเพ่ิมเติมขอได�กรุณาแจ�งให�กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศทราบ
ด�วยจะเป.นพระคุณย่ิง และเพ่ือให�เอกสารประกอบการบรรยายฉบับน้ีถูกต�องสมบูรณ8 และทันสมัยขอให�ท�านได�
ติดตามการเปลี่ยนแปลงแก�ไข และเพ่ิมเติมแบบธรรมเนียมต�าง ๆเพ่ือนํามาปรับแก�เอกสารประกอบการ
บรรยายฉบับน้ีให�ครบถ�วนสมบูรณ8ต�อไป 
      
  

           กองเสมยีนตรา 
             กรมสารบรรณทหารอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
วิชา  แบบธรรมเนียมทหาร 

 
ลําดับ    เรื่อง      หน�า 

๑ กล�าวโดยทั่วไป                                                                                                    ๑ 
-  ที่มาแหล�งกําเนิดแบบธรรมเนียมทหาร                                                                     ๓ 
-  ขอบเขตและอํานาจการออกแบบธรรมเนียม                                                              ๙ 
-  การขัดขืนหรือละเลยไม�ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม                                                     ๑๐ 

๒ ทัณฑ8ทางวินัยทหาร                                                                                            ๑๑  
๓ แนวทางการลงทัณฑ8ข�าราชการ ทอ.                                                                         ๑๘ 
๔ แนวทางการลงทัณฑ8ข�าราชการ ลกูจ�างประจํา สงักัด ทอ. ทีเ่กี่ยวข�องกบัยาเสพติด                   ๓๒ 
๕ การร�องทกุข8                                                                                                     ๓๙ 
๖ การร�องทกุข8ร�องเรียน                                                                                          ๔๑ 
๗ พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร                                                                    ๕๔ 
๘ ข�อบังคับทหารว�าด�วยข�าราชการกลาโหมพลเรือน                                                         ๕๗ 
๙ ข�อบังคับ กห.ว�าด�วยลูกจ�างประจํา                                                                           ๖๓ 

๑๐ ระเบียบ กห.ว�าด�วยพนักงานราชการ                                                                        ๘๕ 
๑๑ การเคารพ                                                                                                       ๙๗ 

-  การแสดงความเคารพในโอกาสที่ไม�สามารถปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมได�                         ๑๐๕ 
-  การแสดงความเคารพต�อธงชัยเฉลิมพล                                                                 ๑๐๘ 
-  การแสดงความเคารพสําหรับพลเรือน                                                                  ๑๐๙ 
-  การแสดงการเคารพธงชาติ                                                                               ๑๑๑ 

๑๒ การแต�งกายของข�าราชการ ลกูจ�าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ                        ๑๑๒ 
๑๓ การแต�งกายชุดปฏิบัติราชการอื่น ๆ  

-  ชุดบิน, ชุดช�าง, ชุดคลุมท�อง, ชุดคลุมแพทย8 และชุดผู�ปGวย                                          ๑๑๕ 
-  เครื่องแต�งกายสําหรบัผู�ช�วยพยาบาล                                                                   ๑๑๘ 

๑๔ ชนิดของเครื่องแบบทหาร                                                                                   ๑๒๖ 
๑๕ การใช�ถุงมือสําหรับทหารหญงิ                                                                              ๑๔๒ 
๑๖ การใช�เครื่องแบบพิเศษสําหรบัทหารเหล�าดุริยางค8                                                      ๑๔๓ 
๑๗ การประดับเครื่องราชอสิริยาภรณ8 การติดแพรแถบ และการใช�เครื่องหมายราชองครักษ8          ๑๕๐ 
๑๘ สายยงยศเสนาธิการ ฝGายเสนาธิการ และนายทหารคนสนิท                                           ๑๕๓ 
๑๙ การประดับสายยงยศ                                                                                        ๑๕๔ 
๒๐ กําหนดให�ใช�เครือ่งแบบทหารอากาศ (เพ่ือพลาง)                                                        ๑๕๕ 
๒๑ กําหนดเครื่องแบบ และส�วนประกอบของเครื่องแบบ (เพ่ิมเติม)                                       ๑๕๖ 
๒๒ การประดับเครื่องหมายราชองครักษ8กบัเสื้อกันหนาว                                                   ๑๕๙ 
๒๓ การแต�งเครื่องแบบทหาร                                                                                   ๑๖๐ 
๒๔ การกวดขันการแต�งกาย และท�าทางของทหาร                                                           ๑๖๒ 
๒๕ สิทธิและโอกาสในการแต�งเครื่องแบบทหาร                                                              ๑๖๓ 
๒๖ การกวดขันการปฏิบัติตนของทหารหญงิ                                                                  ๑๖๔ 

 
 



- สารบัญ (ต�อ) - 
 
ลําดับ    เรื่อง หน�า 
๒๗ การแต�งเครื่องแบบ และการไว�ทรงผมของทหารหญิง                                                   ๑๖๕ 
๒๘ กําหนดทรงผม (ชาย)                                                                                        ๑๖๖ 
๒๙ การใช�หมวกนิรภัยสําหรับผู�ขับข่ีหรือโดยสารรถจกัรยานยนต8                                          ๑๖๗ 
๓๐ ชุดพระราชทาน                                                                                              ๑๖๘ 
๓๑ การใช�เสือ้ครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย�าง                                          ๑๗๑ 
๓๒ การแต�งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ และราตรสีโมสร                                                     ๑๗๓ 
๓๓ ปKายช่ือติดเครื่องแบบ                                                                                        ๑๗๕ 

- การใช�ปKายช่ือประดับเครื่องแบบ ในโอกาสปฏิบัติราชการ ฝLก หรอืศึกษาร�วมกับชาวต�างประเทศ    
๓๔ เสื้อกันหนาวประกอบเครื่องแบบทหารอากาศ                                                           ๑๗๘ 
๓๕ การใช�เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ�า                                                          ๑๘๒ 
๓๖ การใช�ผ�าผกูคอสีดําเงื่อนกะลาสี และผ�ารปูตัววีสีดําประกอบเครื่องแบบไว�ทุกข8                     ๑๙๘ 
๓๗ ห�ามนําส�วนของเครื่องแบบทหารไปใช�ในการแต�งกายพลเรือน                                         ๒๐๐ 
๓๘ การแต�งกายทหารประจําการ ทหารนอกประจําการ และทหารไปนอกพระราชอาณาเขต         ๒๐๑ 
๓๙ กําหนดให�มีชุดปฏิบัติการพิเศษ,  การประดับเครื่องหมายกบัเครื่องแบบฝLกสเีทาและสีพราง      ๒๐๓ 

และการใช�เสื้อยืดคอกลมสีนํ้าตาล                                                                          
๔๐ ตารางการแต�งกาย 

-  การแต�งกายของพลทหาร                                                                               ๒๐๕ 
-  การแต�งกายของนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ (ชาย) และนักเรียนจ�าอากาศ                 ๒๐๗ 
-  การแต�งการของนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ (ชาย)                                         ๒๑๐ 
-  การแต�งกายของนักเรียนนายเรืออากาศ                                                               ๒๑๓ 
-  การแต�งกายของนายทหารสญัญาบัตร (ชาย)                                                         ๒๑๖ 
-  การแต�งกายของนายทหารสญัญาบัตร (หญิง)                                                        ๒๒๓ 

๔๑ การเข�าสมาคม การเข�าศึกษา หรือบอกความในราชการ                                               ๒๒๘ 
๔๒ การรบัส�งหน�าที่ราชการ                                                                                    ๒๓๒ 
๔๓ กําหนดเวลาทํางาน และวันหยุดราชการ                                                                 ๒๓๔ 
๔๔ เวรยามประจําส�วนราชการ                                                                                ๒๓๗ 
๔๕ ข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการลา                                                                                ๒๗๗ 
๔๖ การรายงานประเภทต�าง ๆ                                                                                    

-  การรายงานด�วน                                                                                          ๓๑๒ 
-  การรายงานตนเอง                                                                                        ๓๑๖ 
-  การรายงานตัวเมื่อมสีถานการณ8ฉุกเฉิน และการเตรียมพร�อม                                      ๓๑๗ 
-  การรายงานเมื่อต�องคดี                                                                                   ๓๒๐ 
-  การรายงานเมื่อใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลกัประกันตัวผู�ต�องหา หรอืจําเลยในคดีอาญา     ๓๒๔ 
   แทนหลักทรพัย8อื่นใด         
-  การรายงานผลการปฏิบัติในการไปในงานพิธีต�าง ๆ                                                  ๓๒๗                                                                            

 
 
 



- สารบัญ (ต�อ) -  
 
ลําดับ    เรื่อง      หน�า 
๔๗ การเปลี่ยนช่ือตัวช่ือสกุล                                                                                    ๓๒๘ 
๔๘ การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสอืพิมพ8                                                              ๓๒๙ 
๔๙ การขอใช�ยานพาหนะ                                                                                       ๓๓๐ 
๕๐ การจํากัดการเสพสรุาของข�าราชการ                                                                     ๓๓๒ 
๕๑ การใช�ยศทหารประกอบช่ือบุคคล                                                                         ๓๓๔ 
๕๒ การประดับภาพถ�ายของผู�บงัคับบัญชา                                                                   ๓๓๖ 
๕๓ การปกครองบังคับบัญชา                                                                                   ๓๓๗ 
๕๔ การจัดลําดับอาวุโสของข�าราชการทหาร                                                                 ๓๓๘ 
๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติธง 
-  ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทย                                                                       ๓๓๙ 
-  ธงพระอสิริยยศ                                                                                           ๓๓๙ 
-  ธงทหาร                                                                                                    ๓๔๑ 
-  ธงพิทักษ8สันติราษฎร8                                                                                     ๓๔๖ 
-  ธงกองอาสารักษาดินแดน                                                                               ๓๔๖ 
-  ธงคณะลูกเสือแห�งชาติ และธงลูกเสือจงัหวัด                                                         ๓๔๖ 
-  ธงราชการทั่วไป                                                                                           ๓๔๗ 
-  ธงแสดงตําแหน�งทั่วไป                                                                                   ๓๔๘ 
-  การใช� ชัก และประดับธงชาติ                                                                          ๓๔๘ 
-  การลดธงครึ่งเสา                                                                                         ๓๔๙ 
-  การใช�ธงชาติคลุมศพ หีบศพ ที่เก็บอฐัิ ผู�เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน�าทีร่าชการ                  ๓๕๗ 
-  ธงชัยเฉลิมพลของ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ                                                ๓๕๙ 
-  ธงแสดงหน�วยทหารอากาศที่มิใช�ส�วนกําลังรบ                                                        ๓๖๑ 

๕๖ การต้ังช่ือและการเรียกช่ือสถานทีร่าชการทีส่ําคัญ                                                      ๓๖๒ 
๕๗ การเรียกช่ือห�องประชุม และห�องพิเศษอื่น ๆ ในอาคาร บก.ทอ.                                      ๓๖๕ 
๕๘ การกําหนดช่ือเรียกฐานที่ต้ังของหน�วยบินต�าง ๆ                                                        ๓๖๖ 
๕๙ การเรียกช่ือส�วนราชการ ตําแหน�งของข�าราชการ และการจดัทําปKายช่ือส�วนราชการ              ๓๖๗ 
๖๐ หลักเกณฑ8การพิจารณากําหนดคําย�อของ ทอ.                                                          ๓๖๙  
๖๑ แนวทางการปฏิบัติการจัดทําระเบียบ ทอ.                                                               ๓๗๑ 
๖๒ การใช�คําพูดทางโทรศัพท8                                                                                   ๓๗๔ 
 ๖๓ การสะพายกระเปOาหรือเปKขณะข่ีจักรยานยนต8หรือรถจักรยาน                                        ๓๗๕                       
 ๖๔ การปฏิบัติตนของทหาร                                                                                     ๓๗๖ 
 ๖๕ การประดับพระบรมฉายาลักษณ8                                                                          ๓๗๗ 
 
 
 
 
 
 



กล"าวโดยท่ัวไป 
 
สภาพของสังคม 

ในสังคมจะต�องมีโครงสร�าง ซึ่งหมายถึง ระเบียบปฏิบัติ ระเบียบแบบแผน ที่จะเป.นเครื่องยึดโยง
หรือสายใยให�สังคมดํารงสภาพอยู�ได�ไม�แตกสลาย เปรียบประดุจตึกหรือบ�านเรือนที่ประกอบด�วยส�วนต�าง ๆ 
โครงสร�างของสังคมก็เช�นกันจะต�องประกอบไปด�วยสิ่งต�าง ๆ ได�แก� ระเบียบ ปทัฏฐานความสัมพันธ8ระหว�างบุคคล 
และสถานภาพของบุคคล ซึ่งจักต�องควบคุมโดยสังคมและค�านิยมของแต�ละกลุ�มสังคม 

ประเพณีหรือแบบธรรมเนียม เป.นแนวทางอันหน่ึงที่กําหนดให�คนเราดําเนินชีวิตไปตามครรลอง
ของแบบธรรมเนียมประเพณีน้ัน ๆ ไม�ว�าจะเป.นแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการอยู�ร�วมกัน ประกอบกิจการงาน 
ร�วมกัน ฯลฯ ย�อมจะประสบความราบรื่นและปลอดภัยเหมือนกับรถไฟที่แล�นไปตามรางของมัน  

สังคมจะสรรเสริญคนที่ทําอะไรตามแบบธรรมเนียม หรือส�งเสริมรื้อฟRSนแบบธรรมเนียม 
ที่ดีงาม แต�จะตําหนิติเตียนคนที่ทําอะไร “แหวก” หรือ “ทําลาย” ขนบธรรมเนียมที่ดีงาม ซึ่งเขาได�วางไว�ให�
ปฏิบัติอย�างดีแล�ว 

สภาพสังคมทหาร 

ในวงสังคมของทหารก็เช�นเดียวกันจะต�องมีโครงสร�าง หรือระเบียบปฏิบัติอันเป.นแบบแผน 
ซึ่งวิวัฒนาการไปในตัวของมันเอง และเปลี่ยนแปลงไปได�ตามยุคตามสมัย ถือเป.นเอกลักษณ8เฉพาะสิ่ง 
เฉพาะอย�างที่ในวงการทหารประพฤติและปฏิบัติต�อกัน อาจผิดแผกแตกต�างกับวงสังคมอื่น ๆ ในบางลักษณะ 
ซึ่งก็เป.นของธรรมดาสามัญในสภาพหรือภาวะความเป.นอยู�ของทหารโดยทั่วไป  

ทหารต+องมีวินัย 

ความเป.นอยู�ของทหารที่มั่นคงสถาพรมาได�จนถึงตราบทุกวันน้ี อยู�ตรงจุดสําคัญที่ทหารทุกคน 
ต�องมี “วินัย” อะไรคือ “วินัยทหาร”  

วินัยของทหารจะมีคําจํากัดความว�าอย�างไรน้ัน ยังไม�มีผู�ใดกําหนดหรืออธิบายแจกแจงให�
ชัดเจนนอกจากที่มีบัญญัติไว�ในกฎหมายว�าด�วยวินัยทหารว�า “วินัยทหาร” คือ การท่ีทหารต+องประพฤติตามแบบ
ธรรมเนียมของทหาร ซึ่งก็มีความหมายกว�างขวางเหลือเกิน 

นอกจากน้ีในกฎหมายว�าด�วยวินัยทหารยังได�กําหนดไว�อีกว�า “วินัยทหารเป.นหลักสําคัญที่สุด
สําหรับทหาร เพราะฉะน้ันทหารทุกคนจักต�องรักษาโดยเคร�งครัดอยู�เสมอผู�ใดฝGาฝRนให�ถือว�าผู�น้ันกระทําผิด” เป.นสิ่ง
ที่บังคับให�ทหารมีวินัย   

รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถือว�าเป.นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
ยังไม�ลืมในเรื ่องนี้เพราะเล็งเห็นว�าเป.นสิ ่งสําคัญของทหารจึงได�บ ัญญัติไว�ในมาตรา ๒๗ ใจความว�า  
“บุคคลผู�เป.นทหาร ตํารวจ ข�าราชการ เจ�าหน�าที่อื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ�างขององค8การของรัฐ ย�อมมี
สิทธิและเสรีภาพเช�นเดียวกับบุคคลทั่วไป เว�นแต� ที่จํากัดไว�ในกฎหมายเฉพาะในส�วนที่เกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” ซึ่งหมายความว�าทหารน้ันแม�จะมีสิทธิและเสรีภาพโดยบริบูรณ8ในฐานะ
ประชาชนธรรมดา แต�ต�องอยู�ในกรอบของวินัยทหารอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได�  
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พระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งเป.นกฎหมายสร�างมาตรการต�าง ๆ 
ในวงการทหารให�เป.นเอกเทศข้ึนมาเป.นสัดส�วนไม�ต�องอาศัยหรือแอบอิงระบบของข�าราชการพลเรือน 
อย�างแต�ก�อน บัญญัติไว�ในมาตรา ๑๕ ว�า “วินัยของข�าราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม ให�เป.นไปตามกฎหมายว�าด�วยวินัยทหาร ข�อบังคับ และระเบียบแบบแผน 
ที่กระทรวงกลาโหมกําหนด” 

ผู+ควบคุมดูแลให+ทหารมีวินัย 

เป.นหน�าที่ของผู�บังคับบัญชาทหาร ที่จะต�องจัดการให�ทหารในบังคับบัญชาได�รักษาวินัยโดย
เคร�งครัด ถ�าหากว�าในการรักษาวินัยทหารให�คงอยู�น้ัน จําเป.นต�องใช�อาวุธ เพ่ือทําการปราบปรามทหาร 
ผู�ก�อการกําเริบก็ดี หรือเพ่ือบังคับทหารผู�ละทิ้งหน�าที่ให�กลับทําหน�าที่ของตนก็ดี ผู�บังคับบัญชาและ 
ผู�ช�วยเหลือในการน้ัน ไม�ต�องรับโทษในการที่ตนได�กระทําไปโดยความจําเป.นน้ันเลย แต�เมื่อเกิดเหตุดังกล�าวน้ี 
ผู�บังคับบัญชาจะต�องรายงานให�ผู�บังคับบัญชาเหนือตน ตามลําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม
โดยเร็ว 

ตัวอย"าง  กฎหมายท่ีถือว"ากระทําผิดวินัยทหาร มีดังน้ี  

๑. ด้ือ ขัดขืน หลีกเลี่ยง หรือละเลย ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งผู�บังคับบัญชาเหนือตน 
๒. ไม�รักษาระเบียบการเคารพ ระหว�างผู�ใหญ�ผู�น�อย 
๓. ไม�รักษามรรยาทให�ถูกต�องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
๔. ก�อให�แตกความสามัคคีในคณะทหาร 
๕. เกียจคร�าน ละทิ้ง หรือเลินเล�อต�อหน�าที่ราชการ 
๖. กล�าวความเท็จ 
๗. ใช�กิริยา วาจาไม�สมควร หรือประพฤติไม�สมควร 
๘. ไม�ตักเตือนสั่งสอน หรือลงทัณฑ8ผู�ใต�บังคับบัญชาที่กระทําผิดตามโทษานุโทษ 
๙. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา   

มาตรการตอบแทนผู+กระทําผิดวินัย 

ทหารผู�ใดกระทําผิดต�อวินัยทหารจะต�องรับทัณฑ8ตามวิธีที่บัญญัติไว�ในกฎหมายว�าด�วย 
วินัยทหาร แล�วยังอาจต�องถูกปลดออกจากประจําการ หรือถูกถอดยศทหารด�วย ทั้งน้ี สุดแล�วแต�ความเสียหาย
ร�ายแรงแห�งการกระทําผิดวินัยน้ัน ๆ  

อะไร คือ แบบธรรมเนียมทหาร 

เป.นที ่ทราบแล�วว�า วินัยทหาร คือ การที่ทหารต�องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
ดังได�กล�าวไว�ข�างต�น การที่จะให�คําจํากัดความถึงถ�อยคําว�า แบบธรรมเนียมมีความหมายอย�างไรน้ัน จึงเป.น 
การยากโดยเฉพาะ “แบบธรรมเนียมทหาร” แต�ก็พอจะสรุปเป.นใจความโดยย�อให�เข�าใจได� ดังน้ี  
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แบบธรรมเนียมทหาร  หมายถึง แนวทางปฏิบัติซึ่งผู�บังคับบัญชาหรือหัวหน�าส�วนราชการ ตลอดจนผู�มีอํานาจ
หน�าที่ได�วางไว�เป.นหลักสําหรับปฏิบัติ  

 ในที่น้ีจะเน�นหนักไปในเรื่องของแบบธรรมเนียมของทหาร ที่กําหนดไว�เป.นลายลักษณ8
อักษรและเฉพาะที่เกี่ยวกับสายงานสารบรรณที่ควรทราบ เพ่ือยึดถือเป.นแนวทางปฏิบัติโดยส�วนรวม  

ท่ีมาหรือแหล"งกําเนิดแบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร  

๑. กฎหมายรัฐธรรมนูญ  เป.นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งกําหนดรูปแบบและ
หลักการปกครอง ตลอดจนวิธีการดําเนินการปกครองประเทศไว�อย�างเป.นระเบียบ รวมทั้งกําหนดหน�าที่ 
ของประชาชนที่พึงกระทําต�อรัฐ กับรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งรัฐจะละเมิดมิได�ด�วย 

๒. พระราชบัญญัติ  ได�แก� กฎหมายที่พระมหากษัตริย8ทรงตราข้ึนโดยคําแนะนําและยินยอม
ของรัฐสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู�แทนราษฎร 

๓. พระราชกําหนด  เป.นกฎหมายที่พระมหากษัตริย8ทรงตราข้ึนตามคําแนะนําของ
คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี เป.นผู�รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให�กระทําได�ตามที่บัญญัติไว� กล�าวคือ 

ในกรณีเพ่ือประโยชน8ในอันที่จะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย สาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปKองปXดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย8 จะทรงตราพระราช
กําหนด ให�ใช�บังคับดังเช�นพระราชบัญญัติก็ได� การตราพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึง ให�กระทําได�เฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว�าเป.นกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจําเป.นรีบด�วนอันมิอาจจะหลีกเลี่ยงได� 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต�อไป ให�คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชกําหนดน้ันต�อรัฐสภา 
เพ่ือพิจารณาโดยไม�ชักช�า ถ�าอยู�นอกสมัยประชุมและการรอการเปYดสมัยประชุมสามัญจะเป.นการชักช�า 
คณะรัฐมนตรี ต�องดําเนินการให�มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพ่ือพิจารณาอนุมัติหรือไม�อนุมัติพระราช
กําหนดโดยเร็ว ถ�าสภาผู�แทนราษฎรไม�อนุมัติหรือสภาผู�แทนราษฎรอนุมัติ แต�วุฒิสภาไม�อนุมัติและสภา
ผู�แทนราษฎร ยืนยันการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงไม�มากกว�ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท�าที่มีอยู�ของสภา
ผู�แทนราษฎร ให�พระราชกําหนดน้ันตกไป แต�ทั้งน้ีไม�กระทบต�อกิจการที่ได�เป.นไปในระหว�างที่ใช�พระราช
กําหนดน้ัน  

หากพระราชกําหนดตามวรรคหน่ึงมีผลเป.นการแก�ไขเพ่ิมเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห�ง
กฎหมายใด และพระราชกําหนดน้ันต�องตกไปตามวรรคสาม ให�บทบัญญัติแห�งกฎหมายที่มีอยู�ก�อนการแก�ไข 
เพ่ิมเติม หรือยกเลิก มีผลใช�บังคับต�อไปนับแต�วันที่การไม�อนุมัติพระราชกําหนดน้ันมีผล  

ถ�าสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชกําหนดน้ัน หรือถ�าวุฒิสภาไม�อนุมัติและสภา
ผู�แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด�วยคะแนนเสียงมากกว�ากึ่งหน่ึงของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท�าที่มีอยู� ของสภา
ผู�แทนราษฎร ให�พระราชกําหนดน้ันมีผลใช�บังคับเป.นพระราชบัญญัติต�อไป  

การอนุมัติหรือไม�อนุมัติพระราชกําหนด ให�นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใน
กรณีไม�อนุมัติ ให�มีผลต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

การพิจารณาพระราชกําหนดของสภาผู�แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติ 
พระราชกําหนด จะต�องกระทําในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภาน้ัน ๆ 
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มาตรา ๑๗๔ บัญญัติว�า ในระหว�างสมัยประชุม ถ�ามีความจําเป.นต�องมีกฎหมายเกี่ยวด�วยภาษี
อากรหรือเงินตรา ซึ่งจะต�องได�รับการพิจารณาโดยด�วนและลับ เพ่ือรักษาผลประโยชน8ของแผ�นดิน 
พระมหากษัตริย8จะตราพระราชกําหนดให�ใช�บังคับเช�นพระราชบัญญัติก็ได�  

พระราชกําหนดที่ได�ตราข้ึนตามวรรคหน่ึง จะต�องนําเสนอต�อสภาผู�แทนราษฎรภายใน 
สามวัน นับแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให�นําบทบัญญัติมาใช�บังคับโดยอนุโลม” 

๔. พระราชกฤษฎีกา เป.นกฎหมายที่พระมหากษัตริย8ทรงตราข้ึน โดยคําแนะนําของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่ งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๕ บัญญัติว�า 
“พระมหากษัตริย8ทรงไว�ซึ่งพระราชอํานาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม�ขัดต�อกฎหมาย” 

แบ�งออกเป.น ๒ ประเภท 
๔.๑  พระราชกฤษฎีกา ที่ออกโดยอาศัยอํานาจแห�งกฎหมาย เช�น พระราชบัญญัติ 

ที่มีบทบัญญัติมอบให�ฝGายบริหารคือคณะรัฐมนตรี ไปออกพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง กําหนด
รายละเอียดเพ่ือดําเนินการให�เป.นไปตามกฎหมาย 

๔.๒ พระราชกฤษฎีกาที่พระมหากษัตริย8 ใช�พระราชอํานาจ โดยคําแนะนําของ
คณะรัฐมนตรีตามที่รัฐมนตรีผู�เกี่ยวข�องเสนอมา เช�น พระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการเบิกจ�ายค�ารักษาพยาบาล ฯลฯ 

๕. กฎกระทรวง  เป.นกฎหมายที่ออกโดยรัฐมนตรีเจ�ากระทรวงผู�รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ฉบับใดฉบับหน่ึง ออกโดยอาศัยอํานาจตามที่พระราชบัญญัติน้ัน ๆ ให�อํานาจไว�กฎกระทรวงจะขัดต�อกฎหมาย
หรือนอกเหนือจากที่พระราชบัญญัติอันกฎกระทรวงอาศัยเป.นแม�บทจะกระทําไม�ได� 

การออกพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงน้ัน เพ่ือเป.นการกําหนดรายละเอียดและ 
เป.นกฎหมายที่สะดวกแก�การแก�ไข เมื่อแก�ไขง�ายจะทําให�กฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติ ซึ่งกําหนดเฉพาะ
หลักใหญ� ๆ มีความทันสมัยอยู�เสมอ ถ�าเรื่องใดสําคัญมากจะออกเป.นพระราชกฤษฎีกา แต�ถ�าสําคัญน�อย 
ก็จะออกเป.นกฎกระทรวง 

๖. ข+อบังคับ คือ บรรดาข�อความที่ผู�มีอํานาจหน�าที่กําหนดให�ใช� โดยอาศัยอํานาจของ
กฎหมายที่บัญญัติให�กระทําได� 

ข+อควรสังเกต ในการตราข�อบังคับเ พ่ือใช�บัง คับบุคคลที่อยู� ในอํานาจศาลทหาร 
ในเวลาปกติ จะต�องเป.นการตราข้ึนโดยสมควรแก�กาลสมัยและชอบด�วยกฎหมาย หรือจะกล�าวอีกนัยหน่ึง 
ก็คือ ข�อบังคับน้ันจะต�องเหมาะสมกับกาลสมัย ไม�ขัดต�อความรู�สึกของประชาชนทั่วไป หรือไม�ขัดกับ 
จารีตประเพณีที่บุคคลเหล�าน้ันนิยมใช�กันมา อีกทั้งไม�ขัดต�อกฎหมายที่ออกบังคับใช�อยู�ในขณะน้ัน หรือ 
ถ�าจะกล�าวโดยสรุปแล�ว ข�อบังคับใดที่ตราข้ึนจะต�องอยู�ภายในขอบเขตของอํานาจที่กําหนดไว� มิฉะน้ันแล�ว
ข�อบังคับน้ันอาจจะไม�มีผลใช�บังคับกับบุคคลที่อยู�ในอํานาจศาลทหารได�เลย 

บรรดาข�อบังคับที่ใช�อยู�ในอดีต เรียกช่ือแตกต�างกันไป แล�วแต�ว�าข�อบังคับน้ันเป.นของ 
ส�วนราชการใดใช�บังคับ ซึ่งอาจแยกออกได�เป.น ๗ อย�างด�วยกัน คือ 

๖.๑ ข+อบังคับทหารบก  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เป.นผู�ตราข้ึนเพ่ือใช�บังคับแก�
บุคคลที่สังกัดอยู�ในราชการทหารบก และทหารอากาศ (ขณะน้ันทหารอากาศยังไม�ได�แยกออกจากทหารบก) 

๖.๒ ข+อบังคับทหารเรือ  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เป.นผู�ตราข้ึนเพ่ือใช�บังคับแก�
บุคคลที่อยู�ในราชการทหารเรือ 
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๖.๓ ข+อบังคับทหาร  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เป.นผู�ตราข้ึนเพ่ือใช�บังคับบุคคล 
ที่อยู�ในราชการทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ 

๖.๔ ข+อบังคับกองทัพบก  ผู�บัญชาการทหารบกเป.นผู�ตราข้ึนเพ่ือใช�บังคับแก�บุคคล 
ที่สังกัดอยู�ในกองทัพบก 

๖.๕ ข+อบังคับกองทัพเรือ  ผู�บัญชาการทหารเรือเป.นผู�ตราข้ึนเพ่ือใช�บังคับแก�บุคคล 
ที่สังกัดอยู�ในกองทัพเรือ 

๖.๖ ข+อบังคับกองทัพอากาศ  ผู�บัญชาการทหารอากาศเป.นผู�ตราข้ึนเพ่ือใช�บังคับแก�
บุคคลที่สังกัดอยู�ในกองทัพอากาศ 

๖.๗ ข+อบังคับกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเป.นผู�ตราข้ึนเพ่ือใช�
บังคับแก�บุคคลที่อยู�ในอํานาจศาลทหาร 

ฉะน้ัน จึงเห็นได�ว�าข�อบังคับที่ใช�กันอยู�ในอดีตมีมากอย�างด�วยกัน ต�อมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๒ 
กระทรวงกลาโหมได�ตราข�อบังคับกระทรวงกลาโหม ว�าด�วยระเบียบจัดการทางคดี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๔๙๒ ออกใช� 
ได�กําหนดอํานาจและหน�าที่ไว�ว�า ถ�าจะตราข�อบังคับต�าง ๆ เพ่ือใช�บังคับแก�บุคคลที่อยู�ในอํานาจศาลทหาร 
ในเวลาปกติ ตามความหมายแห�งประมวลกฎหมายอาญาทหารแล�วให�ตราข้ึนได�แต�เฉพาะข�อบังคับ
กระทรวงกลาโหม โดยรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เป.นผู�ตราข้ึนเท�าน้ัน ต้ังแต�น้ันมาจนถึงปXจจุบันน้ี  
การตราข�อบังคับในราชการทหาร จึงเป.นอํานาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมแต�ผู�เดียว และเรียกช่ือ
ข�อบังคับน้ันว�า “ข�อบังคับกระทรวงกลาโหม” 

สําหรับส�วนราชการใด ถ�าประสงค8หรือเห็นควรที่ตราข�อบังคับข้ึนในกรณีใด ๆก็ตาม 
ต�องรายงานข้ึนไปตามลําดับช้ัน จนถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณาและตราข้ึนเป.นข�อบังคับ
กระทรวงกลาโหมต�อไป 

๗. คําสั่ง คือ บรรดาข�อความที่ผู�บังคับบัญชาสั่ งการให�ปฏิบัติโดยชอบด�วยกฎหมาย 
ข�อควรพิจารณาคือ คําว�า “ผู�ซึ่งบังคับบัญชาทหาร” ตามความหมายแห�งข�อบังคับและคําสั่งน้ันแยกออก
พิจารณาได�ดังน้ี คือ 

ผู�ซึ่งบังคับบัญชาทหาร  หมายถึง  ผู�ซึ่งมีอํานาจบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติว�าด�วย 
วินัยทหาร ส�วนคําว�า ทหาร ตามพระราชบัญญัติแก�ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๔๙๗ 
มาตรา ๓ บัญญัติคําว�า ทหาร หมายความว�า บุคคลซึ่งอยู�ในอํานาจกฎหมายฝGายทหาร  ดังน้ัน คําว�า  
ผู+ซึ่งบังคับบัญชาทหาร จึงหมายความรวมถึงผู�มีอํานาจบังคับบัญชาทหารข�าราชการกลาโหมพลเรือน และ
ลูกจ�างประจํา ที่อยู�ในอํานาจกฎหมายฝGายทหารน้ันด�วย 
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เท�าที่กล�าวมาแล�วจะเห็นได�ว�า คําสั่ง มีหมายความว�าอย�างไร  คําสั่งตามนัยข�างต�น สําหรับ
กระทรวงกลาโหม ได+แยกออกเป:น ๒ ประเภท คือ 

๗.๑ คําสั่งท่ัวไป  เป.นคําสั่งที่สั่งให�ส�วนราชการ หรือหน�วยหรือผู�อยู�ในบังคับบัญชาทั่วไป
ปฏิบัติและทราบทั่วกัน 

๗.๒ คําสั่งเฉพาะ  เป.นคําสั่งที่สั่งให�ส�วนราชการหรือหน�วยหรือผู�อยู�ในบังคับบัญชา  
ผู�มีหน�าที่เกี่ยวข�องโดยเฉพาะปฏิบัติ 

สําหรับ ทอ.  ได�แยกคําสั่งออกเป.น ๓ ประเภท (ตามมติที่ประชุม บก.ทอ. เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๙๘ 
เรื่อง การออกคําสั่ง ทอ.) ได�แก� คําสั่ง ทอ.(ทั่วไป) คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป.นแบบธรรมเนียม และคําสั่ง ทอ.
(เฉพาะ) ที่ไม�เป.นแบบธรรมเนียม  ทั้งน้ี เพ่ือให�สะดวกในทางปฏิบัติในการเก็บรักษา ค�นหา และประหยัดในการ
แจกจ�าย โดยมีข�อพิจารณาในการจัดทําคําสั่งแต�ละประเภท ได�พิจารณาแยกรายละเอียดออกไปอีก เพ่ือสะดวก
ในทางปฏิบัติและเป.นแนวทางเดียวกัน อีกทั้งเรื่องใดควรจะจัดอยู�ในคําสั่งประเภทใด ดังน้ี 

คําสั่ง ทอ.(ท่ัวไป) คือคําสั่งที่สั่งให�ส�วนราชการหรือผู�อยู�ในบังคับบัญชาทั่วไปปฏิบัติ
และทราบทั่วกัน ถ�าต�องออกเป.นคําสั่งน้ี จะต�องพิจารณาว�าเรื่องน้ัน เป.นเรื่องที่ต�องเก็บไว�เป.นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร8 ตํานาน และการตรวจสอบทางทะเบียนพล คําสั่งประเภทน้ีจะต�องส�งสําเนาให�แก� กห.,บก.ทท., 
ทบ.และ ทร. ด�วย เช�น  

-  การ เลื่อน ลด ปลด ย�าย โอน บรรจุ เปลี่ยน หรือย�ายประเภทข�าราชการและ
นักเรียนทหารกองประจําการ และคนงาน (รวมทั้งยศ เงินเดือน และตําแหน�งด�วย) 

-  การให�ประดับหรือเลื่อนช้ันเครื่องหมายแสดงความสามารถเช�น ให�ประดับปZกนักบิน 
หรือเลื่อนช้ันปZกนักบิน 

-  ให�บุคคลภายนอกหรือชาวต�างประเทศ ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิหรือ
ความสามารถต�าง ๆ 

-  ให�ผู�ทรงคุณวุฒิประดับเครื่องหมายแสดงวุฒิ หรือความสามารถอย�างอื่น 
-  การเลื่อนช้ันการศึกษาของนักเรียน หรือนักศึกษา (ตามผลการสอบ) 
-  การให�ผู�สอบคัดเลือกได�เข�ารับการศึกษา อบรม หรือไปราชการพิเศษ ภายในและ

ภายนอกประเทศ 
-  การเปลี่ยนประเภทนายทหารกองหนุน 
-  การให�นายทหารช้ันประทวนทําหน�าที่ในตําแหน�งสัญญาบัตร 
-  การกําหนดให�นักบินฝLกบิน เครื่องบินแบบต�าง ๆ 
-  การแก�ไขเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลง และยกเลิกคําสั่งประเภทน้ี 
การกําหนดที่คําสั่ง ทอ.(ทั่วไป) น้ัน ให�กําหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลําดับไปตลอดปZปฏิทิน 

เมื่อข้ึนปZใหม�ให�ข้ึนเลขใหม� ส�วน เลขปZ พ.ศ.ให�ใช�ย�อ โดยขีดทับต�อท�ายเลขที่ของคําสั่งน้ัน ตัวอย�าง เช�น คําสั่ง ทอ.
ที่ ๑/๖๐, ๒/๖๑ หรือ ๑/๖๒ เป.นต�น  

คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ีไม"เป:นแบบธรรมเนียม เป.นคําสั่งที่สั่งให�ส�วนราชการหรือผู�อยู�
ในบังคับบัญชา ผู�มีหน�าที่เกี่ยวข�องโดยเฉพาะปฏิบัติ คําสั่งประเภทน้ีผู�รับคําสั่งได�ปฏิบัติโดยสมบูรณ8แล�ว 
ผู�ปฏิบัติย�อมหมดพันธกรณีหรือหมดหน�าที่ไปโดยปริยาย ไม�จําเป.นต�องปฏิบัติหรือกระทําการน้ันต�อไปอีก  คือ 
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ว"าด+วยบุคคล 
-  แต�งต้ังกรรมการพิจารณา ดําเนินการ รับผิดชอบกิจการ อย�างใดอย�างหน่ึง 

โดยกําหนดระยะเวลาอย�างชัดเจน เช�น คณะกรรมการตรวจเงินประจําเดือนหรือประจําปZ คณะกรรมการตรวจ
พัสดุประจําเดือนหรือประจําปZเป.นต�น  

- ต้ังครูอาจารย8 หัวหน�าแผนกวิชาการ หรือคณะครู อาจารย8 ประจําวิชา หรือประจํา
สถานการศึกษาอบรมใด ๆ โดยมีกําหนดระยะเวลาไว�อย�างชัดเจน หรือโดยปริยาย เช�น ครูประจํา รร.นนก., 
รร.จอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป.นต�น  

- ต้ังบุคคลหรือส�วนราชการเพ่ือดําเนินการกิจการอย�างหน่ึงอย�างใด โดยกําหนด
ระยะเวลาไว�อย�างชัดเจน เช�น การให�บุคคลไปร�วมงานร�วมพิธีหรือร�วมกิจการใด ๆ  

ว"าด+วยกิจการหน+าท่ี 
- การใช�หลักสูตร แนวการอบรม แผนการโครงการ กําหนดวิธีการปฏิบัติอย�างหน่ึง

อย�างใดในเวลาที่กําหนดไว� (เฉพาะรุ�น เฉพาะปZ เฉพาะคราว) เช�น หลักสูตรการศึกษา (เฉพาะรุ�น), หลักสูตร
การฝLกอบรม (เฉพาะคราว) เปYดอบรมหลักสูตรต�าง ๆ ที่มิใช�หลักสูตรถาวร  

- แผนการต�าง ๆ ที่กําหนดเฉพาะครั้งคราว 
- การต้ังอัตราหรือคําสั่งให�เบิกจ�ายพัสดุ ภายในระยะเวลาที่กําหนด อย�างชัดเจนหรือ

โดยปริยาย 
- การจัดงาน งานพิธี รัฐพิธี หรือกิจการใด ๆ ทั้งที่จัดเองและไปร�วมกับหน�วยอื่น ๆ 

เช�น จัดงานต�อนรับ, จัดงานเลี้ยงรับรอง, จัดงานรื่นเริง เป.นต�น 

การกําหนดที่คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทน้ี ให�กําหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลําดับไป
ตลอดปZปฏิทิน ไม�ต�องทับด�วยเลข พ.ศ. และเมื่อเริ่มปZใหม�ก็ให�เริ่มใช�เลขที่คําสั่งใหม� เช�น ที่ ๑ ที่ ๒ เป.นต�น 

คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ีเป:นแบบธรรมเนียม เป.นคําสั่งที่สั่งให�ส�วนราชการหรือผู�อยู�ใน
บังคับบัญชาผู�มีหน�าที่เกี่ยวข�องโดยเฉพาะปฏิบัติ คําสั่งประเภทน้ีต�องถือเป.นแบบธรรมเนียมตลอดไปจนกว�า 
จะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก คือ  

ว"าด+วยบุคคล  
-  การเลื่อน ลด ปลด ย�าย โอน บรรจุ ให�ดํารงตําแหน�งหรือหน�าที่ในหน�วยที่ไม�มีอัตราใน 

ทอ. แต�กําหนดข้ึนเป.นกรณีพิเศษ เช�น ฝูงบินอิสระ, ศปก.ทอ. เป.นต�น   
-  ต้ังคณะกรรมการ บุคคล หน�วย ให�พิจารณาดําเนินการรับผิดชอบกิจการอย�างใด

อย�างหน่ึงหรือต้ังครูอาจารย8ประจําวิชา ประจําสถานการศึกษาอบรม เป.นประจําโดยไม�มีกําหนดระยะเวลา
จนกว�าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เช�น ต้ังคณะครู อาจารย8 รร.นนก., รร.จอ.ยศ.ทอ., ต้ังครูหรืออาจารย8
ประจําวิชาต�าง ๆ ที่เป.นประจํา, ต้ังหัวหน�าบ�านผู�ช�วยหัวหน�าบ�าน ผู�ปกครองเขต, ต้ังคณะกรรมการควบคุมการ
ใช�กระแสไฟฟKาของ ทอ. 

ว"าด+วยกิจการ หน+าท่ี 
- การใช�หลักสูตร แนวสอน แผนการ โครงการ กําหนดวิธีการปฏิบัติอย�างใด

อย�างหน่ึงที่เป.นประจํา หรือใช�เพ่ือพลางจนกว�าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก เช�น หลักสูตร รร.นนก.ทีเ่ป.น
ประจํา, แบบฝLกหัดอบรมทหารกองประจําการ ที่เป.นประจํา 
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- การต้ังอัตราหรือคําสั่งเบิกจ�ายพัสดุสิ่งของเป.นประจํา 
- คําสั่งกําหนดเอกสาร แบบฟอร8มขนาดมาตรฐาน พัสดุสิ่งของ ฯลฯ ที่เป.นประจํา 
- คําสั่งที่มีลักษณะเป.นระเบียบปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับตลอดไป หากแต�ว�าเป.นเรื่อง

เล็กน�อย ไม�จําเป.นต�องออกเป.นระเบียบ เช�น การสํารวจสิ่งของทุกรอบ ๖ เดือน, การปราบปรามโจรผู�ร�ายหรือ
โรคภัยไข�เจ็บ 

การกําหนดที่คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทน้ี ให�กําหนดเลขที่ ๑, ๒, ๓ ตามลําดับไปตลอด
ปZปฏิทินเมื่อข้ึนปZใหม�ให�ข้ึนเลขใหม� ต�อจากเลขที่คําสั่งให�ขีดทับตามด�วยเลขปZ พ.ศ. ที่ออกคําสั่งน้ันไว�ด�วย เช�น 
คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑/๖๐, ๒/๖๑ หรือ ๑/๖๒ เป.นต�น 

การแยกคําสั่งมีประโยชน?แก"ทางราชการ ดังน้ี 
คําสั่ง ทอ. (ท่ัวไป) 
-  เพ่ือที่จะส�งคําสั่งให�แก�หน�วยภายนอก ทอ.น�อยลง เป.นการประหยัด 
-  เป.นการไม�นําเอากิจการภายใน ทอ.แจ�งให�หน�วยภายนอก ทอ.ทราบ 
-  สะดวกแก�การเก็บ ตรวจสอบ ค�น เพราะเรื่องที่อยู�ในคําสั่งประเภทน้ีน�อย ส�วนมาก 

กพ.ทอ.เป.นผู�ดําเนินการ 

คําสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ท่ีไม"เป:นแบบธรรมเนียม 
-  เพ่ือจัดให�มีคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป.นแบบธรรมเนียมข้ึนไว�ประเภทหน่ึง 
-  สําเนาคําสั่งส�งเฉพาะหน�วยปฏิบัติหรือผู�ที่เกี่ยวข�องเท�าน้ัน 
-  เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบหรือค�นหา และจดจําง�าย 

คําสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ท่ีเป:นแบบธรรมเนียม 
-  เป.นเรื่องภายใน ทอ. ไม�ต�องส�งหน�วยภายนอก คือ ไม�ต�องส�งให� กห., บก.ทท., ทร., ทบ.  
-  เป.นการประหยัด เพราะทําให�พิมพ8น�อยลง 
- เป.นหลักฐานแบบธรรมเนียม (เพราะแยกคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไม�เป.นแบบธรรมเนียม)

ไว�ต�างหาก สะดวกแก�การเก็บ ตรวจสอบ ค�นหา เพราะมีเรื่องจํานวนน�อย 

๘. ระเบียบ  คือ บรรดาข�อความที่ผู�มีอํานาจหน�าที่ได�วางไว� โดยจะอาศัยอํานาจของกฎหมาย
หรือไม�ก็ได�เพ่ือถือเป.นหลักปฏิบัติงานเป.นการประจํา 

๙. ประกาศ  คือ บรรดาข�อความที่ทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให�ทราบ หรือแนะแนว
ทางการปฏิบัติ 

๑๐. แถลงการณ?  คือ บรรดาข�อความที่ทางราชการแถลง เพ่ือทําความเข�าใจในกิจการ 
ของทางราชการ หรือเหตุการณ8 หรือในกรณีใด ๆ ให�ทราบชัดเจนโดยทั่วกัน  

๑๑. มติคณะรัฐมนตรี  คือ ความคิดความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

๑๒. ข"าว คือ บรรดาข�อความที่ทางราชการเห็นสมควรเผยแพร�ให�ทราบ 
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ขอบเขตและอํานาจการออกแบบธรรมเนียม  

ผู�มีอํานาจและหน�าที่ ออกแบบธรรมเนียมของทางราชการได�น้ัน ต�องออกมาในรูปและ
ขอบเขตซึ่งตนมีอํานาจเท�าน้ัน เช�น 

กฎกระทรวง จะออกในรูปแบบพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด หรือพระราชกฤษฎีกาใช�
บังคับเป.นกฎหมายไม�ได� 

นขต.กห., บก.ทท., ทบ., ทร.และ ทอ. จะออกพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง หรือข�อบังคับ ไม�ได� 

ส�วนราชการรอง ๆ ลงไปนอกจากที่กล�าวข�างต�นมีอํานาจและหน�าที่ออกแบบธรรมเนียม
เฉพาะ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ และข�าว เท�าน้ัน ส�วนพระราชบัญญัติ พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข�อบังคับ และแถลงการณ8 ไม�มีอํานาจหน�าที่ออกได�  

ฉะน้ัน การออกแบบธรรมเนียม จะต�องอยู�ภายในขอบเขตที่ส�วนราชการน้ันมีอํานาจเท�าน้ัน  
หากจะออกแบบธรรมเนียมเกินกว�าที่ตนมีอํานาจอยู� แบบธรรมเนียมน้ันย�อมไม�มีผลใช�บังคับ 

ผู+มีอํานาจและหน+าท่ีออกแบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร  คือ 

๑. รัฐสภา  ประกอบด�วยสภาผู�แทนราษฎรและวุฒิสภา 
๑.๑ สภาผู+แทนราษฎร ประกอบด�วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ัง  

ตามมาตรา ๘๓ แห�งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๘๓ สภาผู�แทนราษฎร
ประกอบด�วยสมาชิกจํานวนห�าร�อยคน โดยเป.นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบ�งเขตเลือกต้ังจํานวน 
สามร�อยห�าสิบคน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองจํานวนหน่ึงร�อยห�าสิบคน  

๑.๒ วุฒิสภา ประกอบด�วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๗ วุฒิสภา
ประกอบด�วยสมาชิกจํานวนวุฒิสภาประกอบด�วยสมาชิกจํานวนสองร�อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ
บุคคลซึ่งมีความรู� ความเช่ียวชาญ ประสบการณ8 อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน8ร�วมกัน หรือทํางาน หรือเคย
ทํางานด�านต�าง ๆ ที่หลากหลายของสังคม โดยในการแบ�งกลุ�มต�องแบ�งในลักษณะที่ทําให�ประชาชน ซึ่งมีสิทธิ
สมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู�ในกลุ�มใดกลุ�มหน่ึงได� 

รัฐสภา มีอํานาจหน�าที่ออกแบบธรรมเนียมข้ึนไว�โดยตรง เป.นพระราชบัญญัติ 

๒. คณะรัฐมนตรี  หมายถึง คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย8ได�ทรงต้ังข้ึน ประกอบด�วย 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย มีอํานาจหน�าที่ออกแบบธรรมเนียม
ได�ดังน้ี 

๒.๑  พระราชกฤษฎีกา 
๒.๒  พระราชกําหนด 
๒.๓  กฎสํานักนายกรัฐมนตรี 
๒.๔  มติคณะรัฐมนตรี 
๒.๕  ข�อบังคับ 
๒.๖  แถลงการณ8 
๒.๗  ระเบียบ 
๒.๘  คําสั่ง 
๒.๙  ประกาศ 
๒.๑๐  ข�าว 
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๓. กระทรวง  (กล�าวเฉพาะ กห.) มี รมว.กห.เป.นผู�บังคับบัญชารับผิดชอบ และรัฐมนตรี
ช�วยว�าการ ฯ หรือรัฐมนตรีสั่งการ ฯ เป.นผู�ช�วยมีอํานาจหน�าที่ออกแบบธรรมเนียมได� ดังน้ี 

๓.๑ กฎกระทรวง 
๓.๒ ข�อบังคับ 
๓.๓ แถลงการณ8 
๓.๔ ระเบียบ 
๓.๕ คําสั่ง 
๓.๖ ประกาศ 
๓.๗ ข�าว 

๔. ส"วนราชการขึ้นตรงต"อกระทรวงกลาโหม  สร., สป., และ ทท.(รวมทั้ง บก.ทท., ทบ, ทร. 
และ ทอ.) มีอํานาจและหน�าที่ออกแบบธรรมเนียมได� ดังน้ี 

๕.๑ แถลงการณ8 
๕.๒ ระเบียบ 
๕.๓ คําสั่ง 
๕.๔ ประกาศ 
๕.๕ ข�าว 

๕. ส"วนราชการรอง ๆ ลงไป  หมายถึง ส�วนราชการรอง ๆ ลงไปจาก นขต.กห. มีอํานาจ
หน�าที่ออกแบบธรรมเนียมได� ดังน้ี  

๕.๑  ระเบียบ 
๕.๒  คําสั่ง 
๕.๓  ประกาศ 
๕.๔  ข�าว 

การขัดขืนหรือละเลยไม"ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม 
แบบธรรมเนียมที่กล�าวมาแล�ว หากผู�ใดขัดขืนหรือละเลยไม�ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม 

ผู�บังคับบัญชามีอํานาจหน�าที่พิจารณาลงทัณฑ8หรือลงโทษได� ดังต�อไปน้ี 
๑. แบบธรรมเนียมท่ีเป:นกฎหมาย  จะต�องได�รับโทษตามกฎหมายที่ได�บัญญัติไว� 
๒. แบบธรรมเนียมท่ีเป:นข+อบังคับ และคําสั่ง  ถึงแม�ว�าแบบธรรมเนียมที่เป.นข�อบังคับและ

คําสั่งจะไม�มีลักษณะเป.นตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แต�ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญาทหาร มาตรา 
๓๐ ถึง ๓๓ บัญญัติไว�ว�า เป.นความผิดและมีโทษทางอาญา  ซึ่งอยู�ในอํานาจของผู�บังคับบัญชาสมควรจะนําคดี
ข้ึนฟKองร�องต�อศาลทหารหรือไม� ฉะน้ัน จึงเห็นได�ว�าถ�าขัดขืนหรือละเลยไม�ปฏิบัติตามข�อบังคับและคําสั่งแล�ว 
ผู�บังคับบัญชาก็มีอํานาจพิจารณาว�าจะสมควรฟKองร�องต�อศาลทหารหรือไม� นอกจากน้ีผู�ที่เป.นทหารอาจจะ
ได�รับทัณฑ8ทางวินัยตามพระราชบัญญัติว�าด�วยวินัยทหารพุทธศักราช ๒๔๗๖ รวมทั้งที่ได�แก�ไขเพ่ิมเติมใหม�อีก
ด�วย ส�วนผู�ที่เป.นข�าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ�าง อาจจะได�รับการพิจารณาลงโทษตามข�อบังคับทหารว�า
ด�วย ข�าราชการกลาโหมพลเรือนพ.ศ.๒๔๘๒ หรือข�อบังคับ กห.ว�าด�วยลูกจ�าง พ.ศ.๒๕๒๘  
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ทัณฑ?ทางวินัยทหาร 

 
ทหาร  ผู�กระทําผิดจะได�รับทัณฑ8ทางวินัย ดังน้ี 
๑. ภาคทัณฑ8 
๒. ทัณฑกรรม 
๓. กัก 
๔. ขัง 
๕. จําขัง 
๑.  ภาคทัณฑ?  หมายถึง ผู�กระทําผิดมีความผิดอันควรต�องรับทัณฑ8สถานหน่ึงสถานใดดังกล�าว

มาแล�ว แต�มีเหตุอันควรปรานี จึงเป.นแต�แสดงความผิดของผู�น้ันให�ปรากฏหรือให�ทําทัณฑ8บนไว� 
๒.  ทัณฑกรรม  หมายถึง ให�กระทําการสุขา การโยธา ฯลฯ เพ่ิมจากหน�าที่ประจําซึ่งตนจะต�อง

ปฏิบัติอยู�แล�ว หรือปรับให�อยู�เวรยามนอกจากงานในหน�าที่ประจํา 
๓.  กัก  หมายถึง กักตัวไว�ในบริเวณใดบริเวณหน่ึงตามแต�จะกําหนดให� 
๔.  ขัง  หมายถึง ขังในที่ควบคุมแต�เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน แล�วแต�จะได�มีคําสั่ง 
๕.  จําขัง  หมายถึง ขังโดยส�งไปฝากให�อยู�ในความควบคุมของเรือนจําทหาร 
นอกจากทัณฑ?ท่ีกล"าวไว+น้ี ห+ามมิให+คิดขึ้นใหม" หรือใช+วิธีลงทัณฑ?อย"างอ่ืนเป:นอันขาด 

ผู+มีอํานาจบังคับบัญชาและลงทัณฑ?แก"ผู+กระทําผิดได+  คือ 
๑. ผู�บังคับบัญชา  
๒. ผู�ได�รับมอบอํานาจให�บังคับบัญชา ตามที่ กห. หรือ นขต.กห. กําหนด 
ในการที่จะลงทัณฑ8น้ัน ให�กระทําได�แต�เฉพาะตามกําหนดในตารางกําหนดทัณฑ8ท�าย

พระราชบัญญัติน้ี 
ส�วนผู�มีอํานาจบังคับบัญชาช้ันใดจะมีอํานาจเป.นผู�ลงทัณฑ8ช้ันใดและผู�อยู�ในบังคับบัญชาช้ันใด

จะเป.นผู�รับทัณฑ8ช้ันใด ให�ถือเกณฑ8เทียบดังต�อไปน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๑๒ - 
 

 
ตําแหน"งชั้น เป:นผู+ลงทัณฑ?

ชั้น 
เป:นผู+รับทัณฑ?ชั้น 

๑. รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ๑ - 
๒. แม�ทัพ ๒ - 
๓. ผู�บัญชาการกองพล ผู�บงัคับการกองเรือ ผู�บญัชาการ 

กองพลบิน 
๓ - 

๔. ผู�บังคับการกรม ผู�บงัคับหมวดเรอื ผู�บงัคับการกองบิน ๔ ก 
๕. ผู�บังคับหมู�เรือช้ัน ๑ ๕ ข 
๖. ผู�บังคับกองพัน ผู�บังคับหมู�เรือช้ัน ๒ ผู�บงัคับการเรือ   

ช้ัน ๑  ผู�บังคับฝูงบิน 
๖ ค 

๗. ผู�บังคับหมู�เรือช้ัน ๓ ผู�บังคับการเรอืช้ัน ๒ ต�นเรือช้ัน ๑ 
ผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๑ 

๗ ง 

๘. ผู�บังคับกองร�อย ผู�บังคับการเรอืช้ัน ๓ ต�นเรือช้ัน ๒ 
นายกราบเรือ ผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๒ 

๘ จ 

๙. ผู�บังคับหมวด ต�นเรือช้ัน ๓ ผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๓ ๙ ฉ 
๑๐. ผู�บังคับหมู� นายตอน - ช 
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเรจ็การศึกษาแล�วจะได�เป.น 

นายทหารสัญญาบัตร บุคคลผู�ซึ่งอยู�ในระหว�าง 
เข�ารับการฝLกวิชาทหารโดยคําสั่งรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว�าด�วยการส�งเสรมิ 
การฝLกวิชาทหาร 

- ซ 

๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อสําเรจ็การศึกษาแล�วจะได�เป.น 
นายทหารประทวน ลูกแถว 

- ฌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ตารางกําหนดทัณฑ? 
 

ผู+ลงทัณฑ? 
จําขัง ขัง 

ผู+รับทัณฑ? ผู+รับทัณฑ? 
ชั้น ช ชั้น ฌ ชั้น ก ชั้น ข ชั้น ค ชั้น ง ชั้น จ ชั้น ฉ ชั้น ช ชั้น ซ ชั้น ฌ 

ชั้น  ๑ ๔ เดือน ๖ เดือน - - - - ๒ เดือน ๓ เดือน ๔ เดือน ๔ เดือน ๕ เดือน 
ชั้น  ๒ ๓ เดือน ๕ เดือน - - - - ๑ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๓ เดือน ๔ เดือน 
ชั้น  ๓ ๔๕ วัน ๓ เดือน - - - - ๑๕ วัน ๑ เดือน ๒ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน 
ชั้น  ๔ ๑ เดือน ๒ เดือน - - - - ๗ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน ๑ เดือน ๒ เดือน 
ชั้น  ๕ ๒๐ วัน ๔๕ วัน - - - - ๓ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน ๒๐ วัน ๔๕ วัน 
ชั้น  ๖ ๑๕ วัน ๑ เดือน - - - - - ๗ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน 
ชั้น  ๗ ๗ วัน ๑๕ วัน - - - - - ๓ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน 
ชั้น  ๘ - - - - - - - - ๗ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน 
ชั้น  ๙ - - - - - - - - - - - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔ - 
 

ตารางกําหนดทัณฑ? 
 

ผู+ลงทัณฑ? 
กัก ทัณฑ?กรรม 

ผู+รับทัณฑ? ผู+รับทัณฑ? 
ชั้น ก ชั้น ข ชั้น ค ชั้น ง ชั้น จ ชั้น ฉ ชั้น ช ชั้น ซ ชั้น ฌ ชั้น ซ ชั้น ฌ 

ชั้น  ๑ ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๒๐ วัน ๑ เดือน ๔๕ วัน ๒ เดือน ๓ เดือน ๓ เดือน ๔ เดือน ๓ วัน ๓ วัน 
ชั้น  ๒ ๗ วัน ๑๐ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๑ เดือน ๔๕ วัน ๒ เดือน ๒ เดือน ๓ เดือน ๓ วัน ๓ วัน 
ชั้น  ๓ - ๕ วัน ๗ วัน ๑๐ วัน ๑๕ วัน ๒๐ วัน ๔๕ วัน ๔๕ วัน ๒ เดือน ๓ วัน ๓ วัน 
ชั้น  ๔ - - ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ๑๐ วัน ๑ เดือน ๑ เดือน ๔๕ วัน ๓ วัน ๓ วัน 
ชั้น  ๕ - - - ๓ วัน ๕ วัน ๗ วัน ๒๐ วัน ๒๐ วัน ๑ เดือน ๓ วัน ๓ วัน 
ชั้น  ๖ - - - - ๓ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๑๕ วัน ๑ เดือน ๓ วัน ๓ วัน 
ชั้น  ๗ - - - - - ๕ วัน ๑๐ วัน ๑๐ วัน ๒๐ วัน ๑ วัน ๒ วัน 
ชั้น  ๘ - - - - - ๓ วัน ๗ วัน ๗ วัน ๑๕ วัน ๑ วัน ๒ วัน 
ชั้น  ๙ - - - - - - ๓ วัน ๓ วัน ๗ วัน - ๑ วัน 

 
คําอธิบาย 

๑.  กําหนดทัณฑ8ในตารางนี้ คือ กําหนดที่สูงที่สุด ผู�ลงทัณฑ8จะสั ่งเกินกําหนดนี้ไม�ได� 
แต�ตํ่ากว�าน้ันได� 

๒.  ทัณฑกรรมที่กําหนดไว�เป.นวัน ๆ หมายความว�า ทําทัณฑกรรมทุก ๆ วันจนกว�า 
จะครบกําหนดในวันหน่ึงน้ัน  ผู�ที่สั่งลงทัณฑ8จะกําหนดทัณฑกรรมได�ไม�เกินกว�าวันละ ๖ ช่ัวโมงแต�ถ�าให�อยู� 
เวรยามในวันหน่ึงไม�เกินกําหนดเวลาอยู�เวรยามตามปกติ ผู�ใดจะสั่งทัณฑกรรมให�กําหนดโดยชัดเจนว�า 
ทัณฑกรรมกี่ วันและวันละเท�าใด (ตารางกําหนดทัณฑ8 ได�แก�ไขเพ่ิมเติมโดย พ.ร.บ.ว�าด�วยวินัยทหาร 
แก�ไขเพ่ิมเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๕๑ ลง ๒๓ ก.ย.๗๗ หน�า ๕๘๕)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

 

ลําดับ ผู+ลงทัณฑ? 

จําขัง ขัง กัก ทัณฑกรรม 
ผู+รับทัณฑ? ผู+รับทัณฑ? ผู+รับทัณฑ? ผู+รับทัณฑ? 
จ.ต. 

พ.อ.อ
. 

พลฯ 
นจอ. 

ร.อ. ร.ต. 
ร.ท. 

จ.ต. 
พ.อ.อ

. 

นนอ. พลฯ 
นจอ. 

น.อ. น.ท. น.ต. ร.อ. ร.ต. 
ร.ท. 

จ.ต. 
พ.อ.อ

. 

นนอ. พลฯ 
นจอ. 

นนอ. พลฯ 
นจอ. 

๑ รมว.กห. ๔ ด. ๖ ด. ๒ ด. ๓ ด. ๔ ด. ๔ ด. ๕ ด. ๑๕ 
ว. 

๒๐ 
ว. 

๑ ด. ๔๕ 
ว. 

๒ ด. ๓ ด. ๓ ด. ๔ ด. ๓ ว. ๓ ว. 

๒ แม�ทัพ 
พล.อ.ท.ข้ึนไป 

๓ ด. ๕ ด. ๑ ด. ๒ ด. ๓ ด. ๓ ด. ๔ ด. ๗ ว. ๑๕ 
ว. 

๒๐ 
ว. 

๑ ด. ๔๕ 
ว. 

๒ ด. ๒ ด. ๓ ด. ๓ ว. ๓ ว. 

๓ ผบ.พล.บ. 
(พล.อ.ต.) 

๔๕ 
ว. 

๓ ด. ๑๕ 
ว. 

๑ ด. ๒ ด. ๒ ด. ๓ ด. - ๗ ว. ๑๐ 
ว. 

๑๕ 
ว. 

๒๐ 
ว. 

๔๕ 
ว. 

๔๕ 
ว. 

๒ ด. ๓ ว. ๓ ว. 

๔ ผบ.กองบิน 
(น.อ.-น.อ.

พิเศษ) 

๑ ด. ๒ ด. ๗ ว. ๑๕ 
ว. 

๑ ด. ๑ ด. ๒ ด. - ๓ ว. ๕ ว. ๗ ว. ๑๐ 
ว. 

๑ ด. ๑ ด. ๔๕ 
ว. 

๓ ว. ๓ ว. 

๕ ผบ.ฝูงบิน 
(น.ท.) 

๑๕ว. ๑ ด. - ๗ ว. ๑๕ 
ว. 

๑๕ 
ว. 

๑ ด. - - - ๓ ว. ๗ ว. ๑๕ 
ว. 

๑๕ 
ว. 

๑ ด. ๓ ว. ๓ ว. 

๖ ผบ.หมวดบิน 
ช้ัน ๑ (น.ต.) 

๗ ว. ๑๕ 
ว. 

- ๓ ว. ๑๐ 
ว. 

๑๐ 
ว. 

๒๐ 
ว. 

- - - - ๖ ว. ๑๐ 
ว. 

๑๐ 
ว. 

๒๐ 
ว. 

๑ ว. ๒ ว. 

๗ ผบ.หมวดบิน 
ช้ัน ๒ (ร.อ.) 

- - - - ๗ ว. ๗ ว. ๑๕ 
ว. 

- - - - ๓ ว. ๗ ว. ๗ ว. ๑๕ 
ว. 

๑ ว. ๒ ว. 

๘ ผบ.หมวดบิน 
ช้ัน ๓ และ 
ร.ต. - ร.ท. 

- - - - - - - - - - - - ๓ ว. ๓ ว. ๗ ว. - ๑ ว. 

 

หมายเหตุ ๑.  เดือน ใช�อักษรย�อ ด. 
 ๒.  วัน ใช�อักษรย�อ ว. 
 ๓.  ผู�ลงทัณฑ8กล�าวเฉพาะยศทหารอากาศเท�าน้ัน 

ผู�ลงทัณฑ8หรือผู�รับทัณฑ8 ถ�าตําแหน�งไม�ตรงตามความในมาตรา ๑๐ แห�งหมวดน้ีแล�ว 
ให�ถือตามที่ได�เทียบตําแหน�งไว�ในข�อบังคับสําหรับทหาร 
กําหนดอํานาจลงทัณฑ8ตามที่ตราไว�น้ี ผู�มีอํานาจลงทัณฑ8 สั่งลงทัณฑ8เต็มที่ได�สถานใดสถานหน่ึงแต�สถานเดียว 
ถ�าสั่งลงทัณฑ8ทั้งสองสถานพร�อมกัน ต�องกําหนดทัณฑ8ไว�เพียงกึ่งหน่ึงของอัตราในสถานน้ัน ๆ ห�ามมิให�ลงทัณฑ8
คราวเดียวมากกว�าสองสถาน 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 
 

การพิจารณาลงทัณฑ? 

ก�อนที่ผู�มีอํานาจลงทัณฑ8จะลงทัณฑ8ครั้งคราวใดก็ ดี ให� พิจารณาให�ถ�วนถ่ีแน�นอนว�า 
ผู�ที่จะต�องรับทัณฑ8น้ันมีความผิดจริงแล�ว จึงสั่งลงทัณฑ8น้ัน ต�องระวังอย�าให�เป.นการลงทัณฑ8ไปโดยโทสจริต 
หรือลงทัณฑ8แก�ผู�ที่ไม�มีความผิดโดยชัดเจนน้ันเป.นอันขาด ต�องพิจารณาความผิดโดยชัดเจนและต�องช้ีแจง 
ให�ผู�น้ันทราบว�ากระทําผิดในข�อใด เพราะเหตุใด แล�วจึงลงทัณฑ8 

ถ�าผู�มีอํานาจบังคับบัญชาได�ลงทัณฑ8ข�าราชการช้ันสัญญาบัตร ต�องส�งรายงานการลงทัณฑ8น้ัน
เสนอตามลําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 

เมื่อผู�มีอํานาจบังคับบัญชาได�ทราบว�า ผู�ซึ่งอยู�ในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจนปรากฏ
แน�นอนแล�วแต�ความผิดน้ันควรรับทัณฑ8ที่ เหนืออํานาจจะสั่งกระทําได� ก็ให�รายงานช้ีแจงความผิดน้ัน 
ทั้งออกความเห็นว�าควรลงทัณฑ8เพียงใด เสนอตามลําดับช้ันจนถึงผู�มีอํานาจลงทัณฑ8ได�พอกับความผิด 
เพ่ือขอให�ผู�น้ันสั่งการต�อไป  

ถ�าเป.นความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตรากําหนดทัณฑ8ไว�โดยแน�นอนแล�ว เช�น ฐานขาดหนีราชการ
ทหาร เป.นต�น หากกําหนดทัณฑ8น้ันเหนืออํานาจของผู�บังคับบัญชาที่จะสั่งลงทัณฑ8ได�ก็ให�นําเสนอเพียง 
ช้ันที่กล�าวต�อไปน้ี  

(๑) ฝGายทหารบก ผู�มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน�งช้ันผู�บังคับการกรมหรือช้ันผู�บังคับกองพัน               
ที่อยู�ต�างท�องถ่ินกับผู�มีอํานาจบังคับบัญชาช้ันผู�บังคับการกรม 

(๒) ฝGายทหารเรือ ผู�มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน�งผู�บังคับหมวดเรือหรือช้ันผู�บังคับกองพัน 
ที่อยู�ต�างท�องถ่ินกับผู�มีอํานาจบังคับบัญชาช้ันผู�บังคับหมวดเรือ 

(๓) ฝGายทหารอากาศ ผู�มีอํานาจบังคับบัญชาตําแหน�งช้ันผู�บังคับการกองบิน 

แม�ว�ากําหนดทัณฑ8น้ันจะเหนืออํานาจก็ดี ก็ให�ผู�บังคับบัญชาช้ันที่กล�าวมาน้ีมีอํานาจลงทัณฑ8
ได�ทีเดียว ไม�ต�องนําเสนอตามลําดับช้ันต�อไปอีก 

นายทหารที่เป.นหัวหน�าทําการควบคุมทหารไปโดยลําพัง ให�มีอํานาจที่จะสั่งลงทัณฑ8ผู�อยู�ใต�
อํานาจในระหว�างเวลาที่ควบคุมอยู�น้ันเสมอผู�มีอํานาจเหนือจากตําแหน�งของตนข้ึนไปอีกช้ันหน่ึงได� เว�นแต�
นายทหารซึ่งมีอํานาจเป.นผู�ลงทัณฑ8ช้ัน ๒ ข้ึนไป จึงไม�ต�องเพ่ิม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗ - 
 
การเพ่ิมทัณฑ?หรือลดทัณฑ? 

ถ�าผู�มีอํานาจลงทัณฑ8ได�สั่งลงทัณฑ8ผู�กระทําผิดในฐานขังแล�ว และผู�รับทัณฑ8ขังน้ันกระทําผิด 
ซ้ําอีกผู�มีอํานาจลงทัณฑ8จะสั่งเพ่ิมทัณฑ8ก็ให�พิจารณาดูกําหนดทัณฑ8ที่ได�สั่งไว�แต�เดิมน้ันก�อน ห�ามมิให�
กําหนดเวลาให�ผู�ต�องถูกขัง ทั้งกําหนดเดิมและกําหนดที่เพ่ิมใหม�รวมกันเกินกว�ากําหนดอํานาจของผู�สั่งลงทัณฑ8
น้ันเป.นอันขาด หากผู�กระทําผิดน้ันควรรับทัณฑ8เกินกว�ากําหนดอํานาจของผู�ที่จะสั่งลงทัณฑ8น้ันแล�วก็ให�
รายงานช้ีแจงความผิดน้ัน ทั้งออกความเห็นว�าควรลงทัณฑ8เพียงใด เสนอตามลําดับช้ันจนถึงผู�มีอํานาจลงทัณฑ8
ได�พอกับความผิด เพ่ือขอให�ผู�น้ันสั่งการต�อไป 

นับ ต้ังแต� วันที่ปรากฏหลักฐานแห� งความผิดของผู� กระทํ าผิด ซึ่ งจะต�องรับทัณฑ8 
ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยแน�นอนแล�ว ถ�าผู�มีอํานาจลงทัณฑ8มิได�จัดการที่จะให�ผู�น้ันได�รับทัณฑ8ภายในกําหนด
สามเ ดือน เป.นอันนับว� าล� วง เลยเวลาที่จะลงทัณฑ8ตามพระราชบัญญั ติ น้ี เสียแล�วจะสั่ งลงทัณฑ8 
โดยอํานาจตนเองมิได�เว�นเสียแต�ผู�ที่กระทําผิดน้ันขาดหนีราชการเสียแต�เมื่อครบกําหนดสามเดือน จึงมิให�นับ
วันที่ขาดน้ีเข�าในกําหนดเวลาล�วงเลย ให�นับต้ังแต�วันที่ได�ตัวผู�น้ันกลับมายังที่รับราชการ 

เมื่อผู�มีอํานาจได�สั่งลงทัณฑ8ตามพระราชบัญญัติ น้ีแล�ว ผู�ที่สั่ งลงทัณฑ8หรือผู�มีอํานาจ 
บังคับชาเหนือผู�ที่สั่งลงทัณฑ8น้ันมีอํานาจที่จะเพ่ิมทัณฑ8 หรือลดทัณฑ8หรือยกทัณฑ8เสียก็ได� แต�ถ�าเพ่ิมทัณฑ8แล�ว  
ทัณฑ8ที่สั่งเพ่ิมข้ึนน้ันรวมกับที่สั่งไว�แล�วเดิม ต�องมิให�เกินอํานาจของผู�ที่สั่งใหม�น้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘ - 
 

แนวทางการลงทัณฑ?ข+าราชการ ทอ. 

๑. วัตถุประสงค? เพ่ือให�การพิจารณาลงทัณฑ8ข�าราชการ ที่กระทําความผิดทางวินัยในกรณี 
ต�าง ๆ ของทุกหน�วยเป.นไปด�วยความเหมาะสม และเป.นแนวทางเดียวกัน จึงให� นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามแนวทาง 
การลงทัณฑ8ข�าราชการ ทอ.ตามที่แนบ 

๒. กรณีความผิด 
๒.๑  ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
๒.๒  ความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม�ปฏิบัติตามกฎ ข�อบังคับ ระเบียบ คําสั่งของทาง

ราชการ หรือคําสั่งของผู�บังคับบัญชา 
๒.๓  ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ 
๒.๔  ความผิดเกี่ยวกับเวรยาม 
๒.๕  ความผิดเกี่ยวกับการเคารพ 
๒.๖  ความผิดเกี่ยวกับการแต�งกาย 
๒.๗  ความผิดเกี่ยวกับการพนัน 
๒.๘  ความผิดเกี่ยวกับการด่ืมสุราหรือของมึนเมา 
๒.๙  ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะและกฎจราจร 
๒.๑๐  ความผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ8 
๒.๑๑  ความผิดเกี่ยวกับการร�องทุกข8 
๒.๑๒  ความผิดเกี่ยวกับการใช�อุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8ต�าง ๆ 
๒.๑๓  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
๒.๑๔  ความผิดกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข�อ ๑ - ๑๓ 

 
เอกสารอ+างอิง   - คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘  เรื่อง กําหนดแนวทางการลงทัณฑ8และการปฏิบัติ
กรณีข�าราชการสังกัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร  
    - คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๗/๖๑ ลง ๒๗ ก.ย.๖๑ เรื่อง แก�ไขเพ่ิมเติมคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ 
เรื่อง กําหนดแนวทางการลงทัณฑ8และการปฏิบัติกรณีข�าราชการ สังกัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร (ครั้งที่ ๑)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ.ท.หญงิ ศศิธร ฯ พิมพ8/ทาน 
น.ท.วินัย ฯ ตรวจ 

- ๑๙ - 

 
คําสั่งกองทัพอากาศ 

(เฉพาะ) 
ที่ ๔๘/๕๘ 

เรื่อง   กําหนดแนวทางการลงทัณฑ8และการปฏิบัติกรณีข�าราชการ สังกัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร 
 

 เพ่ือให�การพิจารณาลงทัณฑ8และการปฏิบัติต�อข�าราชการสังกัด ทอ.ซึ่งกระทําผิดวินัยทหารในกรณี
ต�าง ๆ เป.นไปด�วยความเรียบร�อย เหมาะสมและเป.นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให�ดําเนินการดังน้ี 

 ๑. ยกเลิกคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙ เรื่อง กําหนดแนวทางการลงทัณฑ8
ข�าราชการ ทอ.และกําหนดแนวทางการลงทัณฑ8และการปฏิบัติกรณีข�าราชการ สังกัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร 
ตามผนวก ก และผนวก ข แนบท�ายคําสั่งน้ี 

 ๒. การลงทัณฑ8ข�าราชการ สังกัด ทอ.ที่กระทําความผิดวินัยทหาร ให�ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว�า
ด�วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ส�วนการกําหนดทัณฑ8ที่จะลงให�ถือปฏิบัติเป.นแนวทางเดียวกันตามผนวก ก และ
ผนวก ข แนบท�ายคําสั่งน้ี 

 ๓. ข�าราชการสังกัด ทอ.ซึ่งกระทําผิดวินัยทหารก�อนวันที่คําสั่งน้ีมีผลใช�บังคับ ให�พิจารณาลง
ทัณฑ8ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙ เรื่อง กําหนดแนวทางการลงทัณฑ8ข�าราชการ ทอ. 

 ทั้งน้ี ต้ังแต�บัดน้ีเป.นต�นไป 

 สั่ง    ณ    วันที่   ๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
     (ลงช่ือ) พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ�ง 
 (ตรีทศ  สนแจ�ง) 
              ผบ.ทอ. 

 

การแจกจ�าย -  นขต.ทอ. 
 
สําเนาถูกต�อง 
 (ลงช่ือ) น.อ.วรวุฒิ  ดวงเกตุ 

       (วรวุฒิ  ดวงเกตุ) 
   ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.       
 ๖ ต.ค.๕๘ 
 
 

 

 



- ๒๐ - 

ผนวก ก 
ตารางการลงทัณฑ?และการปฏิบัติกรณีข+าราชการ สังกัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร 

ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เร่ือง กําหนดแนวทางลงทัณฑ?และการปฏิบัติ 
กรณีข�าราชการ สงักัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร 

ลําดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ8/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๑ ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  
 

 ๑.๑  ปฏิบัติราชการไม�ตรงเวลาตามท่ีทางราชการกําหนด  คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๒  เกียจคร�านต�อการปฏิบัติราชการ คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๓  ขาดการเรียกชื่อสํารวจยอด หรือขาดการฝLกอบรม
ประจําสัปดาห8  

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๔  ใช�หนี้เงินยืมของทางราชการไม�ตรงตามกําหนด คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๕  ดําเนินการ หรือปฏิบัติงานต�อหนังสือราชการล�าช�า 
หรือไม�ทันตามกําหนด 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๖ปฏิบัติงานบกพร�อง หรือผิดพลาด เป.นเหตุให�เสียหาย
ต�อทางราชการ  

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๗  ขาดการรับ-ส�งบุคคลสําคัญหรือร�วมงานพิธี 
ตามคําสั่งผู�บังคับบัญชา  

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๘  ไม�ปฏิบัติตามข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการรายงานด�วน คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๙  ประมาทเลินเล�อเป.นเหตุให�ทรัพย8สินของทาง
ราชการเสียหาย  

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๒  กักอย�างตํ่า ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๑๐  ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติราชการบกพร�อง 
ในกรณีต�าง ๆ จนถูกส�งตัวกลับ 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๒  กักอย�างตํ่า ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 

 



- ๒๑ - 

 

ลําดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ8/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๑.๑๑  ละท้ิงหน�าท่ีราชการ 
         (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับวินัยทหาร) 
         หมายถึง - มาปฏิบัติราชการแล�วต�อมาละท้ิงไป 
โดยไม�ได�รับอนุญาต 

คร้ังท่ี ๑  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังอย�างตํ่า ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๑๖ วัน 
แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๑.๑๒  ขาดราชการ 
         (หมายถึง การขาดจากหน�าท่ีราชการ 
         คือ - ขาดราชการ ไม�ถึง ๒๔ ชม.ต�อหน�าราชศัตรู 
หรือขาดไม�ถึง ๓ วันในเวลาไม�ปกติ หรือขาดโดยมิได�
รับอนุญาตหรือเมื่อพ�นกําหนดอนุญาตในเวลาปกติยัง
ไม�ถึง ๑๕ วัน 
             - ไม�มาปฏิบัติราชการ หรือมาลงชื่อ 
ในสมุดปฏิบัติราชการแล�วแต�ไม�อยู�ปฏิบัติราชการ) 

- ในเวลาปกติขังเท�าจํานวนวันท่ีขาดราชการ 
- ในเวลาประกาศกฎอัยการศึกขังไม�เกิน ๑๕ วัน  

 
๑.๑๓  ฝGาฝRนหรือไม�ปฏิบัติตามข�อบังคับระเบียบหรือ
คําสั่งของทางราชการ 
 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

๒ 
ความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม�ปฏิบัติตามกฎ ข�อบังคับ 
ระเบียบ คําสั่งของทางราชการ หรือคําสั่งของ 
ผู�บังคับบัญชา 

 
 

 
๒.๑  ไม�ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการพักอาศัย  
 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๒  รายงานขอบ�านพักอาศัยทอ.โดยกรอกข�อมูล 
ไม�ตรงกับข�อเท็จจริงโดยเจตนาให�ได�มาซึ่งสิทธิในการ
พักอาศัย 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๒  กักอย�างตํ่า ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๓  รายงานการต�องคดีให�ผู�บังคับบัญชาทราบล�าช�า 
หรือไม�เป.นไปตามระเบียบ คําสั่ง หรือแบบธรรมเนียม 
ท่ีกําหนด 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๔  ไม�รายงานการต�องคดีให�ผู�บังคับบัญชาทราบ 
ตามระเบียบ คําสั่ง หรือแบบธรรมเนียมท่ีกําหนด 
โดยมีเจตนาปกปYด  

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๒  กักอย�างตํ่า ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๕  ไม�รายงานขอแก�ไขเพ่ิมเติมหรือไม�ตรวจสอบ
ประวัติหรือแฟKมหลักฐานข�อมูลกําลังพล หรือไม�เข�ารับ
การตรวจร�างกายประจําปZ ตามท่ีทางราชการกําหนด 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๖  แก�ไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติรับราชการ  
หรือแฟKมหลักฐานข�อมูลกําลังพล โดยไม�ได�รับอนุญาต
และก�อให�เกิดความเสียหายต�อทางราชการ 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 

 

 



- ๒๒ - 

 

ลําดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ8/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๒.๗  ขัดขืนการจับกุมของ จนท.สห.ทอ. 
       (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับวินัยทหาร) 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๒.๘  เจตนาฝGาฝRนระเบียบหรือคําสั่งเข�าไปในเขต 
หรือพ้ืนท่ีหวงห�าม 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๙  ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชา 
       (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับวินัยทหาร) 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๑๐  ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชา 
เป.นเหตุให�เสียหายต�อทางราชการ 
         (เฉพาะท่ีเกี่ยวกับวินัยทหาร) 

คร้ังท่ี ๑  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังอย�างตํ่า ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๒.๑๑  ถูกกักบริเวณแล�วหนี - ขัง ๒ เท�าของจํานวนวันท่ีกักยังไม�ครบ 

- กรณีกลับมาระหว�างท่ียังไม�พ�นกําหนดโทษกัก 
ให�เปลี่ยนโทษกักท่ียังเหลือเป.นโทษขัง ๒ เท�า
โดยไม�ต�องกักต�อ 

 

๓ 
ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ  

 

 
๓.๑  ออกนอกกรมกองในเวลาราชการโดยไม�ได�รับ 
อนุญาต 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๓.๒  ลาไม�ถูกต�องตามข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการลา  
 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๓.๓  ใช�กริยาวาจาไม�สุภาพต�อเจ�าหน�าท่ีซึ่งปฏิบัติ 
ราชการตามหน�าท่ีหรือเป.นเจ�าหน�าท่ีใช�กริยาวาจา 
ไม�สุภาพต�อผู�อื่น 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๓.๔  แสดงกริยาหรือใช�วาจาไม�สุภาพ 
ต�อผู�บังคับบัญชาหรือผู�มียศสูงกว�า 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 

 

 



- ๒๓ - 

 

ลําดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ8/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๓.๕  ไม�ปฏิบัติตามสัญญากับผู�อื่นเป.นเหตุให� 
เสื่อมเสียชื่อเสียงถึง ทอ. 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๓.๖  กล�าวเท็จหรือหลอกลวงผู�บังคับบัญชา คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 

คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๓.๗  เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารด�วยภาพถ�าย เอกสาร 
หรือด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส8ท่ีทําให�เกิดความ
เสียหายต�อทางราชการ 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๒  กักอย�างตํ่า ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

- ระเบียบ ทอ.ว�า
ด�วยการให�ข�าวและ
บริการข�าวสารของ
ทางราชการ  

 
๓.๘  หลอกลวงทรัพย8ผู�อื่นเป.นเหตุให�เสื่อมเสีย 
ชื่อเสียงถึง ทอ. 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๓.๙  ประพฤติตนไม�เหมาะสมหรือก�อความไม�สงบข้ึน
ในหมู�คณะ 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๓.๑๐  ก�อการทะเลาะวิวาท คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 

คร้ังท่ี ๒  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๘ วัน 
แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๓.๑๑  เกี่ยวข�องกับการแอบอ�างหรือหลอกลวงผู�อื่น 
เพ่ือเรียกรับผลประโยชน8 หรือให�ได�มาซึ่งผลประโยชน8
ต�อตนเองหรือบุคคลอื่น ในการช�วยเหลือบุคคล 
เข�าศึกษาในสถานศึกษาหรือเข�ารับราชการ 
ในส�วนราชการต�าง ๆ ของ ทอ. 

- ให�แต�งต้ัง คณก.สอบสวนข�อเท็จจริง ถ�าผล
การสอบสวนปรากฏเป.นท่ีชัดเจนว�ากระทําผิด 
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได�ว�ามีส�วนร�วมในการ
กระทําผิด ให�พิจารณาปลดออกจากราชการโดย
ไม�มีสิทธิได�รับเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 

- อนุมัติ ผบ.ทอ. 
เมื่อ ๒๕ มิ.ย.๕๘  
ท�ายหนังสือ กพ.
ทอ.ลับ  
ท่ี กห ๐๖๐๔.๓/
๑๓๘๘ ลง ๒๒ มิ.ย.
๕๘ 

 
๓.๑๒  ประพฤติตนส�อไปในทางเป.นผู�ค�ามนุษย8หรือ
ร�วมกับบุคคลอื่นประพฤติตนส�อไปในทางเป.นผู�ค�ามนุษย8 
 

- กรณีปรากฏการกระทําดังกล�าว หรือถูก
กล�าวหาร�องเรียน ให�แต�งต้ัง คณก.สอบสวน
ข�อเท็จจริง ถ�าผลการสอบสวนปรากฏเป.นท่ี
ชัดเจนว�ากระทําผิด หรือมีส�วนร�วมในการ
กระทําผิด ให�พิจารณาลงทัณฑ8ขังไม�เกนิ ๓๐ วัน 
และ/หรือพิจารณาปลดออกจากราชการ 
- กรณีมีการฟKองร�องต�อศาลให�แต�งต้ัง คณก.
สอบสวนข�อเท็จจริง ถ�าผลการสอบสวนปรากฏ
เป.นท่ีชัดเจนว�ากระทําผิด หรือมีส�วนร�วมในการ
กระทําผิด ให�พิจารณาลงทัณฑ8ขังไม�เกนิ ๓๐ วัน
และเมื่อศาลมีคําพิพากษาถึงท่ีสุดว�ากระทําผิด 
ให�พิจารณาปลดออกจากราชการ 

 

 

 



- ๒๔ - 

 

ลําดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ8/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๓.๑๓  ประพฤติตนไม�เหมาะสมในทางชู�สาว คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 

คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๓.๑๔- เป.นชู�กับข�าราชการ ลูกจ�าง หรือพนักงานราชการ 
ทอ.หรือภริยาข�าราชการ ลูกจ�าง หรือพนักงานราชการ 
ทอ. 
- มีชู�กับข�าราชการ ลูกจ�าง หรือพนักงานราชการ ทอ.หรือ
สามีข�าราชการ ลูกจ�าง หรือพนักงานราชการ ทอ. 

- ให�แต�งตัง้ คณก.สอบสวนข�อเท็จจริง ถ�าผลการ
สอบสวนปรากฏเป.นที่ชัดเจนว�าเป.นชู�หรือ 
มีชู� ให�พิจารณาปลดออกจากราชการโดยไม�มีสิทธิ
ได�รับเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ หากผลการสอบสวน
ไม�ชัดเจนแต�เช่ือได�ว�ามีมลทินหรือ 
มัวหมอง ให�พิจารณาปลดออกจากราชการ 
โดยมีสิทธิได�รับเบ้ียหวัดบําเหน็จบํานาญ 

- เป.นชู�หรือมีชู� 
หมายถึง 
ชายหญิงมี
เพศสัมพันธ8กันโดย
ความสมัครใจยินยอม
ของหญิง ในขณะที่
หญิง 
มีสามีที่ชอบด�วย
กฎหมายอยู�แล�ว 

 
๓.๑๕  เป.นชู�หรือมีชู�กับบุคคลภายนอก 
 

- ให�แต�งตัง้ คณก.สอบสวนข�อเท็จจริง ถ�าผลการ
สอบสวนปรากฏเป.นที่ชัดเจนว�าเป.นชู�หรือ 
มีชู� ให�พิจารณาลงทัณฑ8ขังไม�เกิน ๓๐ วัน 
- กรณีมีการฟKองร�องต�อศาลให�งดการลงทัณฑ8 และ
เม่ือศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดว�าเป.นชู�หรือ 
มีชู� ให�ปลดออกจากราชการ โดยไม�มีสิทธิได�รับเบ้ีย
หวัดบําเหน็จบํานาญ 

 

๔ 
ความผิดเก่ียวกับเวรยาม   

 
๔.๑  อยู�เวรยาม หรือเวรเตรียมพร�อมแทนกันหรือ
แลกเปล่ียนเวรยาม หรือเวรเตรียมพร�อม โดยไม�ได�รับ
อนุญาต 
 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๔.๒  ปฏิบัติหน�าที่เวร แล�วไม�ดําเนินการต�อหนังสือ
ราชการที่มีความเร�งด�วนหรือนําเรียนผู�บังคับบัญชาให�ทัน
ตามระยะเวลาที่กําหนด 

คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย�างต่าํ ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๔.๓- บกพร�อง หรือละเลยหน�าที่เวรยาม 
       (หมายถึง ปฏิบัติหน�าที่เวรยามไม�ถูกต�อง 
ตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือ 
มาปฏิบัติหน�าที่เวรยามแต�ไม�สนใจในหน�าที่เวรยาม) 

คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย�างต่าํ ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๔.๔  หลับขณะอยู�เวรยาม คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 

คร้ังที่ ๒  กักอย�างต่าํ ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

- ในกรณีที่
ผู�บังคับบัญชา
พิจารณาแล�วเห็นว�า 
เป.นการเล็กน�อยไม�
สําคัญ ให�ปฏิบัติตาม 
ปอ.ทหาร มาตรา ๘ 

 
๔.๕  รับเวรยามไม�ตรงเวลาที่กําหนด คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 

คร้ังที่ ๒  กักอย�างต่าํ ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๔.๖  ละทิ้งหน�าที่เวรยาม 
        (หมายถึง - มาปฏิบัติหน�าที่เวรยามแล�วต�อมา 
ละทิ้งไป 
        - ได�รับมอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่ 
เวรยาม แล�วละทิ้งจนเป.นเหตุให�เกิดความเสียหาย) 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

- ในกรณีที่
ผู�บังคับบัญชา
พิจารณาแล�วเห็นว�า 
เป.นการเล็กน�อยไม�
สําคัญ ให�ปฏิบัติตาม 
ปอ.ทหาร มาตรา ๘ 
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๔.๗  ขาดเวรยาม 
        (หมายถึง - ไม�มาปฏิบัติหน�าที่เวรยาม 
                    - ได�รับคําส่ังปฏิบัติหน�าที่เวรยาม 
แล�วไม�มาปฏิบัติหน�าที่) 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๔.๘  บกพร�อง ละทิ้ง ละเลยหรือขาดเวรเตรียมพร�อม คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 

คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๔.๙  ดื่มสุราหรือของมึนเมาขณะอยู�เวรยามหรือ 
เวรเตรียมพร�อม 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๔.๑๐  อยู�เวรยามหรือเวรรักษาการณ8แล�วละทิ้ง 
อาวุธปRน 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

๕ 
ความผิดเก่ียวกับการเคารพ  

 

 
๕.๑  ทําความเคารพไม�ถูกต�องตามแบบธรรมเนียมทหาร คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 

คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๕.๒  ไม�ทําความเคารพต�อผู�มียศสูงกว�า หรือผู�บังคับบัญชา
เหนือตน 

คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย�างต่าํ ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

๖ 
ความผิดเก่ียวกับการแต�งกาย  

 

 
๖.๑  ไม�แต�งเคร่ืองแบบในขณะปฏิบัติราชการ 
 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๖.๒  แต�งเคร่ืองแบบไม�ถูกต�องหรือไม�เรียบร�อย คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 

คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๖.๓  แต�งเคร่ืองแบบไม�พกบัตรประจําตัวข�าราชการ
กลาโหม 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
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๖.๔  แต�งเคร่ืองแบบโดยใช�เคร่ืองประดับ หรือ
ส�วนประกอบของเคร่ืองแบบไม�เป.นไปตามที่ทางราชการ
กําหนด 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๖.๕  ไม�สวมหมวกขณะแต�งเคร่ืองแบบ 
       (ยกเว�น เม่ือเข�าไปในพระที่นั่ง, สถานที่จัดงาน 
ที่กําหนดไม�ต�องสวมหมวก, ศาสนสถาน, ที่ทําการ, เคหะ
สถานหรือถอดเพ่ือไหว�พระ) 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๖.๖  ไว�ทรงผมไม�เป.นไปตามรูปแบบที่ทางราชการกําหนด
หรือทําสีผมไม�เป.นสีธรรมชาติ 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

๗ 
ความผิดเก่ียวกับการพนัน  

 

 
๗.๑  ดูผู�อ่ืนม่ัวสุมกันเพ่ือจะเล�นการพนัน คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 

คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๗.๒  ไม�ห�ามปรามเม่ือทราบว�าผู�ใต�บังคับบัญชา 
ม่ัวสุมกันเพ่ือจะเล�นการพนันในสถานที่ราชการ 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๗.๓  ม่ัวสุมกันเพ่ือจะเล�นการพนัน คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 

คร้ังที่ ๒  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๗.๔  สนับสนุนเพ่ือจะจัดให�มีการเล�นการพนัน คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 

คร้ังที่ ๒  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

๘ 
ความผิดเก่ียวกับการดื่มสุราหรือของมึนเมา  

 

 
๘.๑  ดื่มสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ 
หรือในเวลาราชการเว�นแต�ได�รับอนุญาตจากผู�บังคับบัญชา
ตั้งแต�ระดับผู�บังคับการกองบินขึ้นไป 

คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย�างต่าํ ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๘.๒  เมาสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ 
หรือในเวลาราชการ  
 

คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย�างต่าํ ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 
๘.๓  ดื่มสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน�าที่ราชการ คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 

คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๘.๔  เมาสุราหรือของมึนเมา เป.นเหตุให�เกิด 
ความเสียหายต�อบุคคล,ทรัพย8สิน หรือเส่ือมเสียช่ือเสียง
ของ ทอ. 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 
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  ๙ ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะและกฎจราจร   
 ๙.๑  เป.นพลขับรถ แล�วขับข่ีรถยนต8ของทางราชการ

ออกจากเส�นทาง 
คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๙.๒  ขับข่ียานพาหนะของทางราชการโดยประมาท คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

- ถ�าหากเป.น
ความผิด 
ในทางอาญาให�
ผู�บังคับบัญชา
ดําเนินคดีทุกราย 

 ๙.๓  ขับข่ียานพาหนะผิดกฎจราจรในเขตพ้ืนท่ี ทอ. คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังไม�เกิน ๗ วัน 

- ถ�าหากเป.น
ความผิดในทาง
อาญาให�
ผู�บังคับบัญชา
ดําเนินคดีทุกราย 

 ๙.๔  ไม�สวมหมวกกันกระแทกขณะขับข่ีหรือ 
ซ�อนท�ายรถจักรยานยนต8ในเขตพ้ืนท่ี ทอ. 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๙.๕  เป.นเจ�าหน�าท่ีไม�ดูแลและรักษายานพาหนะ 
ท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของตน 

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

- ถ�าหากเป.น
ความผิด 
ในทางอาญาให�
ผู�บังคับบัญชา
ดําเนินคดีทุกราย 

 ๙.๖  บกพร�องต�อหน�าท่ีการควบคุมรถหรือ
ยานพาหนะของทางราชการ  

คร้ังท่ี ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังท่ี ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างตํ่า ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๙.๗  พลขับรถยินยอมให�ผู�ท่ีไม�มีหน�าท่ีขับรถยนต8 
ของทางราชการขับรถยนต8แทนตน 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 ๙.๘  ขับข่ียานพาหนะของทางราชการโดยไม�มีหน�าท่ี
ขับข่ี 

คร้ังท่ี ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างตํ่า ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

- ถ�าหากเป.น
ความผิด 
ในทางอาญาให�
ผู�บังคับบัญชา
ดําเนินคดีทุกราย 

 ๙.๙  เป.นพลขับรถนํารถยนต8ของทางราชการไปใช� 
โดยไม�ได�รับอนุญาต 

คร้ังท่ี ๑  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังอย�างตํ่า ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังท่ี ๓  ให�พิจารณาปลดออกจากราชการ 

 

 ๙.๑๐  เป.นพลขับรถด่ืมสุราหรือของมึนเมาแล�วขับข่ี
ยานพาหนะของทางราชการ 

คร้ังท่ี ๑  ขังไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังท่ี ๒  ขังอย�างตํ่า ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังท่ี ๓  ให�พิจารณาปลดออกจากราชการ 

 

 



- ๒๘ - 

 

ลําดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ8/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

  ๑๐ ความผิดเก่ียวกับอาวุธยทุโธปกรณ8   
 ๑๐.๑  ทําอาวุธที่อยู�ในความรับผิดชอบชํารุด 

ทรุดโทรมหรือสูญหาย 
- ให�ปฏิบัติตามข�อบังคับทหารว�าด�วย 
วินัยการรักษาอาวุธและเคร่ืองยทุโธปกรณ8 

 

 ๑๐.๒  ทําอาวุธปRนล่ันโดยประมาท คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๘ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

 

 ๑๐.๓  นําอาวุธของทางราชการไปใช�โดยไม�ได�รับอนุญาต  คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัไม�ต่ํากว�า ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

 ๑๐.๔  นําเช้ือเพลิงอากาศยานของทางราชการไปใช�โดย
ไม�ได�รับอนุญาต  

คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัไม�ต่ํากว�า ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

 ๑๐.๕  ยิงปRนในเขตพ้ืนที่ ทอ.โดยไม�มีเหตุผล 
อันสมควร 
 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่าํ ๑๖ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 

 

  ๑๑ ความผิดเก่ียวกับการร�องทุกข8   
 ๑๑.๑  ร�องทุกข8ผิดระเบียบที่ทางราชการกําหนด คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 

คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

 

 ๑๑.๒  ร�องทุกข8เป.นความเท็จ คร้ังที่ ๑  ขงัไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย�างต่าํ ๘ วัน แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  ขงัอย�างต่าํ ๑๖ วัน แต�ไม�เกิน ๓๐ วัน 
คร้ังที่ ๔  ให�พิจารณาปลดออกจากราชการ 

 

  ๑๒ ความผิดเก่ียวกับการใช�อุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8ต�าง ๆ   
 ๑๒.๑  ในขณะปฏิบัติหน�าที่ราชการ ใช�เคร่ืองมือส่ือสาร

หรืออุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8ต�าง ๆโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ8 
คร้ังที่ ๒  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต�อ ๆ ไป กักอย�างต่ํา ๔ วัน 
            แต�ไม�เกิน ๗ วัน 

- ระเบียบ ทอ.ว�าด�วย
การให�ข�าวและ
บริการข�าวสารของ
ทางราชการ  

 ๑๒.๒  นําข�อมูล หรือภาพถ�ายที่ไม�เหมาะสมหรือ 
เป.นเท็จ เผยแพร� หรือส�งต�อผ�านส่ืออิเล็กทรอนิกส8 
อันอาจเกิดความเสียหายต�อ ทอ.หรือผู�อ่ืน 

คร้ังที่ ๑  กักไม�เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย�างต่าํ ๔ วัน แต�ไม�เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓ และคร้ังต�อ ๆ ไป ขังอย�างต่ํา ๗ วัน 
แต�ไม�เกิน ๑๕ วัน 

- ระเบียบ ทอ.ว�าด�วย
การให�ข�าวและ
บริการข�าวสารของ
ทางราชการ  

 

 

 

 

 



- ๒๙ - 

 

ลําดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ8/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

  ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(เฉพาะท่ีเกี่ยวกับวินัยทหาร)  

  

 ๑๓.๑  เสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว�ใน
ครอบครอง (ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ
ท่ีกําหนดามบัญชีท�ายประกาศ คสช.ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ 
ลง ๒๑ ก.ค.๕๗ เร่ือง การปฏิบัติต�อผู�สงสัยว�ากระทํา
ผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพ่ือเข�าสู�การบําบัด
ฟRSนฟูและการดูแลผู�ผ�านการบําบัดพ้ืนฟู) โดยไม�ได�ตก
เป.นผู�ต�องหาในฐานความผิดดังกล�าว และไม�เป.น
ผู�ต�องหาหรืออยู�ในระหว�างถูกดําเนินคดีในฐาน
ความผิดอื่นซึ่งเป.นความผิดท่ีมีโทษจําคุกหรืออยู�ใน
ระหว�างรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาของศาล และไม�
มีพฤติกรรมท่ีอาจก�อให�เกิดอันตรายแก�ผู�อื่นหรือสังคม 
      -  สมัครใจหรือยินยอมเข�ารับการบําบัดฟRSนฟู 
หรือ  
      -  ถูกเจ�าหน�าท่ี ป.ป.ส.หรือเจ�าหน�าท่ีอื่นท่ี
เกี่ยวข�อง ตรวจพบสารเสพติดในปXสสาวะ โดยผลการ
ตรวจพิสูจน8พบว�าเป.นสารเสพติดจริง และผู�นั้น
ยินยอมเข�ารับการบําบัดฟRSนฟู  

-  ผ�านการบําบัดฟRSนฟูตามหลักเกณฑ8ท่ีทาง
ราชการกําหนด ไม�พิจารณาลงทัณฑ8  
-  ไม�ผ�านการบําบัดฟRSนฟูตามหลักเกณฑ8 ท่ีทาง
ราชการกําหนด หรือผ�านการบําบัดฟRSนฟูแล�ว
กลับไปเสพยาเสพติดอีก ให�ถือว�าเป.นการ
ประพฤติชั่วอย�างร�ายแรง และให�พิจารณาปลด
ออกจากราชการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให�ผู�บังคับบัญชา
ส�งเข�ารับการบําบัด
ฟRSนฟูตามหลักเกณฑ8
ท่ีทางราชการหรือ
เป.นกรณีท่ีเจ�าหน�าท่ี 
ป.ป.ส.หรือเจ�าหน�าท่ี
อื่น ท่ีเกี่ยวข�องส�ง
เข�ารับการบําบัด
ฟRSนฟูตามหลักเกณฑ8
ท่ีทางราชการ 
กําหนดแล�วแต�กรณี  
 

๑๓.๒  กระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดกรณี
อื่นนอกจากท่ีระบุไว�ตามข�อ ๑๓.๑    

-  ให�ดําเนินการตามกฎหมาย   

๑๓.๓  ผู�เกี่ยวข�องกับยาเสพติดตามความหมายของ
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยด�วยการปKองกัน
เจ�าหน�าท่ีของรัฐมิให�เกี่ยวข�องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 
และฉบับท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม   

- ให�พิจารณาลงทัณฑ8ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)  
ท่ี ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ เร่ือง กําหนด 
แนวทางการลงทัณฑ8ข�าราชการและ  
ลูกจ�างประจําในสังกัด ทอ.ท่ีเกี่ยวข�องกับยา 
เสพติด  

 

  ๑๔ ความผิดกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข�อ ๑ – ๑๓ - ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาลงทัณฑ8 
ตาม พ.ร.บ.ว�าด�วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๐ -   

ผนวก ข 

แนวทางการปฏิบัติกรณีข�าราชการ สังกัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร 

(ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง กําหนดแนวทางลงทัณฑ8และการปฏิบัติ 

กรณีข�าราชการ สงักัด ทอ.กระทําผิดวินัยทหาร) 

  ๑. กรณีที่ผู�บังคับบัญชาเห็นสมควรให�มีการแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงเพ่ือให�
ปรากฏความผิดที่ชัดเจนเมื่อข�าราชการในสังกัดกระทําผิดวินัยทหาร 
   ๑.๑ ให�แต�งต้ังคณะกรรมการฯ จํานวนไม�น�อยกว�า ๓ คน  
   ๑.๒ ให�คณะกรรมการฯ ตามข�อ ๑.๑ ดําเนินการสอบสวนพฤติกรรมการกระทําผิดวินัย
ทหารและการลงทัณฑ8ให�เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต�วันที่ประธานกรรมการฯ ได�รับทราบการแต�งต้ัง
คณะกรรมการฯ กรณีที่ไม�สามารถดําเนินการสอบสวนฯ ให�แล�วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วันได�
ให�คณะกรรมการฯ รายงานขอขยายระยะเวลาต�อผู�บังคับบัญชาซึ่งเป.นผู�แต�งต้ังได�อีกไม�เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน 
หากยังไม�สามารถดําเนินการสอบสวนฯ ให�แล�วเสร็จอีก ให�คณะกรรมการฯ เสนอรายงานขอขยายระยะเวลา
ผ�าน หน.นขต.ทอ.เพ่ือนําเรียน ผบ.ทอ.พิจารณาต�อไป 
   ๑.๓ กรณีมีผู�กระทําผิดวินัยทหารต�างสังกัดกระทําผิดร�วมกันหรือเกี่ยวเน่ืองกัน และไม�
เข�าหลักเกณฑ8ต�องแต�งต้ังคณะกรรมการส�วนกลางสอบสวนตามคําสั่ง ทอ.ในหนังสือ ที่ กห ๐๖๐๒/๓๒๑  
ลง ๒๗ ต.ค.๓๘ ให�คณะกรรมการฯ ที่ได�รับแต�งต้ังติดต�อประสานกับหน�วยต�นสังกัดของผู�กระทําผิดวินัยทหาร
ต�างสังกัด เพ่ือให�การพิจารณาลงทัณฑ8เป.นไปในแนวทางเดียวกัน 

  ๒. ก�อนการลงทัณฑ8ข�าราชการสังกัด ทอ.ซึ่งกระทําผิดวินัยทหาร ให�ผู�บังคับบัญชาหรือ
คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการกระทําผิดและการพิจารณาลงทัณฑ8ส�งให� นธน.ของหน�วยตรวจสอบ
ความถูกต�องก�อนสั ่งลงทัณฑ8 หากหน�วยใดไม�มี นธน.ให�เสนอรายงานฯ ดังกล�าวให� สธน.ทอ.เพื ่อ
ตรวจสอบความถูกต�องก�อนสั่งลงทัณฑ8ต�อไป 

  ๓. ทัณฑ8ที่กําหนดไว�ในผนวก ก ท�ายคําสั่งน้ี ใช�เป.นแนวทางให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณา 
ลงทัณฑ8ข�าราชการประจําการสังกัด ทอ.ทั้งนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กรณีนายทหารสญัญาบตัร
ช้ันยศใดที่ไม�อยู�ในเกณฑ8การรับทัณฑ8ขังได� ให�เปลี่ยนเป.นกัก จํานวน ๒ เท�าของทัณฑ8ขัง 

  ๔. กรณีความผิดบางข�อที่กําหนดไว�ในผนวก ก ท�ายคําสั่งน้ี ซึ่งเป.นเหตุให�เสียหายต�อทางราชการ
อย�างร�ายแรง ผู�บังคับบัญชาจะพิจารณาลงทัณฑ8มากกว�าที่กําหนดไว�ในตารางการลงทัณฑ8ฯ น้ีก็ได� แต�ต�องไม�เกิน
อํานาจของผู�สั่งลงทัณฑ8 และต�องอยู�ในหลักเกณฑ8ดังน้ี 
   ๔.๑ การลงทัณฑ8ครั้งที่ ๒ ต�องมากกว�าทัณฑ8ที่ได�ลงไปแล�วในครั้งที่ ๑ 
   ๔.๒ การลงทัณฑ8ครั้งที่ ๓ และครั้งต�อ ๆ ไป ต�องมากกว�าทัณฑ8ที่ได�ลงไปแล�วในครั้งที่ ๒ 

  ๕. การนับครั้งการลงทัณฑ8ในกรณีความผิดเดียวกัน ให�นับต�อเนื่องกันตลอดไป (มิใช�เริ่ม
นับครั้งที่ ๑ ใหม�เมื่อสิ้นสุดปZงบประมาณหน่ึง)  

 

 

๖.  วิธีปฏิบัติ... 
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  ๖. วิธีปฏิบัติในการลงทัณฑ8กรณีที่มิได�กําหนดไว�ใน พ.ร.บ.ว�าด�วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
ให�ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมที่ กห.กําหนด และหากไม�มีแบบธรรมเนียมที่ กห.กําหนดไว�ในเรื่องน้ัน ให�ปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายทั่วไปที่ใกล�เคียงมาใช�บังคับ 

  ๗. การกําหนดทัณฑ8ตามตารางการลงทัณฑ8ฯ ในผนวก ก เป.นการใช�ดุลยพินิจกําหนด
ทัณฑ8ที่เหมาะสมของผู�บังคับบัญชาสูงสุดของ ทอ.ตาม พ.ร.บ.ว�าด�วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ มาตรา ๒๐ 
ผู�บังคับบัญชาระดับรองจะใช�ดุลยพินิจกําหนดทัณฑ8ให�แตกต�างไปจากที่ได�กําหนดไว�แล�วไม�ได� 

-------------------- 
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แนวทางการลงทัณฑ?ข+าราชการ ลูกจ+างประจํา สังกัด ทอ.ท่ีเก่ียวข+องกับยาเสพติด 

๑. วัตถุประสงค?  เพ่ือให�การพิจารณาลงทัณฑ8ข�าราชการ และลูกจ�างประจําที่กระทําผิด 
ทางวินัยกรณีเกี่ยวกับยาเสพติด เป.นไปด�วยความเหมาะสมและเป.นแนวเดียวกัน จึงให� นขต.ทอ.ถือปฏิบัติ 
ตามแนวทางการลงทัณฑ8 ที่แนบ  

๒. แนวทางการลงทัณฑ? 
๒.๑ ข�าราชการ ทอ. 
๒.๒ ลูกจ�างประจํา 

๓. แนวทางปฏิบัติ 
๓.๑ “เจ�าหน�าที่ของรัฐ” หมายความว�า ข�าราชการ พนักงาน หรือลูกจ�างของราชการ

ส�วนกลางราชการส�วนภูมิภาค และส�วนราชการท�องถ่ิน และให�หมายความรวมถึงเจ�าพนักงานตามกฎหมายว�า
ด�วยลักษณะปกครองท�องที่ พนักงานหรือลูกจ�างของรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอื่นของรัฐด�วย 

๓.๒ การกระทําของเจ�าหน�าที่ของรัฐดังต�อไปน้ีถือว�าเป.นการเกี่ยวข�องกับยาเสพติด  
(เว�นแต�การกระทําของเจ�าหน�าที่ของรัฐน้ันเป.นการกระทํากับบุคคลซึ่งเป.นสามีหรือภริยา บุพการี 
หรือผู�สืบสันดานไม�ว�าช้ันใด ๆ ของเจ�าหน�าที่ของรัฐน้ัน) คือ  

๓.๒.๑ สนับสนุนหรือช�วยเหลือผู�ที่เกี่ยวข�องกับยาเสพติดโดยรู�หรือควรจะได�รู�ว�า 
ผู�น้ันเกี่ยวข�องกับยาเสพติด 

๓.๒.๒ จัดหาหรือให�เงินหรือทรัพย8สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ  
เพ่ือประโยชน8หรือให�ความสะดวกแก�ผู�เกี่ยวข�องกับยาเสพติด โดยรู�หรือควรจะได�รู�ว�าผู�น้ันเกี่ยวข�องกับ 
ยาเสพติด  

๓.๒.๓ รับเงินทรัพย8สิน หรือประโยชน8อื่นใดจากผู�ที่ เกี่ยวข�องกับยาเสพติด 
โดยรู�หรือควรจะได�รู�ว�าผู�น้ันเกี่ยวข�องกับยาเสพติด 

๓.๒.๔ คบค�าสมาคมเป.นอาจิณกับผู�ที่เกี่ยวข�องกับยาเสพติดโดยรู�หรือควรจะได�รู�ว�า
ผู�น้ันเกี่ยวข�องกับยาเสพติด 

๓.๒.๕ เป.นผู�ประกันผู�ต�องหาหรือจําเลยโดยใช�หลักทรัพย8หรือสถานะการเป.น
เจ�าหน�าที่ของรัฐในช้ันพนักงานสอบสวนพนักงาน อัยการ หรือศาล ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข�อหา 
ผลิต นําเข�า ส�งออก จําหน�าย หรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน�ายซึ่งยาเสพติด หรือในข�อหามีไว�ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุออกฤทธ์ิในประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดเป.นความผิดตาม
กฎหมายว�าด�วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต�อจิตและประสาท 

  ๔.  มาตรการทางการบริหารดําเนินการ ดังน้ี 
   ๔.๑  ย�ายผู�น้ันออกนอกเขตพ้ืนที่ที่เจ�าหน�าที่ผู�น้ันมีหน�าที่ปฏิบัติราชการ หรือย�ายประจํา
หน�วย 
   ๔.๒  นําพฤติกรรมน้ันมาประกอบการพิจารณาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งการเลื่อนช้ัน
เงินเดือน การเลื่อนยศ หรือระดับ รวมตลอดถึงการพิจารณาความดี ความชอบ ประจําปZ  
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   ๔.๓  ในกรณีที่การกระทําความผิดเกี่ยวข�องกับยาเสพติด ถ�าผู�บังคับบัญชาเห็นว�าเป.น
ความผิดที่ร�ายแรง หรือที่ทําความเสี่ยมเสียต�อกองทัพอากาศเป.นส�วนรวม ก็ให�ปลดออกจากราชการได� 

  ๕.  นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม�อยู�ในเกณฑ8ที่จะรับทัณฑ8ขังได� ให�เปลี่ยนเป.นกัก จํานวน ๒ เท�า 
ของทัณฑ8ขัง 

  ๖.  นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม�อยู�ในเกณฑ8ที่จะเป.นผู�รับทัณฑ8ตามพระราชบัญญัติว�าด�วย 
วินัยทหาร พ.ศ.๒๕๗๖ ให�ผู�บังคับบัญชาลงทัณฑ8โดยใช�มาตรการบริหาร ตามที่เห็นสมควร 

  ๗.  ให�ผู�บังคับบัญชาดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ทันทีเมื่อ 
   ๗.๑  ได�รับแจ�งจาก เลขาธิการ ป.ป.ส.ว�า เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดเกี่ยวข�องกับยาเสพติด  
   ๗.๒  เมื่อเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดถูกกล�าวหาร�องเรียน และได�ข�อยุติแล�วว�าเกี่ยวข�องกับ 
ยาเสพติด หรือกรณีเป.นที่สงสัยว�าเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดเกี่ยวข�องกับยาเสพติด 
 
 
เอกสารอ+างอิง  คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๐ ต.ค.๔๒ เรื่อง กําหนดแนวทางการลงทัณฑ8 
     ข�าราชการและลูกจ�างประจํา สังกัด ทอ.ที่เกี่ยวข�องกับยาเสพติด 
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(สําเนา) 
คําสั่งกองทัพอากาศ 

ที่ ๑๗๐/๔๒ 
เรื่อง   กําหนดแนวทางการลงทัณฑ8ข�าราชการและลกูจ�างประจําในสังกัด ทอ. 

ที่เกี่ยวข�องกบัยาเสพติด 
 

เพ่ือให�การพิจารณาลงทัณฑ8ข�าราชการและลูกจ�างประจําที่กระทําผิดทางวินัยเกี่ยวข�องกับ 
ยาเสพติด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการปKองกันเจ�าหน�าที่ของรัฐมิให�เกี่ยวข�องกับยาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๔๒ เป.นไปด�วยความเหมาะสมและเป.นแนวเดียวกัน จึงให� นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามแนวทางการ 
ลงทัณฑ8ในผนวก ท�ายคําสั่งน้ี 

ทั้งน้ี  ต้ังแต�บัดน้ีเป.นต�นไป 

     สั่ง   ณ   วันที่  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
             (ลงช่ือ) พล.อ.อ.สน่ัน  ทั่วทิพย8 
             (สน่ัน  ทั่วทิพย8) 
                  ผบ.ทอ. 
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ผนวก ก 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ 

แนวทางการลงทัณฑ?ข+าราชการ ทอ.ที่เกี่ยวข+องกับยาเสพติด 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการปKองกันเจ�าหน�าที่ของรัฐมิให�เกี่ยวข�องกบัยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
ลําดับ กรณีความผิด ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 

๑ กระทําการใด ๆ ตามข�อ ๒ ในผนวก ค กับผู�ทีเ่กี่ยวข�อง
ในการผลิต นําเข�า หรือส�งออก ยาเสพติด 

ขัง ๗ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ขัง ๓๐ วัน 
และให�ปลดออกจากราชการ 

- 

๒ กระทําการใด ๆ ตามข�อ ๒ ในผนวก ค กับผู�ทีเ่กี่ยวข�อง 
ในการจําหน�ายยาเสพติด 

ขัง ๓ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ขัง ๗ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ขัง ๑๕ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

๓ การทําการใด ๆ ตามข�อ ๒ ในผนวก ค กับผู�ที ่
ครอบครองเพื่อจําหน�ายยาเสพติด 

กัก ๗ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ขัง ๕ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ขัง ๑๐ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

๔ กระทําการใด ๆ ตามข�อ ๒ ในผนวก ค กับผู�ที่มีไว�ใน 
ครอบครองซึง่วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๑ หรือ 
ประเภทที่ ๒ เกินปริมาณทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนด 
อันเป.นความผิดตามกฎหมายว�าด�วยวัตถุออกฤทธิ์ 
ต�อจิตและประสาท 

กัก ๕ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ขัง ๓ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ขัง ๗ วัน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

๕ 
 

ผู�บังคับบญัชาโดยตรง หรือผู�ที่ได�รบัมอบหมายให� 
ปกครองบงัคับบญัชาโดยตรง ละเลยไม�ดําเนินการ 
ตามข�อ ๖ ในผนวก ค ถือว�าผิดวินัย 

ภาคทัณฑ8 กัก ๓ วัน กัก ๗ วัน 
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ผนวก ข 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ 

แนวทางการลงทัณฑ?ลูกจ+างประจําที่เกี่ยวข+องกับยาเสพติด 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการปKองกันเจ�าหน�าที่ของรัฐมิให�เกี่ยวข�องกบัยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
ลําดับ กรณีความผิด ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ครั้งที่ ๓ 

๑ กระทําการใด ๆ ตามข�อ ๒ ในผนวก ค กับผู�ทีเ่กี่ยวข�อง 
ในการผลิต นําเข�า หรือส�งออก ยาเสพติด 

ตัดค�าจ�าง ร�อยละ ๑๐ 
เป.นเวลา ๖ เดือน 

ไล�ออก - 

๒ กระทําการใด ๆ ตามข�อ ๒ ในผนวก ค กับผู�ทีเ่กี่ยวข�อง 
ในการจําหน�ายยาเสพติด 

ตัดค�าจ�าง ร�อยละ ๑๐ 
เป.นเวลา ๔ เดือน 

ลดขั้นค�าจ�าง ๒ ขั้น 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ให�ปลดออก 

๓ การทําการใด ๆ ตามข�อ ๒ ในผนวก ค กับผู�ที ่
ครอบครองเพื่อจําหน�ายยาเสพติด 

ตัดค�าจ�าง ร�อยละ ๑๐  
เป.นเวลา ๓ เดือน 

ลดขั้นค�าจ�าง ๑ ขั้น 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ให�ปลดออก 
 

๔ กระทําการใด ๆ ตามข�อ ๒ ในผนวก ค กับผู�ที่มีไว�ใน 
ครอบครองซึง่วัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ ๑ หรือ 
ประเภทที่ ๒ เกินปริมาณทีร่ัฐมนตรีประกาศกําหนด 
อันเป.นความผิดตามกฎหมายว�าด�วยวัตถุออกฤทธิ์ 
ต�อจิตและประสาท 

ตัดค�าจ�างร�อยละ ๑๐ 
เป.นเวลา ๑ เดือน 

ตัดค�าจ�าง ร�อยละ ๑๐ 
เป.นเวลา ๕ เดือน 
และใช�มาตรการทางการบรหิาร 

ให�ปลดออก 

๕ 
 

ผู�บังคับบญัชาโดยตรง หรือผู�ที่ได�รบัมอบหมายให� 
ปกครองบงัคับบญัชาโดยตรง ละเลยไม�ดําเนินการ 
ตามข�อ ๖ ในผนวก ค ถือว�าผิดวินัย 

ภาคทัณฑ8 กัก ๓ วัน กัก ๗ วัน 
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ผนวก ค 

ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ 
คําชี้แจง 

๑.  “เจ�าหน�าที่ของรัฐ” หมายความว�า ข�าราชการ พนักงาน หรือลูกจ�างของราชการ
ส�วนกลาง ราชการส�วนภูมิภาค และราชการส�วนท�องถ่ิน และให�หมายความรวมถึงเจ�าพนักงานตาม
กฎหมายว�าด�วยลักษณะปกครองท�องที่ พนักงานหรือลูกจ�างของรัฐวิสาหกิจหรือหน�วยงานอื่นของรัฐด�วย 

๒.  การกระทําของเจ�าหน�าที่ของรัฐดังต�อไปน้ีถือว�าเป.นการเกี่ยวข�องกับยาเสพติด  
(เว�นแต�การกระทําของเจ�าหน�าที่ของรัฐน้ันเป.นการกระทํากับบุคคล ซึ่งเป.นสามีหรือภริยา บุพการี หรือ
ผู�สืบสันดานไม�ว�าช้ันใด ๆ ของเจ�าหน�าที่ของรัฐน้ัน) คือ  

 ๒.๑  สนับสนุนหรือช�วยเหลือผู�ที่ เกี่ยวข�องกับยาเสพติดโดยรู�หรือควรจะได�รู�ว�า 
ผู�น้ันเกี่ยวข�องกับยาเสพติด 

 ๒.๒  จัดหาหรือให�เงินหรือทรัพย8สิน ยานพาหนะ สถานที่ หรือวัตถุใด ๆ เพ่ือประโยชน8
หรือให�ความสะดวกแก�ผู�ที่เกี่ยวข�องกับยาเสพติดโดยรู� หรือควรจะได�รู�ว�าผู�น้ันเกี่ยวข�องกับยาเสพติด 

 ๒.๓  รับเงินทรัพย8สินหรือประโยชน8อื่นใดจากผู�ที่เกี่ยวข�องกับยาเสพติดโดยรู�หรือ 
ควรจะได�รู�ว�าผู�น้ันเกี่ยวข�องกับยาเสพติด 

 ๒.๔  คบค�าสมาคมเป.นอาจิณกับผู�ที่เกี่ยวข�องกับยาเสพติดโดยรู�หรือควรจะได�รู�ว�าผู�น้ัน 
เกี่ยวข�องกับยาเสพติด 

 ๒.๕  เป.นผู�ประกันผู�ต�องหาหรือจําเลย โดยใช�หลักทรัพย8หรือสถานะการเป.นเจ�าหน�าที่
ของรัฐในช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข�อหาผลิต นําเข�า 
ส�งออกจําหน�าย หรือมีไว�ในครอบครองเพ่ือจําหน�ายซึ่งยาเสพติด หรือในข�อหามีไว�ในครอบครองซึ่งวัตถุออก
ฤทธ์ิในประเภทที่ ๑ หรือประเภทที่ ๒ เกินปริมาณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดอันเป.นความผิดตามกฎหมาย
ว�าด�วยวัตถุที่ออกฤทธ์ิต�อจิตและประสาท 

๓.  มาตรการทางการบริหารดําเนินการดังน้ี 
 ๓.๑  ย�ายผู� น้ันออกนอกเขตพ้ืนที่ที่ เจ�าหน�าที่ผู� น้ันมีหน�าที่ปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงาน หรือย�ายประจําหน�วย หรือ 
 ๓.๒  นําพฤติการณ8น้ันมาประกอบการพิจารณาแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�ง การเลื่อนข้ัน

เงินเดือนการเลื่อนยศ หรือระดับ รวมตลอดถึงการพิจารณาความดี ความชอบประจําปZ หรือ 
 ๓.๓  ในกรณีที่การกระทําความผิดเกี่ยวข�องกับยาเสพติด ถ�าผู�บังคับบัญชาเห็นว�า 

เป.นความผิดที่ร�ายแรง หรือที่ทําความเสื่อมเสียต�อกองทัพอากาศเป.นส�วนรวมก็ให�ปลดออกจากราชการได� 

                    ๔.  นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม�อยู�ในเกณฑ8ที่จะรับทัณฑ8ขังได� ให�เปลี่ยนเป.นกัก จํานวน 
๒ เท�า ของทัณฑ8ขัง 

                   ๕.  นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม�อยู�ในเกณฑ8ที่จะเป.นผู�รับทัณฑ8ตามพระราชบัญญัติ             
ว�าด�วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ให�ผู�บังคับบัญชาลงทัณฑ8โดยใช�มาตรการทางการบริหาร ตามที่เห็นสมควร 

 ๖.  ให�ผู�บังคับบัญชาดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ทันทีเมื่อ 
  ๖.๑  ได�รับแจ�งจาก เลขาธิการ ป.ป.ส.ว�าเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดเกี่ยวข�องกับยาเสพติด  
  ๖.๒  เมื่อเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดถูกกล�าวหาร�องเรียน และได�ข�อยุติแล�วว�าเกี่ยวข�องกับ

ยาเสพติดหรือกรณีเป.นที่สงสัยว�าเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดเกี่ยวข�องกับยาเสพติด 
--------------------------------- 



ผู�ที่เก่ียวข�องกับยาเสพติดในเรื่องต�าง ๆ ดังน้ี 
- การผลิตยาเสพติด 
- การนําเข�ายาเสพติด 
- การส�งออกยาเสพติด 
- การจาํหน�ายยาเสพติด 
- การมีไว�ในครบครองเพ่ือจาํหน�ายซ่ึงยาเสพติด 
อันเป.นความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
หรือมีไว�ในครอบครองซ่ึงวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี ๑ 
หรือประเภทท่ี ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
อันเป.นความผิดตามกฎหมายว�าด�วยวัตถุที่ออกฤทธิ ์
ต�อจิตและประสาท หมายเหตุ - ในกรณีที่มคีวามผิดเกิดขึ้น เห็นสมควร 

ให�นายทหารพระธรรมนูญร�วมพิจารณาด�วย 

ถือว�ามีความผิดฐานเก่ียวข�องกับยาเสพติด 

- ๓๘ - 
 

ผนวก ง 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ 

ผังแสดงการเก่ียวข+องกับยาเสพติดของข+าราชการหรือลูกจ+างประจํา 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยการปKองกันเจ�าหน�าที่ของรัฐมิให�เกี่ยวข�องกบัยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ�าหน�าท่ีของรัฐ 
กระทําการใด ๆ ตาม
ข�อ ๒ ในผนวก ค กับ 



- ๓๙ - 
 

การร+องทุกข? 

ในการที่จะรักษาวินัยทหารให�เป.นระเบียบเรียบร�อยอยู�เสมอย�อมเป.นการจําเป.น 
ที่ผู�บังคับบัญชาจักต�องมีอํานาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑ8อยู�เองเป.นธรรมดา แต�ผู�บังคับบัญชา 
บางคนอาจใช�อํานาจในทางที่ผิดหรือไม�ยุติธรรมซึ่งเป.นการสมควรที่จะให�ผู�ใต�บังคับบัญชามีโอกาส 
ร�องทุกข8ได� 

คําช้ีแจงของทหารว�า ผู�บังคับบัญชากระทําแก�ตนด�วยการอันไม�เป.นการยุติธรรม หรือ 
ผิดกฎหมาย  หรือแบบธรรมเนียมทหารว�า ตนมิได�รับผลประโยชน8หรือสิทธิตามที่ควรจะได�รับจากทาง
ราชการน้ัน เรียกว�า “ร�องทุกข8” 

(๑) ทหารจะต�องร�องทุกข8ได�แต�สําหรับตนเองเท�าน้ัน ห�ามมิให�ร�องทุกข8แทนผู�อื่น 
เป.นอันขาดและห�ามมิให�ลงช่ือรวมกัน หรือเข�ามาร�องทุกข8พร�อมกันหลายคน และห�ามมิให�ประชุมกัน 
เพ่ือหารือเรื่องจะร�องทุกข8 

(๒) ห�ามมิให�ร�องทุกข8ในเวลาที่ตนกําลังเข�าแถว หรือในขณะที่กําลังทําหน�าที่ราชการ 
อย�างใดอย�างหน่ึง เช�น เวลาเป.นยาม เป.นเวร และห�ามมิให�ร�องทุกข8ก�อนเวลาล�วงไปแล�วย่ีสิบสี่ช่ัวโมง
นับต้ังแต�มีเหตุจะร�องทุกข8เกิดข้ึน 

(๓) ห�ามมิให�ร�องทุกข8ว�า ผู�บังคับบัญชาลงทัณฑ8แรงเกินไป ถ�าหากว�าผู�บังคับบัญชาน้ัน 
มิได�ลงทัณฑ8เกินอํานาจที่จะทําได�ตามความในหมวด ๓ แห�งพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ถ�าจะกล"าวโทษผู+ใดให+ร+องทุกข?ต"อผู+บังคับบัญชาโดยตรงของผู+น้ัน จะร�องทุกข8ด�วย
วาจา หรือจะเขียนเป.นหนังสือก็ได�  ถ�าผู�ร�องทุกข8มาร�องทุกข8ด�วยวาจาให�ผู�รับการร�องทุกข8จดข�อความของ
เรื่องที่ร�องทุกข8น้ัน และให�ผู�ร�องทุกข8ลงลายมือช่ือไว�เป.นหลักฐานด�วย 

ถ�าหากว�าผู�ร�องทุกข8ไม�ทราบชัดเจน ตนได�รับความเดือดร�อนเพราะผู�ใดแน�ก็ให�ร�องทุกข8 
ต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรงของตน เพ่ือเสนอไปตามลําดับช้ันจนถึงที่สุด คือผู�ที่จะสั่งการไต�สวน และแก� 
ความเดือดร�อนน้ันได� 

(๕) ถ�าเขียนความร�องทุกข8เป.นจดหมายแล�ว จดหมายน้ันต�องลงลายมือช่ือของผู�ร�องทุกข8
ในร�องทุกข8ฉบับใดไม�มีลายมือช่ือ ผู�บังคับบัญชาไม�มีหน�าที่จะต�องพิจารณา 

(๖) เมื่อผู�ใดได�ร�องทุกข8ต�อผู�บังคับบัญชาตามระเบียบที่ว�ามาน้ีแล�วและเวลาล�วงพ�นไป 
สิบห�าวัน ยังไม�ได�รับความช้ีแจงประการใด ทั้งความเดือดร�อนก็ยังไม�ปลดเปลื้องไปให�ร�องทุกข8ใหม� 
ต�อผู�บังคับบัญชาช้ันที่สูงถัดข้ึนไปเป.นลําดับอีก และในการร�องทุกข8ครั้งน้ีให�ช้ีแจงด�วยว�าได�ร�องทุกข8 
ต�อผู�บังคับบัญชาช้ันใดมาแล�วแต�เมื่อใด 

(๗)  ถ�าผู�บังคับบัญชาได�รับเรื่องร�องทุกข8เมื่อใด ต�องรีบไต�สวนและจัดการแก�ไขความเดือดร�อน
หรือช้ีแจงให�ผู� ย่ืนใบร�องทุกข8เข�าใจ จะเพิกเฉยละเลยไม�ได�เป.นอันขาด ผู�ใดเพิกเฉยนับว�ากระทําผิดต�อ 
วินัยทหาร 

(๘)  ถ�าผู�บังคับบัญชาที่ได�รับเรื่องร�องทุกข8ได�ช้ีแจงให�ผู�ร�องทุกข8ทราบแล�วแต�ผู�ร�องทุกข8ยังไม�
หมดความสงสัย ก็ให�ร�องทุกข8ต�อผู�บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปได�และต�องช้ีแจงด�วยว�าได�ร�องทุกข8น้ีต�อผู�ใด
และได�รับคําช้ีแจงอย�างไรแล�วด�วย 

การร+องทุกข?เท็จ 

ถ�าหากปรากฏชัดว�า ข�อความที่ร�องทุกข8เป.นความเท็จ หรือการร�องทุกข8น้ันกระทําไป 
โดยผิดระเบียบที่กล�าวมา ผู�ร�องทุกข8จะต�องมีความผิดฐานกระทําผิดต�อวินัยทหาร 

 



- ๔๐ - 
 

คุณและโทษของการท่ีทหารต้ังม่ันอยู"ในวินัยและขาดวินัย 

ผลดีของการที่ทหารต้ังมั่นอยู�ในวินัย 
๑. ทําให�ทหารปกครองบังคับบัญชากันได� 
๒.  ทําให�ทหารสามารถควบคุมกันเป.นปLกแผ�นมั่นคง 
๓.  ทําให�ทหารมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
๔.  ทําให�ทหารปฏิบัติหน�าที่ได�ผลดี 
๕.  ทําให�ทหารเข�มแข็ง สามารถจะมีอิทธิพลเป.นที่เกรงขามแก�ผู�ที่จะมารุกราน 
๖.  ทําให�ทหารสูงเกียรติ เป.นที่รักใคร�ไว�วางใจของประชาชน 

ผลร+ายของการที่ทหารขาดวินัย 
๑.  ทําให�ทหารขาดความเคารพเช่ือฟXง 
๒.  ทําให�กองทหารกลายเป.นกองโจรได� 
๓.  ทําให�ทหารเสื่อมเสีย ขาดความไว�วางใจของประชาชนพลเมือง 
๔.  ทําให�กองทัพขาดสมรรถภาพ 
๕.  ทําให�ประเทศชาติเสื่อมสลายในที่สุด 

  
เอกสารอ+างอิง พ.ร.บ.วินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๑ - 
 

การร+องทุกข?ร+องเรียน 

เพ่ือให�การดําเนินการเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนเป.นไปตามที่กฎหมายกําหนดและสอดคล�อง
กับการบริหารราชการของ ทอ.จึงได�กําหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติไว� ดังน้ี 

๑. นิยามศัพท? 
๑.๑  คําร+องทุกข? หมายความว�า คําร�องทุกข8ที่ผู�ร�องทุกข8ได�ย่ืนหรือส�งต�อเจ�าหน�าที่  

ณ ส�วนราชการ ทอ. และหมายความรวมถึงคําร�องทุกข8ที่ได�ย่ืนแก�ไขเพ่ิมเติมคําร�องทุกข8เดิม โดยมีประเด็น
หรือข�อเท็จจริงข้ึนใหม�ด�วย   

๑.๒  คําร+องเรียน หมายความว�า การที่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน�วยงาน 
ร�องขอให� ทอ.ดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึง เพ่ือแก�ไขปXญหา ความเดือดร�อนหรือความเสียหายที่ได�รับ  
อันเน่ืองมาจากการปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือทุจริตต�อหน�าที่ หรือประพฤติมิชอบ 
ของกําลังพล ทอ.หรือส�วนราชการ ทอ. และให�การร�องเรียนเพ่ิมเติมหรือแก�ไขด�วย  

๑.๓  คําร+อง หมายความว�า คําร�องทุกข8 และ/หรือคําร�องเรียน ที่ผู�ร�องแจ�งความ
ประสงค8ให� ทอ.ดําเนินการใด ๆ เพ่ือแก�ไขปXญหา ความเดือดร�อนหรือความเสียหายที่เกิดจากากรปฏิบัติ
หรือละเว�นการปฏิบัติ หรือทุจริตต�อหน�าที่ หรือประพฤติมิชอบ ของกําลังพล ทอ.หรือส�วนราชการ ทอ.และ
หมายความรวมถึงเอกสารประกอบคําร�อง คําร�องทุกข8หรือคําร�องเรียนที่ได�ย่ืนแก�ไขเพ่ิมเติมคําร�องทุกข8หรอื
คําร�องเรียนเดิม โดยมีประเด็นหรือข�อเท็จจริงข้ึนใหม�ด�วย  

๑.๔  วินัยทหาร หมายความว�า การที่ทหารต�องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
๑.๕ ทุจริตต"อหน+าท่ี หมายความว�า ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติอย�างใดอย�างหน่ึงใน

ตําแหน�งหรือหน�าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติอย�างใดอย�างหน่ึงในพฤติการณ8ที่อาจทําให�ผู�อื่นเช่ือว�า
มีตําแหน�งหรือหน�าที่ทั้งที่ตนมิได�มีตําแหน�งหรือหน�าที่น้ัน หรือใช�อํานาจในตําแหน�งหรือหน�าที่ ทั้งน้ีเพ่ือ
แสวงหาประโยชน8ที่มิควรได�โดยชอบเพ่ือตนเองหรือผู�อื่น หรือกระทําการอันเป.นความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่
ราชการ   

๑.๖ ประพฤติมิชอบ หมายความว�า กระทําโดยไม�มีอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ
หน�าที่ หรือไม�ถูกต�องตามกฎหมาย หรือโดยไม�ถูกต�องตามรูปแบบ ข้ันตอนหรือวิธีการ อันเป.นสาระที่
กําหนดไว�สําหรับการกระทําน้ัน หรือโดยไม�สุจริต หรือมีการเลือกปฏิบัติที่ไม�จําเป.น หรือสร�างภาระให�เกิด
กับผู�อื่นเกินสมควร หรือเป.นการใช�ดุลยพินิจไม�ชอบ   

๑.๗  ผู+ร+อง หมายความว�า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน�วยงานที่เสนอคําร�อง
ต�อ ทอ.หรือหน�วยงานในสังกัด ทอ. และให�รวมถึงผู�แทนที่ได�รับมอบอํานาจให�ดําเนินการย่ืนคําร�องด�วย 

๑.๘  ผู+ถูกร+อง หมายความว�า กําลังพล ทอ. หรือส�วนราชการ ทอ.ที่ผู�ร�องกล�าวหาว�า 
ปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ หรือทุจริตต�อหน�าที่ หรือประพฤติมิชอบจนเป.นเหตุให�ผู�ร�องได�รับปXญหา  
ความเดือดร�อน หรือความเสียหาย  

๑.๙  กําลังพล ทอ. หมายความว�า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
ข�าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ�าง พนักงานราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหารที่สังกัด ทอ. 

๑.๑๐  ส"วนราชการ ทอ. หมายความว�า ส�วนราชการ ทอ.ตามพระราชกฤษฎีกา 
แบ�งส�วนราชการและกําหนดหน�าที่ของส�วนราชการ ทอ., ทท. และ กห. พ.ศ.๒๕๕๒         

๑.๑๑  สืบสวน หมายความว�า การแสวงหาข�อเท็จจริง พยาน หลักฐาน ซึ่งผู�มีหน�าที่
รับผิดชอบดําเนินการเพ่ือให�ทราบรายละเอียดข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการร�องทุกข8ร�องเรียน  
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๑.๑๒  สอบสวน หมายความว�า การรวบรวมพยานหลักฐาน และการดําเนินการอื่น ๆ 

ซึ่งผู�มีหน�าที่รับผิดชอบดําเนินการเพ่ือพิจารณา วิเคราะห8 และสรุปผลเกี่ยวกับการ�องทุกข8ร�องเรียน  
๑.๑๓  เครือข"ายสารสนเทศด+านการร+องทุกข?ร+องเรียน หมายความว�าการติดต�อสื่อสาร 

รับส�งข�อมูลผ�านสื่อที่ใช�อุปกรณ8คอมพิวเตอร8และเครือข�ายในการติดต�อ  
๑.๑๔  เจ+าหน+าท่ี หมายความว�า จก.จร.ทอ. รอง จก.จร.ทอ. ข�าราชการสังกัด 

กองตรวจสอบเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน จร.ทอ. (กตร.จร.ทอ.) และข�าราชการอื่นที่ ผบ.ทอ.มอบหมาย  

๒. วัตถุประสงค? 
๒.๑  เพ่ือแก�ไขและยุติ ปXญหา ความเดือดร�อน ความเสียหาย ที่เกิดข้ึนกับผู�ร�อง โดยมี

สาเหตุมาจากการปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ ทุจริตต�อหน�าที่ หรือประพฤติมิชอบ หรือประพฤติตน 
ไม�เหมาะสม ของกําลังพล ทอ.หรือส�วนราชการ ทอ. 

๒.๒ เพ่ือเสนอแนะวิธีการปฏิบัติแก�กําลังพล ทอ.และส�วนราชการของ ทอ. เพ่ือ
ปKองกันมิให�เกิดปXญหา ความเดือดร�อน ความเสียหาย ซ้ําอีก  

๒.๓ เพ่ือมิให�มีการร�องทุกข8ร�องเรียนซ้ําในเรื่องเดิมอีก ทั้งในระดับ ทอ.หรือหน�วยงาน
ระดับสูงกว�า ทอ. 

๒.๔ เพ่ือให�เป.นไปตามข�อกําหนดของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข�อง 
๒.๕ เพ่ือส�งเสริมนโยบายด�านสิทธิมนุษยชนและการมีส�วนร�วมของประชาชนในการ

บริหารราชการของ ทอ. 

๓. ขอบเขต   
๓.๑  เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่มีสาเหตุของปXญหา ความเดือดร�อน ความเสียหาย มาจาก

การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ หรือทุจริตต�อหน�าที่ หรือประพฤติมิชอบ หรือประพฤติตนไม�เหมาะสม 
ของกําลังพล ทอ.หรือส�วนราชการของ ทอ. 

๓.๒  เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่ผู�บังคับบัญชาหรือหน�วยงานระดับสูงกว�า ทอ.มอบหมาย
ให�ดําเนินการ  

๓.๓  เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่ ผบ.ทอ.หรือผู�รับมอบอํานาจทําการแทน ผบ.ทอ.
มอบหมายให�ดําเนินการ 

๔. ให+พิจารณายุติการดําเนินการ  สําหรับเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน ดังต�อไปน้ี 
๔.๑ เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่มิได�ปรากฏช่ือจริง หรือช�องทางการติดต�อกลับของผู�ร�อง 

และไม�มีรายละเอียดเพียงพอต�อการดําเนินการ 
๔.๒ เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่มีรายละเอียดซึ่ง จร.ทอ.พิจารณาแล�วเห็นว�าไม�เพียงพอ

สําหรับการดําเนินการและผู�ร�องไม�ให�ความร�วมมือที่จะให�รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือให�คําร�องมีรายละเอียด
ครบถ�วนสมบูรณ8เพียงพอต�อการดําเนินการภายในระยะเวลาที่ จร.ทอ.แจ�งให�ผู�ร�องทราบ  

๔.๓ เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่มีรายละเอียด พยาน หลักฐานในคําร�องเช�นเดียวกับเรื่อง
ร�องทุกข8ร�องเรียนที่ ทอ.เคยดําเนินการและยุติเรื่องเป.นที่เรียบร�อยแล�ว ไม�ปรากฏพยานหลักฐานใหม� ที่อาจ
มีผลทําให�มีการเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาแต�อย�างใด  

๔.๔  เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่มิได�อยู�ในอํานาจการดําเนินการของ ทอ.หรืออยู�ใน
อํานาจการดําเนินการของหน�วยงานอื่นภายนอก ทอ.  
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๔.๕  เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนอันไม�เกี่ยวกับวินัยทหาร และอยู�ในระหว�างการดําเนินการ

ตามกระบวนการยุติธรรม หรืออยู�ในระหว�างการดําเนินการของหน�วยงานอื่น หรือมีการดําเนินการถึงที่สุดแล�ว 
เช�น ศาล องค8กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป.นต�น  
 ๔.๖ เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่ผู�ร�องได�ย่ืนคําร�องต�อหน�วยงานในสังกัด กห.ที่อยู�เหนือ
ระดับ ทอ.โดยมีรายละเอียดคําร�องเช�นเดียวกันกับที่ได�ย่ืนต�อ ทอ.และอยู�ในระหว�างการพิจารณาดําเนินการ
ของหน�วยงานน้ัน  
 ๔.๗ เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่ผู�ร�องได�แสดงออกถึงการไม�ให�ความร�วมมือในการ
ดําเนินการสืบสวน สอบสวน  

๔.๘ เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่ผู�ร�องแจ�งความประสงค8ต�อ ทอ. หรือ จร.ทอ.หรือต�อผู�ทีม่ี
หน�าที่รับผิดชอบการดําเนินการ ขอให�ยุติการดําเนินการภายหลังการย่ืนคําร�อง  

๔.๙  เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่มีสั่งการของผู�บังคับบัญชาที่มีระดับสูงกว�า จร.ทอ.ให�ยุติ
การดําเนินการ  

๕.  กรณีเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนตามข�อ ๔ ปรากฏช่ือและช�องทางติดต�อกลับผู�ร�องให�ตอบ
กลับผู�ร�องและช้ีแจงเหตุผลให�ผู�ร�องทราบสาเหตุที่ไม�สามารถดําเนินการตามความประสงค8ของผู�ร�องได�หรือ
ให�คําแนะนําต�อผู�ร�องสําหรับเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่มิได�อยู�ในอํานาจการดําเนินการของ ทอ. 

๖.  กรณีเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนตามข�อ ๔ ไม�ปรากฏช่ือจริง และช�องทางติดต�อกลับผู�ร�อง
ให� จร.ทอ.จัดทําบันทึกเหตุผลการยุติการดําเนินการเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนดังกล�าว ตามแบบฟอร8มที่ จร.ทอ. 
กําหนด แนบกับคําร�องเก็บไว�เป.นหลักฐาน  

๗.  หาก จร.ทอ.พิจารณาแล�ว เห็นว�าเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนตามข�อ ๔ ยกเว�นเรื่องร�อง
ทุกข8ร�องเรียนตามข�อ ๔.๙ อาจมีผลกระทบต�อการบริหารราชการของ ทอ.หรือหน�วยใดหน�วยงานหน่ึงของ 
ทอ.หรืออาจนํามาซึ่งการเสื่อมเสียเกียรติยศ ช่ือเสียง ภาพลักษณ8อันดีงามของ ทอ.อาจรับไว�พิจารณา
ดําเนินการ หรือส�งให�หน�วยเกี่ยวข�องดําเนินการก็ได�  

๘.  ให� จร.ทอ.จัดให�มีการประชุมร�วมกันระหว�าง จร.ทอ.และส�วนราชการในสังกัด ทอ.
เพ่ือช้ีแจงทําความเข�าใจ หารือร�วมกัน เกี่ยวกับการดําเนินการร�องทุกข8ร�องเรียนของ ทอ.ตามความ
เหมาะสม และให�สามารถเชิญเจ�าหน�าที่จากหน�วยงานภายนอก ทอ.ที่มีความรู�ความสามารถหรือมีส�วน
เกี่ยวข�องกับการดําเนินการเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนข�าร�วมประชุมด�วยก็ได�  

๙.  การเสนอและรับคําร+อง  ประกอบด�วย  
 ๙.๑  เจ�าหน�าที่รับเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน โดยกําหนดผู�ปฏิบัติหน�าที่เจ�าหน�าที่รับเรื่อง

ร�องทุกข8ร�องเรียน และจัดให�มีแบบฟอร8มหนังสือรับคําร�องตามที่ จร.ทอ.กําหนด  
 ๙.๒  ไปรษณีย8 
 ๙.๓  โทรศัพท8 โดยกําหนดผู�ปฏิบัติหน�าที่เจ�าหน�าที่รับเรืองร�องทุกข8ร�องเรียน และจัด

ให�มีแบบฟอร8มหนังสือรับคําร�องทางโทรศัพท8ตามที่ จร.ทอ.กําหนด  
 ๙.๔  โทรสาร โดยกําหนดผู�ปฏิบัติหน�าที่เจ�าหน�าที่รับเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน  
 ๙.๕  เครือข�ายสารสนเทศด�านการร�องทุกข8ร�องเรียน โดยกําหนดผู�ปฏิบัติหน�าที่

รับผิดชอบรับเรืองร�องทุกข8ร�องเรียนผ�านเครือข�ายสารสนเทศ และจัดให�มีแบบฟอร8มหนังสือรับคําร�อง 
ตามที่ จร.ทอ.กําหนด หากส�วนราชการ ทอ.มีความประสงค8ที่จะให�มีการรับเรืองร�องทุกข8ร�องเรียนผ�าน 
 



- ๔๔ - 
 

ระบบเครือข�ายสารสนเทศของหน�วย ให�ประสาน จร.ทอ.ก�อนดําเนินการ เพ่ือให�ข�อมูลเรื่องร�องทุกข8
ร�องเรียนผ�านระบบเครือข�ายสารสนเทศของทุกส�วนราชการ ทอ.รวมกัน ณ ที่เดียวตามที่ จร.ทอ.กําหนด 
สามารถบริหารจัดการได�เป.นระบบ และเป.นมาตรฐานเดียวกัน  

๑๐.  ผู�ร�องสามารถเสนอเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียนที่เกี่ยวกับ ทอ.ด�วยวาจา เอกสาร หรือ
ข�อมูลอิเล็กทรอนิกส8 โดยให�มีรายละเอียดประกอบด�วย 

   ๑๐.๑  ช่ือผู�ร�อง 
   ๑๐.๒  ช่ือผู�ถูกร�อง 
   ๑๐.๓  ที่อยู� หรือหมายเลขโทรศัพท8 หรือที่อยู�ไปรษณีย8อิเล็กทรอนิกส8 ที่สามารถ

ติดต�อได�ของผู�ร�อง 
   ๑๐.๔  รายละเอียดเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน 
   ๑๐.๕  วัตถุประสงค8ของการร�องทุกข8ร�องเรียน 

๑๑.  กรณีส�วนราชการ ทอ.อื่น ๆ ซึ่งมิใช� จร.ทอ.ได�รับคําร�องจากผู�ร�อง ให�ส�วนราชการ 
ทอ.น้ัน รับผิดชอบดําเนินการ ดังน้ี   

   ๑๑.๑  การร�องทุกข8ตาม พ.ร.บ.ว�าด�วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแก�ไข
เพ่ิมเติม ให�พิจารณาดําเนินการตามหลักเกณฑ8และวิธีการที่กําหนดไว�ใน พ.ร.บ.ว�าด�วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม  

   ๑๑.๒  การร�องทุกข8ตาม พ.ร.บ.ว�าด�วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแก�ไข
เพ่ิมเติม หากผู�ร�องไม�ได�รับการพิจารณาดําเนินการจากผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ตามกําหนดเวลา หรือ
ได�รับการพิจารณาแล�วแต�ยังไม�หมดทุกข8 เมื่อได�ร�องทุกข8ถึง ผบ.ทอ.ให�หน�วยรับเรื่องนําเรียน ผบ.ทอ.เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ  

 ๑๑.๓  กรณีการร�องเรียนกําลังพลหรือหน�วยงานในสังกัด ให�หน�วยส�งสําเนาคําร�อง
ให� จร.ทอ.ทราบ และพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน�าที่ แล�วสรุปผลการดําเนินการส�งให� จร.ทอ.ตาม
กรอบเวลาที่กําหนดในข�อ ๑๕ สําหรับต�นฉบับให�เก็บไว�ที่หน�วย และให� จร.ทอ.พิจารณานําเรียน
ผู�บังคับบัญชาตามสายงานที่กําหนด เพ่ือทราบตามความเหมาะสม  
 ๑๒.  เมื่อ จร.ทอ.ได�รับคําร�อง ให�ลงทะเบียนบันทึกหลักฐานการรับเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน 
และกําหนดช้ันความลับเอกสารเป.นช้ัน “ลับ” และให�ถือว�าเป.นเอกสารของทางราชการ  

๑๓.  การตรวจสอบและพิจารณาคําร+อง 
 ๑๓.๑ ให� จร.ทอ.ตรวจสอบพิจารณาคําร�องที่ได�รับตามหลักเกณฑ8ที่กําหนดใน 

ข�อ ๓ และข�อ ๔ และให�ตอบกลับผู�ร�องภายใน ๑๕ วันทําการ นับแต�วันที่ จร.ทอ.ได�รับคําร�อง โดยทาง
ไปรษณีย8 หรือโทรศัพท8 หรือเครือข�ายสารสนเทศ เพ่ือให�ผู�ร�องได�ทราบว�า ทอ.ได�รับคําร�องมาดําเนินการ  

 ๑๓.๒ ให� จร.ทอ.สามารถติดต�อประสานผู�ร�อง ผู�ถูกร�อง หรือผู�เกี่ยวข�องได�โดยตรง
และสามารถดําเนินการสืบสวน สอบสวน ผู�ร�อง และ/หรือ ผู�ถูกร�อง ข้ันต�น เพ่ือให�ได�รับทราบข�อเท็จจริง
เกี่ยวกับคําร�องโดยครบถ�วนสมบูรณ8 และบันทึกหลักฐานการดําเนินการสืบสวน สอบสวน ตามแบบฟอร8ม
หนังสือที่ จร.ทอ.กําหนด  

 ๑๓.๓ กรณีเรื่องร�องทุกข8หรือเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับวินัยทหาร ให� จร.ทอ.ส�งคําร�อง
ให�แก�หน�วยต�นสังกัดของผู� ถูกร�องพิจารณาดําเนินการให�แล�วเสร็จและสรุปผลการดําเนินการส�งให�  
จร.ทอ.โดยเร็ว ภายในกําหนด ๓๐ วันทําการ นับต้ังแต�วันที่หน�วยต�นสังกัดของผู�ถูกร�องได�รับคําร�องจาก  
จร.ทอ. หากมีความจําเป.นที่ไม�สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให�หน�วยต�นสังกัด 
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ของผู�ถูกร�องประสาน จร.ทอ.ก�อนวันครบกําหนด เพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการ และให�สามารถขยาย
เวลาได�ไม�เกิน ๑๕ วันทําการ รวมทั้งสิ้นไม�เกิน ๔๕ วันทําการ หากหน�วยดําเนินการไม�แล�วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กําหนดโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร ให� จร.ทอ.รายงาน ผบ.ทอ.เพ่ือพิจารณา   
  ๑๓.๔  กรณีเรื่องร�องทุกข8หรือเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการทุจริตต"อหน+าท่ีหรือ 
ประพฤติมิชอบ ให� จร.ทอ.ส�งคําร�องให� สตน.ทอ.พิจารณาดําเนินการให�แล�วเสร็จและสรุปผลการดําเนินการ
ให� จร.ทอ.ทราบโดยเร็ว ภายในกําหนด ๔๕ วันทําการ นับต้ังแต�วันที่หน�วยได�รับคําร�องจาก จร.ทอ. หากมี
ความจําเป.นที่ไม�สามารถดําเนินการให�แล�วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให�หน�วยประสาน จร.ทอ.ก�อนวัน
ครบกําหนด เพ่ือขยายเวลาในการดําเนินการ และให�สามารถขยายเวลาได�ไม�เกิน ๑๕ วันทําการ รวมทั้งสิ้น 
ไม�เกิน ๖๐ วันทําการ   

๑๓.๕  กรณีเรื่องร�องทุกข8หรือเรื่องร�องเรียนซึ่งมิได+เก่ียวกับการทุจริตต�อหน�าที่หรือ
ประพฤติมิชอบ และผู�ถูกร�องเป.นนาทหารสัญญาบัตรช้ันยศ น.อ.ลงมา ให� จร.ทอ.แต�งต้ัง คณก.สอบสวน
เพ่ือพิจารณาดําเนินการสอบสวนข�อเท็จจริง  

๑๓.๖  กรณีเรื่องร�องเรียนซึ่งมิได+เก่ียวข�องกับการทุจริตต�อหน�าที่หรือประพฤติมิชอบ 
และผู�ถูกร�องเป.นนายทหารสัญญาบัตรช้ันยศ น.อ.(รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษ) ข้ึนไป หรือเรื่องร�องเรียนที่
จร.ทอ.พิจารณาแล�วเห็นว�า เกี่ยวข�องหรือมีผลกระทบกับส�วนราชการ ทอ.หลายหน�วย หรือมีความ
สลับซับซ�อน ให� จร.ทอ.ขออนุมัติ ผบ.ทอ.แต�งต้ัง คณก.สอบสวนข�อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาดําเนินการ  

๑๓.๗  กรณีผู�ถูกร�องย�ายไปปฏิบัติราชการส�วนราชการอื่นก�อนมีการร�องเรียน แต�
เป.นการร�องเรียนการปฏิบัติขณะสังกัดหน�วยงานเดิม หรือผู�ถูกร�องย�ายไปปฏิบัติราชการส�วนราชการอื่น
ระหว�างการดําเนินการพิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร�องเรียนให�ดําเนินการ ดังน้ี  
                                 ๑๓.๗.๑  กรณีย�ายไปปฏิบัติราชการส�วนราชการภายใน ทอ.ให�ถือเป.นความ
รับผิดชอบของทั้งส�วนราชการเดิมและส�วนราชการใหม�ของผู�ถูกร�องในการให�ความร�วมมือกับ จร.ทอ.ตามที่
ได�รับการประสานจาก จร.ทอ. 
                                  ๑๓.๗.๒  กรณีย�ายไปปฏิบัติราชการภายนอก ทอ.ให� จร.ทอ.เป.นหน�วย
สามารถประสานรายละเอียดในการปฏิบัติได�โดยตรง ทั้งน้ีต�องไม�ขัดกับระเบียบ ข�อบังคับของทางราชการ 

๑๓.๘  หากผู�ร�องได�เสนอคําร�องเรื่องเดียวกันไว�กับส�วนราชการกองทัพอากาศอื่น ๆ 
ซึ่งมิใช� จร.ทอ.ให� จร.ทอ.หรือคณะกรรมการที่ได�รับการแต�งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข�อ ๑๓.๖ รับคําร�องที่ผู�ร�อง
ได�เสนอไว�กับส�วนราชการ ทอ.น้ัน มาดําเนินการในคราวเดียวกัน  

๑๔.  การสืบสวนและสอบสวนเร่ืองร+องทุกข?ร+องเรียน  
 ๑๔.๑ การดําเนินการสืบสวน สอบสวน ผู�ร�อง ผู�ถูกร�อง และผู�เกี่ยวข�อง ให�กระทํา

โดยวิธีลับห�ามมิให�การเปYดเผยข�อมูลรายละเอียดใด ๆ ให�ผู�ที่มิได�มีส�วนเกี่ยวข�องทราบโดยเด็ดขาด  
 ๑๔.๒ การดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน ผู�รับผิดชอบต�อง

เปYดโอกาสให�ผู�ร�องและผู�ถูกร�องได�ช้ีแจงและแสดงข�อมูล เอกสาร พยาน หลักฐาน เพ่ือประกอบการ
พิจารณา 

 ๑๔.๓  ให� จร.ทอ.หรือ คณก.ฯ ที่ได�รับการแต�งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข�อ ๑๓.๖ 
สามารถติดต�อประสานกําลังพล ทอ.หรือส�วนราชการ ทอ.ได�โดยตรง เพ่ือขอรับการสนับสนุนข�อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินการเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน หรือขอรับการสนับสนุนผู�เช่ียวชาญเป.นผู�ร�วม
ดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน  
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๑๔.๔  ให� จร.ทอ. หรือ คณก.ที่ได�รับการแต�งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข�อ ๑๓.๖ สามารถ
แจ�งให�ส�วนราชการ ทอ.หรือกําลังพล ทอ.ที่เกี่ยวข�องกับเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน จัดส�งเอกสาร หรือข�อมูล
หลักฐานที่เกี่ยวข�อง หรือดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึง เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการสืบสวน 
สอบส�วน สรุป รายงานผลเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน และให�ถือเป.นความรับผิดชอบของส�วนราชการ ทอ.หรือ
กําลังพล ทอ.ที่จะต�องดําเนินการให�เป.นไปตามที่ได�รับการร�องขอโดยเร็ว ภายในกําหนด ๓๐ วันทําการ 
นับต้ังแต�วันที่หน�วยหรือผู�เกี่ยวข�องได�รับหนังสือแจ�งให�ดําเนินการ หากมีความจําเป.นที่ไม�สามารถ
ดําเนินการ หากมีความจําเป.นที่ได�รับการแต�งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข�อ ๑๓.๖ ก�อนวันครบกําหนด เพ่ือขยาย
เวลาในการดําเนินการ และให�สามารถขยายเวลาได�ไม�เกิน ๑๕ วันทําการ รวมทั้งสิ้น ไม�เกิน ๑๕ วันทําการ  

๑๔.๕  ในระหว�างการดําเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน หากปรากฏว�า 
ผู�ร�องมีการย่ืนคําร�องในเรื่องเดียวกันต�อส�วนราชการหรือหน�วยงานอื่นที่มีระดับสูงกว�า ทอ.ให� จร.ทอ.หรือ 
คณก.ที่ได�รับการแต�งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข�อ ๒๓ ยุติการดําเนินการไว�ก�อน เพ่ือรอผลการพิจารณา
ดําเนินการของส�วนราชการหรือหน�วยงานน้ัน และแจ�งให�ผู�ร�องทราบ  

๑๔.๖  หากการพิจารณาดําเนินการของส�วนราชการหรือหน�วยงานอื่นซึ่งมีระดับ 
สูงกว�า ทอ.ตามข�อ ๑๔.๕ ได�ข�อยุติเป.นที่เรียบร�อย ให� จร.ทอ.หรือ คณก.ที่ได�รับการแต�งต้ังจาก ผบ.ทอ.
ตามข�อ ๑๓.๖ ติดต�อประสานส�วนราชการหรือหน�วยงานดังกล�าว เพ่ือขอทราบผลการพิจารณา และให�ยุติ
การดําเนินการพร�อมทั้งแจ�งให�ผู�ร�องทราบด�วย  

๑๕. การสรุป รายงานผล และยุติเร่ืองร+องทุกข?ร+องเรียน  
๑๕.๑  ให� จร.ทอ.หรือคณะกรรมการ ฯ ที่ได�รับการแต�งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข�อ ๑๓.๖ 

จัดทํารายงานผลการพิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน ข�อเสนอแนะนําเรียน ผบ.ทอ. หรือ
ผู�รับมอบอํานาจทําการแทน ผบ.ทอ. ตามสายงานที่กําหนด และสรุปการปฏิบัติงานการดําเนินการเรื่องร�อง
ทุกข8ร�องเรียนนําเรียน ผบ.ทอ.ทุกรอบ ๖ เดือน  

๑๕.๒  กรณีรายงานผลการดําเนินการเรื่องทุกข8ร�องเรียน มีการสั่งการของ ผบ.ทอ. 
หรือผู�รับมอบอํานาจทําการแทน ผบ.ทอ. ให�กําลังพลหรือส�วนราชการ ทอ.ดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึง ให�
ถือเป.นความรับผิดชอบของ จร.ทอ.ในการแจ�งให�กําลังพลหรือส�วนราชการน้ันทราบ และติดตามผลการ
ดําเนินการให�เป.นไปตามสั่งการโดยเร็ว  

๑๕.๓  การยุติเรื่องร�องทุกข8เรียน ให� จร.ทอ.หรือ คณก.ฯ ที่ได�รับการแต�งต้ังจาก ผบ.ทอ. 
ตามข�อ ๑๓.๖ แจ�งผลการดําเนินการให�ผู�ร�องทราบเป.นลายลักษณ8อักษรในรูปแบบเอกสาร หรือข�อมูล
อิเล็กทรอนิกส8 ผ�านช�องทางการติดต�อสื่อสารช�องทางใดช�องทางหน่ึงที่ผู�ร�องสามารถรับรู�ได� และจัดทํา
หลักฐานการแจ�งผลการดําเนินการเก็บไว� ณ จร.ทอ. กรณีส�วนราชการหรือหน�วยงานภายนอก ทอ.หรือบุคคล
ที่มีตําแหน�งสูงกว�าเจ�ากรม จร.ทอ.เป.นผู�ร�องให� ผบ.ทอ.หรือผู�รับมอบอํานาจทําการแทน ผบ.ทอ.เป.นผู�ลงช่ือ 
ในหนังสือแจ�งผู�ร�อง  

๑๕.๔  ให� จร.ทอ.จัดเก็บข�อมูล เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการดําเนินการเรื่องร�อง
ทุกข8ร�องเรียนที่ ทอ.รับมาดําเนินการจนได�ข�อยุติทั้งหมด ให�สามารถตรวจสอบได�อยู�เสมอ ทั้งน้ีให�เป.นไป
ตามระเบียบงานสารบรรณหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข�อง  

๑๕.๕  ให�การพิจารณาดําเนินการเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน เมื่อได�พิจารณาและ
ดําเนินการตามระเบียบน้ีแล�วถือเป.นที่สุด เว�นแต� ผบ.ทอ.จะสั่งการเป.นอย�างอื่น   
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๑๖.  อํานาจและหน+าท่ี  
 ๑๖.๑  เพ่ือให�เป.นไปตามวัตถุประสงค8ของการดําเนินการเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน 

ทอ.เจ�าหน�าที่มีอํานาจและหน�าที่ดังน้ี  
  ๑๖.๑.๑  ดําเนินการสืบสวนสอบสวนผู�ร�อง ผู�ถูกร�อง และผู�เกี่ยวข�อง ได�ทั้ง

โดยวิธีลับและเปYดเผย และมิให�เปYดเผยข�อมูลรายละเอียดใด ๆ ให�ผู�ที่มิได�มีส�วนเกี่ยวข�องทราบโดยเด็ดขาด  
  ๑๖.๑.๒  ติดต�อประสานกําลังพล ทอ.หรือส�วนราชการ ทอ.ได�โดยตรง เพ่ือ

ขอรับการสนับสนุนผู�เช่ียวชาญเป.นผู�ร�วมดําเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน  
  ๑๖.๑.๓  ติดตามการดําเนินการ ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต�อง 

รวมทั้งให�หน�วยเกี่ยวข�อง ดําเนินการแก�ไขผลการดําเนินการของหน�วยตามข�อ ๑๓.๓ ให�เป.นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับของทางราชการ ก�อนนําเรียน ผบ.ทอ.   

 
 

 
เอกสารอ+างอิง  ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการดําเนินการเรื่องร�องทุกข8ร�องเรียน พ.ศ.๒๕๖๐ 
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การสั่งให+ข+าราชการทหารพกัราชการ 
 

๑. วัตถุประสงค?  เพ่ือวางหลักเกณฑ8ในการสั่งให�ข�าราชการทหารพักราชการ เน่ืองจาก 
ถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดอาญา หรือถูกฟKองคดีอาญาหรือต�องหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ให�เป.นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 

๒. หลักเกณฑ?การสั่งให+ทหารประจําการพักราชการ  
ถูกฟKองเป.นจําเลยหรือตกเป.นผู�ต�องหาคดีอาญา ที่มิใช�ความผิดลหุโทษหรือความผิด 

อันได�กระทําโดยประมาทหรือมีกรณีที่ต�องหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง จนถูกสอบสวนเพ่ือลงทัณฑ8 
สถานหนักให�หัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัดแต�งต้ังคณะกรรมการไม�น�อยกว�า ๕ คน ทําการตรวจสอบ
ข�อเท็จจริงและร�วมกันพิจารณา หากเห็นว�าถ�าให�อยู�ในหน�าที่ราชการต�อไปจะเป.นการเสียหายแก�ราชการ  
ก็ให�เสนอสั่งพักราชการต�อไป 

การแต�งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให�ผู�บังคับบัญชาโดยตรงของผู�ต�องคดีหรือผู�ถูกกล�าวหา 
รายงานหัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัดผ�านกําลังพลของหน�วยภายใน ๕ วันทําการ นับแต�วันที่ทราบการ
ต�องคดีหรือถูกกล�าวหา เพ่ือแต�งต้ังคณะกรรมการ และให�คณะกรรมการดําเนินการสอบสวนให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต�วันที่ได�รับทราบคําสั่ง หากการดําเนินการยังไม�แล�วเสร็จ ให�ขอขยายเวลาได�อีกไม�เกิน 
๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน หากยังไม�แล�วเสร็จอีกให�ประธานคณะกรรมการช้ีแจงเหตุผล และขอขยายเวลาได�
อีกไม�เกิน ๑๕ วัน 

๓.  แนวทางการพิจารณา การพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ฯ ให�พิจารณาจาก 
๓.๑  ข�อเท็จจริงที่ปรากฏตามหลักฐาน  
๓.๓  ความเสียหายแก�ทางราชการ หากผู�น้ันยังคงรับราชการต�อไป ไม�ว�าจะอยู�ใน

ตําแหน�งเดิมหรือในตําแหน�งอื่นก็ตาม ซึ่งความเสียหายดังกล�าวให�คํานึงถึง 
๓.๓.๑ พฤติการณ8แห�งการกระทําความผิด เช�น ความอุกอาจ  ติดเป.นนิสัย  

เป.นต�น 
๓.๓.๒ ลักษณะความผิด ความหนักเบาของข�อหา   
๓.๓.๓ พยานหลักฐานที่ปรากฏในคดี 
๓.๓.๔ สถานะความเป.นข�าราชการทหาร 

๓.๔  ให�ถือความเห็นของหัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัดเป.นข�อยุติ เว�นแต� ผบ.ทอ. 
จะสั่งเป.นอย�างอื่น  

๔.  กรณีข�าราชการทหารต�างสังกัดกระทําความผิดร�วมกันหรือเกี่ยวเน่ืองกัน คณก.ฯ ตามข�อ 
๒ จะต�องพิจารณาให�ความเห็นเหมือนกันและเป.นแนวทางเดียวกัน เว�นแต�ข�อเท็จจริงของแต�ละคนแตกต�าง
กัน 

๕.  กรณีที่มิได�มีคําสั่งให�พักราชการ และต�อมาศาลมีคําพิพากษาว�าจําเลยมีความผิด 
ไม�ว�าศาลจะให�ลงโทษหรือรอการลงโทษก็ตาม และคดียังไม�ถึงที่สุด ให�ส�วนราชการต�นสังกัดรีบดําเนินการ 
ตามข�อ ๒ เพ่ือเสนอรายงานให�พักราชการต�อไป 

๖.  ในกรณีที่มีคําสั่งให�พักราชการ ให�ย�ายบุคคลน้ันเข�าสํารองราชการ 
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๗. ผู+มีอํานาจสั่งให+ข+าราชการทหารพักราชการ 
๗.๑  ข�าราชการทหารตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร ให�ผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งบรรจุเป.นผู�สั่ง 
๗.๒  ข�าราชการทหารช้ันสัญญาบัตร  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเป.นผู�สั่ง 

๘. การพักราชการ ให�พักตลอดเวลาที่คดียังไม�ถึงที่สุด หรือตลอดเวลาที่สอบสวน
พิจารณาเว�นแต�ผู�ถูกสั่งให�พักราชการผู�ใดได�ร�องขอกลับเข�ารับราชการต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรงของผู�น้ันและ
เมื่อผู�บังคับบัญชาน้ันเห็นว�าสมควรสั่งให�ผู�น้ันกลับเข�าปฏิบัติหน�าราชการก�อนการสอบสวนหรือพิจารณา
เสร็จสิ้น เน่ืองจากพฤติการณ8ของผู�ถูกสั่งให�พักราชการไม�เป.นอุปสรรคต�อการสอบสวนหรือพิจารณาและไม�
ก�อให�เกิดความไม�สงบเรียบร�อยต�อไป หรือเน่ืองจากการดําเนินการทางวินัยได�ล�วงพ�นหน่ึงปZนับต้ังแต�วันพัก
ราชการแล�วยังไม�แล�วเสร็จ และผู�ถูกสั่งให�พักราชการไม�มีพฤติกรรมดังกล�าว ให�ผู�บังคับบัญชาน้ันรายงาน
ตามลําดับช้ันถึงผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการโดยทําความเห็นพร�อมเหตุผลประกอบรายงานว�าสมควรให�ผู�
น้ันกลับเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการตามที่ร�องขอหรือไม� และผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให�ผู�น้ันกลับ
เข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการก�อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได� แต�ถ�าผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ
เห็นว�าผู�ถูกสั่งให�พักราชการยังไม�สมควรสั่งให�กลับเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการดังกล�าวให�แจ�งผู�น้ันทราบด�วย 

๙. การให+กลับเข+ารับราชการหรือให+ออกจากราชการ  เมื่อคดีถึงที่สุดแล�ว หรือการ
สอบสวนพิจารณาเสร็จแล�ว  

๙.๑  ถ�าผู�ถูกสั่งให�พักราชการมิได+กระทําความผิดและไม"มีมลทินหรือมัวหมองเลย 
ผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการต�องสั่งให�ผู�น้ันกลับคืนตําแหน�งเดิม หรือเทียบเท�าต้ังแต"วันท่ีสั่งพักราชการ 

๙.๒  ถ�าผู� ถูกสั่งพักราชการไม"ได+กระทําความผิดแต"ก็มีมลทินหรือมัวหมองอยู"  
ผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให+กลับเข�ารับราชการหรือให+ออกจากราชการก็ได� แต�การสั่งให�กลับ 
เข�ารับราชการหรือออกจากราชการ ต้ังแต"วันท่ีออกคําสั่งน้ัน 

๙.๓  ถ�าผู�ถูกสั่งพักราชการได+กระทําความผิด แต�ศาลรอการกําหนดโทษหรือ 
กําหนดโทษ แต�รอการลงโทษไว� หรือลงโทษจําคุกและปรับแต�โทษจําคุกให�ยก หรือลงโทษจําคุกและปรับแต�
โทษจําคุกให�รอการลงโทษไว� หรือลงโทษปรับสถานเดียว หรือผู�บังคับบัญชาสั่งให�ลงทัณฑ8ทางวินัย และ
ความผิดไม"เก่ียวกับการทุจริตต"อผลประโยชน?ของทางราชการ ผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการ จะสั่งให+
กลับเข�ารับราชการหรือให+ออกจากราชการ ตามข�อ ๕.๒ ก็ได� 

๑๐.  การให+ออกจากราชการ  ถ�าปรากฏว�าผู�ถูกสั่งพักราชการได�กระทําความผิดให�บังคับบัญชา
ที่สั่งพักราชการปฏิบัติดังน้ี 

๑๐.๑ ถ�าสั่งให�ออกจากราชการโดยไม�มีเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญให�สั่งให�ออก
ต้ังแต�วันสั่งพักราชการ 

๑๐.๒ ถ�าสั่งให�ออกจากราชการโดยมีเบี้ยหวัด บําเหน็จบํานาญให�สั่งให�ออกต้ังแต�
วันออกคําสั่ง 

๑๑.  เงินเดือนและเงินท่ีจ"ายเป:นรายเดือนของผู+ท่ีถูกสั่งพักราชการ  ให�ถือปฏิบัติตาม
ข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการตัด งด และจ�ายเงินรายเดือน และให�ผู�บังคับบัญชา ตามข�อ ๓ สั่งจ�ายหรือ
งดจ�ายแล�วแต�กรณี  

๑๒.  หลักเกณฑ?การบรรจุผู+ถูกสั่งพักราชการท่ีสังกัด ทอ.ซึ่งต+องหาคดีอาญา หรือคดีอ่ืน ๆ  
กลับเข+ารับราชการ หรือปลดออกจากราชการ 
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๑๒.๑ สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ หรือนายทหารพระธรรมนูญของหน�วย
พิจารณาชี้ขาดว"ามีมลทินมัวหมองหรือไม" ทั้งน้ีโดยไม"คํานึงว"า พนักงานอัยการสั่งไม�ฟKองผู�ต�องหาหรือศาล
ยกฟKอง หรือไม�ลงโทษ 

๑๒.๒ ความผิดในคดีอาญาท่ีให+กลับเข+ารับราชการได+ 
๑๒.๒.๑ ประมาทหรือลหุโทษ 
๑๒.๒.๒ ทําร�ายร�างกายผู�อื่น 
๑๒.๒.๓ ร�วมชุมนุมต�อสู�ระหว�างบุคคลต้ังแต� ๓ คนข้ึนไป 
๑๒.๒.๔ ทําให�ตนเองแท�งลูก 
๑๒.๒.๕ ดูหมิ่น หรอืหมิ่นประมาท 
๑๒.๒.๖ ทําให�เสื่อมเสียอิสรภาพ อันสามารถยอมความได� 
๑๒.๒.๗ ทําให�เสียทรัพย8อันยอมความได� 
๑๒.๒.๘ บุกรกุซึ่งยอมความได� 
๑๒.๒.๙ กระทําผิดเพราะสําคัญผิด 
๑๒.๒.๑๐ กระทําผิดเพราะไม�รู�กฎหมาย 
๑๒.๒.๑๑ กระทําผิดเพราะความจําเป.น 
๑๒.๒.๑๒ ปKองกันเกินสมควรแก�เหตุ 
๑๒.๒.๑๓ กระทําผิดตามคําสัง่ของเจ�าพนักงาน 
๑๒.๒.๑๔ บันดาลโทสะ 
๑๒.๒.๑๕ คดีที่มีโทษปรับอย�างเดียว 
๑๒.๒.๑๖ ซ�องโจร 
๑๒.๒.๑๗ กระทําอนาจารซึ่งยอมความได� 
๑๒.๒.๑๘ แจ�งความเทจ็ 
๑๒.๒.๑๙ ความผิดเกี่ยวกับการค�าซึง่ยอมความได� 
๑๒.๒.๒๐ ฐานปลอมปนอาหาร 
๑๒.๒.๒๑ ฐานใช�ยศผิด 

๑๒.๓ ความผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่น ๆ ที่ให�กลับเข�ารับราชการได� 
๑๒.๓.๑ ศาลใช�วิธีการเพ่ือความปลอดภัยแทนการลงโทษจําคุก ซึง่ม ี

๑๒.๓.๑.๑ กักกัน 
๑๒.๓.๑.๒ ห�ามเข�าเขตกําหนด 
๑๒.๓.๑.๓ เรียกประกันทัณฑ8บน 
๑๒.๓.๑.๔ คุมตัวไว�ในสถานพยาบาล 
๑๒.๓.๑.๕ ห�ามประกอบอาชีพบางอย�าง 

๑๒.๓.๒  ความผิดตามพระราชบัญญัติต�าง ๆ ถ�าความผิดน้ันไม�ขัดต�อ
ผลประโยชน8ของทางราชการ 
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๑๒.๔ ความผิดท่ีให+ปลดออกจากราชการ 
๑๒.๔.๑ ความผิดอื่นนอกจากความผิด ในข�อ ๑๒.๒ และข�อ ๑๒.๓ 
๑๒.๔.๒ อยู�ในหลักเกณฑ8ต�องสั่งพักราชการ 

๑๒.๕ การจะบรรจุผู�ซึ่งต�องหาคดีอาญากลับเข�ารับราชการให�หน�วยต�นสังกัด 
ของข�าราชการที่ต�องหาคดีอาญาต้ังคณะกรรมการของหน�วยข้ึนสอบสวน และรวบรวมหลักฐานที่ 
นายทหารพระธรรมนูญของหน�วยที่ไปร�วมฟXงการสอบสวนกับพนักงานสอบสวน เพ่ือนําไปประกอบ 
การพิจารณาในการสั่งให�ผู�น้ันกลับเข�ารับราชการต�อไป 
 
เอกสารอ+างอิง 
- ข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการสั่งให�ข�าราชการทหารพักราชการ พ.ศ.๒๕๒๘  และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
- หนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๓๗๖/๓๔๒๐ ลง ๗ พ.ค.๒๓ เรื่อง หลักเกณฑ8การพิจารณารายงานขออนุมัติ
บรรจุผู�ที่ถูกสั่งพักราชการ เน่ืองจากต�องหาคดีอาญากลับเข�ารับราชการภายหลังคดีถึงที่สุดแล�ว 
- คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ8การพักราชการ 
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ผนวก 
แนวทางการพิจารณาให+ข+าราชการทหารพักราชการ 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐ 

 
ลําดับ กฎหมายและกลุ�มความผิด        การใช�ดุลยพินิจพักราชการ หมายเหต ุ

 
 
 

๑ 
 

๒ 
    ๓ 
    ๔ 

๕ 
 

    ๖ 
๗ 
 

    ๘ 
    ๙ 

 
   ๑๐ 
   ๑๑ 
 
 
    ๑๒ 

 
(๑) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

ความผิดต�อองค8พระมหากษัตริย8 พระราชินี รัชทายาท 
และผู�สําเร็จราชการแทนพระองค8 
ความผิดเก่ียวกับความม่ันคงแห�งราชอาณาจักร 
ความผิดต�อสัมพันธไมตรีกับต�างประเทศ 
ความผิดต�อเจ�าพนักงาน 
ความผิดต�อตาํแหน�งหน�าท่ีราชการ 
 
ความผิดเก่ียวกับความสงบสุขของประชาชน 
ความผิดเก่ียวกับการก�อให�เกิดภยันตรายต�อประชาชน 
 
ความผิดเก่ียวกับการปลอมแปลงเอกสาร 
ความผิดเก่ียวกับเพศ 
 
ความผิดต�อชีวิต 
ความผิดเก่ียวกับเสรีภาพ 
 
 
ความผิดเก่ียวกับทรัพย8 

 
 
 
ทุกความผิด 
 
ทุกความผิด 
ทุกความผิด ยกเว�น มาตรา ๑๓๕ 
ความผิด ตามมาตรา ๑๔๐ 
ทุกความผิด ยกเว�น 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 ยกเว�น ๒๙๔ 
ความผิด ตามมาตรา ๓๐๙,๓๑๒ 
๓๑๓,๓๑๔,๓๑๕,๓๑๗,๓๑๘,๓๑๙ 
และ ๓๒๐ 
ความผิดฐาน ลัก,ว่ิงราว,กรรโชก,ชิง, 
ปล�น,ฉ�อโกง และรับของโจร 
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แนวทางการพิจารณาให+ข+าราชการทหารพักราชการ 
ประกอบคําสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐ 

 
ลําดับ ฐานความผิดท่ีถูกฟKองหรือถูกกล�าวหา การใช�ดุลยพินิจพักราชการ หมายเหต ุ
๑๓ 

 
   ๑๔ 

 
   ๑๕ 
   ๑๖ 
   ๑๗ 

 
 
 
 

ความผิดต�อเจ�าพนักงานในการยตุิธรรม 
 
ความผิดต�อตาํแหน�งหน�าท่ีในการยุติธรรม 
 
ความผิดต�อร�างกาย 
ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให�โทษ 
ความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตามกฎหมายอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิด ตามมาตรา ๑๖๗,๑๗๗, 
๑๘๐ และ ๑๙๑ 
ทุกความผิด ยกเว�นมาตรา ๒๐๓ 
และ ๒๐๕ 
ความผิด ตามมาตรา ๒๙๗ (๑)-(๗) 
ยกเว�น ความผิดฐานเสพ 
โทษจําคุก เกินกว�า ๕ ปZ ขึ้นไป 
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ข+าราชการทหาร 
 

๑. วัตถุประสงค?  เดิมยังไม�มีกฎหมายว�าด�วย ระเบียบข�าราชการทหารไว�โดยแน�นอน 
ต�องอาศัยหลักการและวิธีการของข�าราชการพลเรือนเป.นหลัก จึงจําเป.นต�องตรากฎหมายเกี่ยวกับการน้ี 
ข้ึนใช�บังคับแต�ข�าราชการทหารโดยเฉพาะ 

๒. ผลใช+บังคับ  ให�ใช�บังคับต้ังแต� ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ เป.นต�นไป 

๓. นิยามศัพท? 
๓.๑ “ข+าราชการทหาร” หมายถึง ทหารประจําการ และข�าราชการกลาโหมพลเรือน 

ที่บรรจุในตําแหน�งอัตราทหาร 
๓.๒ “ทหารกองประจําการ” หมายถึง ทหารกองประจําการตามกฎหมายว�าด�วย

การรับราชการทหาร 
๓.๓ “นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายถึง นักเรียนที่เข�าศึกษาในโรงเรียน

ของทางราชการทหาร ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด  

๔. การบรรจุ  การบรรจุบุคคลเข�ารับการเป.นข�าราชการทหาร โดยจะให�ได�รับเงินเดือน
ในช้ันใดให�เป.นไปตามหลักเกณฑ8 และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

๕. ระหว"างรับราชการ 
๕.๑ การแต�งต้ัง การเลื่อนหรือลดตําแหน�ง การย�าย การโอน การเลื่อนช้ันเงินเดือน

และการออกจากราชการของข�าราชการทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมให�เป.นไปตามกฎหมาย 
ข�อบังคับ คําสั่ง และระเบียบของกระทรวงกลาโหม 

๕.๒ การเลื่อนช้ันเงินเดือนของทหารกองประจําการ ให�เป.นไปตามที่ กห.กําหนด 

๖. เงินเดือน 
๖.๑ อัตราเงินเดือน ข�าราชการ ทหารกองประจําการ และนักเรียน ในสังกัด กห. 

แบ�งเป.น ๑๔ ระดับ  ดังน้ี 
ระดับ  พ.๑  มี  ๒๘  ช้ัน 
ระดับ  พ.๒  มี  ๓๓  ช้ัน 
ระดับ  ป.๑  มี  ๔๐  ช้ัน 
ระดับ  ป.๒  มี  ๔๐  ช้ัน 
ระดับ  ป.๓  มี  ๓๗  ช้ัน 
ระดับ  น.๑  มี  ๔๖  ช้ัน 
ระดับ  น.๒  มี  ๒๙  ช้ัน 
ระดับ  น.๓  มี  ๓๓  ช้ัน 
ระดับ  น.๔  มี  ๒๙  ช้ัน 
ระดับ  น.๕  มี  ๒๘  ช้ัน 
ระดับ  น.๖  มี  ๒๒  ช้ัน 
ระดับ  น.๗  มี  ๑๙  ช้ัน 
ระดับ  น.๘  มี  ๑๘  ช้ัน 
ระดับ  น.๙  มี  ๑๒.๕  ช้ัน 
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๖.๒ บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหารใน 
สังกัด กห.ให�ใช�บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ท�าย พ.ร.บ.ข�าราชการทหาร (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 

๖.๓ บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ให�ใช�บังคับต้ังแต�วันที่ ๑ ธ.ค.๕๗ 
๖.๔ เมื่อปรากฏว�าเงินเดือนหรือค�าจ�างทั่วไปในประเทศเพ่ิมข้ึนหรือค�าครองชีพ

สูงข้ึนหรืออัตราเงินเดือนทหารที่ใช�อยู�ไม�เหมาะสม ก็ให�มีการปรับใช�อัตราเงินเดือนทหารตามความ
เหมาะสมโดยตราเป.นพระราชกฤษฎีกา   

๖.๕ หากจะมีการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนทหารใหม�ในอนาคต ต�องดําเนินการแก�ไข 
เพ่ิมเติมกฎหมายดังกล�าว 

๗.  เงินเพ่ิมสําหรับตําแหน"ง  ข�าราชการที่ประจําอยู�ในต�างประเทศหรือตําแหน�งที่มีเหตุ
พิเศษอาจได�รับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหน�ง และเงินเพ่ิมอื่น หรือเงินช�วยเหลือ ตามที่กําหนด โดยคณะรัฐมนตรี
โดยกระทรวงการคลัง หรือโดยกระทรวงกลาโหมตามที่ได�ตกลงกับกระทรวงการคลัง  

๘.  วินัย วินัยของข�าราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรียน สังกัด กห. 
ให�เป.นไปตามกฎหมายว�าด�วย วินัยทหาร ข�อบังคับ และระเบียบแบบธรรมเนียมที่ กห.กําหนด 

๙.  คณะกรรมการข+าราชการทหาร  ให�มีคณะกรรมการ จํานวนไม�เกิน ๑๒ คน  
เรียกโดยย�อว�า "กขท." 

๑๐.  กขท.  ประกอบด+วย 
๑๐.๑ ปล.กห.เป.นประธาน 
๑๐.๒ นายทหารสัญญาบัตรประจําการ ซึ่ง รมว.กห.แต�งต้ังจากผู�แทน รอ., บก.ทท., 

ทบ., ทร., ทอ., กง.กห., ธน.และ สม. ส�วนราชการละ ๑ คน เป.นกรรมการ รวม ๘ คน 
๑๐.๓ นายทหารสัญญาบัตรประจําการ หรือนอกประจําการ ซึ่ง รมว.กห.แต�งต้ัง 

จากผู�ทรงคุณวุฒิในส�วนราชการ และต�องไม�เป.นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมืองอีกไม�เกิน ๓ คน เป.นกรรมการ 
๑๐.๔ ให�กรรมการ ซึ่งแต�งต้ังจาก สม.เป.น เลขานุการ  
๑๐.๕ ประธานกรรมการ และกรรมการผู�แทนส�วนราชการตามข�อ ๑๐.๑ และ 

ข�อ ๑๐.๒ จะต�องพ�นจากตําแหน�งกรรมการ เมื่อออกราชการหรือเปลี่ยนแปลงตําแหน�งเดิม เมื่อมีการ
แต�งต้ัง 

๑๑. วาระของ กขท. 
๑๑.๑ มีวาระอยู�ในตําแหน�งคราวละ ๒ ปZ 
๑๑.๒ ถ�าตําแหน�งกรรมการว�างลงก�อนครบวาระ ให�ดําเนินการแต�งต้ังกรรมการแทน 

ภายในกําหนด ๓๐ วัน ผู�ซึ่งได�รับแต�งต้ังเป.นกรรมการแทนน้ันให�อยู�ในตําแหน�งได�เพียงเท�ากําหนดเวลาของ
ผู�ซึ่งตนแทน 

๑๑.๓  กรรมการซึ่งพ�นจากตําแหน�ง รมว.กห.จะแต�งต้ังให�เป.นกรรมการอีกก็ได� 
๑๑.๔  ในกรณีที่กรรมการพ�นจากตําแหน�งตามวาระแต�ยังมิได�แต�งต้ังกรรมการใหม� 

ให�กรรมการน้ันปฏิบัติหน�าที่ไปก�อนจนกว�าจะได�แต�งต้ังกรรมการใหม� 
๑๒. ระเบียบการประชุมของ กขท.ให�เป.นไปตามที่ กห.กําหนด 
๑๓. หน+าท่ี กขท.มีหน�าที่เสนอแนะและให�คําปรึกษา เรื่องที่เกี่ยวกับระเบียบข�าราชการทหาร

แก� รมว.กห. ตามที่ รมว.กห.มอบหมายและตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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๑๔. อํานาจ กขท. มีอํานาจแต�งต้ังนายทหารสัญญาบัตรประจําการเป.นคณะอนุกรรมการ 

เพ่ือพิจารณา หรือทําการใด ๆ ตามที่ กขท.มอบหมาย 
 
 
เอกสารอ+างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข�าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
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ข+าราชการกลาโหมพลเรือน 

ข+าราชการกลาโหมพลเรือน หมายความว�า บุคคลซึ่งได�บรรจุเข�ารับราชการในกระทรวงกลาโหม 
ข�าราชการกลาโหมพลเรือน มี ๒ ช้ัน 

๑.  ช้ันสัญญาบัตร 

๒.  ตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร 

๑.  วินัยข+าราชการกลาโหมพลเรือน 
๑.๑  ต�องสนับสนุนการปกครองระบบรัฐธรรมนูญด�วยบริสุทธ์ิใจและต�องพยายาม

ช้ีแจงแก�บุคคลในบังคับบัญชาให�เข�าใจและนิยมการปกครองระบบรัฐธรรมนูญ 
๑.๒  ในการปฏิบัติราชการ ห�ามมิให�กระทําการข�ามตําแหน�งการบังคับบัญชาเว�นแต�

จะได�รับอนุญาตหรือในกรณีพิเศษตามที่กล�าวต�อไปน้ี ในข�อ ๑.๓  
๑.๓  ต�องเช่ือฟXงคําสั่งของผู�บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน�าที่ราชการโดยชอบด�วยกฎหมาย 

และแบบธรรมเนียม ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาต�องปฏิบัติตาม ห�ามมิให�ด้ือดึง ขัดขืน หลีกเลี่ยง แต�ถ�าเห็นว�าคําสั่งน้ัน 
ผิดกฎหมายหรือคลาดเคลื่อนจากแบบธรรมเนียม ต�องรายงานช้ีแจงให�ผู�บังคับบัญชาน้ันทราบแต�เมื่อได� 
รายงานช้ีแจงแล�ว ผู�บังคับบัญชาสั่งให�ปฏิบัติ ถ�าคําสั่งน้ันไม�เป.นการผิดกฎหมายก็ให�ปฏิบัติตามแล�วรายงาน 
ให�ผู�บัง คับบัญชาเหนือผู�สั่งตนข้ึนไปอีกช้ันหน่ึงทราบ แต�ถ�าคําสั่ง น้ันผิดกฎหมายต�องรายงานให� 
ผู�บังคับบัญชา เหนือผู�สั่งทราบโดยเร็ว 

๑.๔  ต�องต้ังใจปฏิบัติหน�าที่ราชการด�วยความระมัดระวัง มิให� เกิดเสียหาย 

แก�ราชการ 

๑.๕  ต�องปฏิบัติหน�าที่ราชการด�วยความซื่อสัตย8สุจริต ห�ามมิให�รายงานเท็จต�อ
ผู�บังคับบัญชาและห�ามมิให�อาศัยอํานาจหน�าที่ราชการจะโดยทางตรงหรือทางอ�อมก็ตาม เพ่ือหาผลประโยชน8
แก�ตนเองหรือแก�ผู�อื่น 

๑.๖  ต�องอุทิศเวลาของตนให�แก�ราชการ ห�ามมิให�เป.นตัวกระทําการในห�างหุ�นส�วน
หรือบริษัทใด ๆ และห�ามมิให�กระทําการหาผลประโยชน8อย�างใดอันอาจเป.นทางให�เสียความเที่ยงธรรมใน
หน�าที่ราชการของตน 

๑.๗  ต�องรักษาช่ือเสียง มิให�มีข้ึนช่ือว�าเป.นผู�ประพฤติช่ัว ห�ามมิให�ประพฤติตนเป.นคน
เสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไม�สามารถครองสติได� มีหน้ีสินล�นพ�นตัวหรือทําผิดอาญาหรือกระทําการใด ๆ 
อันอาจเสียเกียรติศักด์ิของตําแหน�งราชการ 

๑.๘  ต�องสุภาพเรียบร�อยต�อผู�บังคับบัญชาและประชาชน ห�ามมิให�ดูหมิ่นเหยียดหยาม
แก�บุคคลใด ๆ 

๑.๙  ต�องรักษาความสามัคคีระหว�างข�าราชการ และช�วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๑.๑๐  ต�องอุตสาหะและอํานวยความสะดวกในหน�าที่ราชการ 
๑.๑๑  ต�องรักษาความลับของทางราชการ 
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๒.  การรักษาวินัยข+าราชการกลาโหมพลเรือน  

     ๒.๑  ให�ผู�บังคับบัญชามีหน�าที่ดูแลระมัดระวังข�าราชการกลาโหมพลเรือนในบังคับ
บัญชาของตนให�ปฏิบัติตามวินัยข�าราชการกลาโหมพลเรือน ตามที่กล�าวไว�ในข�อ ๑ 

 ถ�าผู�บังคับบัญชารู�ว�าผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาทําผิดวินัย ต�องพิจารณาว�าความผิด
ของข�าราชการผู�น้ันอยู�ในอํานาจของตนที่จะลงโทษหรือไม� ถ�าอยู�ในอํานาจของตนที่จะลงโทษได�ก็ให�สั่ง
ลงโทษ ถ�าเห็นว�าความผิดน้ันควรจะลงโทษมากไปกว�าที่ตนมีอํานาจลงโทษได� ก็รายงานต�อผู�บังคับบัญชา
เหนือตนเพ่ือสั่งลงโทษต�อไป 

 ผู�บังคับบัญชาผู�ใดไม�จัดการลงโทษ หรือไม�กระทําการตักเตือนผู�อยู�ใต�บังคับบัญชา 
ที่ทําผิดวินัย ให�ถือว�าผู�บังคับบัญชาผู�น้ันทําผิดวินัย ฐานขาดความระมัดระวังในหน�าที่ราชการ 

๒.๒  ข�าราชการผู�ใดถูกผู�บังคับบัญชาสั่งลงโทษฐานผิดวินัย ผู�น้ันต�องปฏิบัติตามทันที 
ถ�าเห็นว�าได�รับโทษโดยไม�ยุติธรรม จะร�องทุกข8ไปยังผู�บัง คับบัญชาเหนือผู�สั่งไปตามลําดับจนถึง
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมก็ได�   

๓.  โทษผิดวินัย 

 ๓.๑  โทษผิดวินัย  มี ๕ สถานคือ 
๓.๑.๑  ภาคทัณฑ8 
๓.๑.๒  ตัดเงินเดือน 
๓.๑.๓  ลดช้ันเงินเดือน  
๓.๑.๔  ปลดออก  
๓.๑.๕  ไล�ออก  

๓.๒  การไล"ออก  จะกระทําได�เมื่อข�าราชการผู�ใดกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงและ 
ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุเห็นสมควรแล�วจึงให�ไล�ออกไป 

๓.๓  การปลดออก  ให�ผู�บังคับบัญชาสั่งบรรจุ สั่งปลดได�เมื่อข�าราชการผู�น้ันได�กระทํา
ความผิดวินัยอย�างร�ายแรง แต�ยังไม�ถึงกับต�องถูกไล�ออกหรือมีเหตุผลอันควรลดหย�อน 

๓.๔  โทษลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน  ผู�บังคับบัญชาจะลงโทษแก�ข�าราชการ
ผู�กระทําผิดวินัยได�ครั้งหน่ึงไม�เกินอํานาจที่กําหนดไว�ตามข�อบังคับฯ 

๓.๕  ผู�กระทําความผิดอันควรได�รับโทษลดช้ันเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนแต�มีเหตุที่
ผู�บังคับบัญชาเห็นควรปราณี หรือในกรณีที่ทําความผิดวินัยเล็กน�อย ให�ผู�บังคับบัญชาภาคทัณฑ?โดยแสดง
ความผิดของผู�น้ันให�ปรากฏเป.นหนังสือและจะให�ทําทัณฑ8บนไว�ด�วยก็ได� 

๓.๖  ผู�ใดถูกฟKองคดีอาญาหรือถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดอาญาเว�นแต�ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได�กระทําโดยประมาท หรือมีกรณีที่ต�องหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงถูกสอบสวน 
เพ่ือลงทัณฑ8สถานหนักถ�าผู�บังคับบัญชาเห็นว�าจะให�คงอยู�ในหน�าที่ราชการระหว�างพิจารณาหรือสอบสวน 
จะเป.นการเสียหายแก�ราชการก็ให�สั่งพักราชการ 

๓.๗  ผู+มีอํานาจสั่งให+ข+าราชการกลาโหมพลเรือนพักราชการ คือ 
๓.๗.๑  ข�าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร ให�ผู�บังคับบัญชาที่มี 

อํานาจสั่งบรรจุเป.นผู�สั่ง 
๓.๗.๒  ข�าราชการกลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม

เป.นผู�สั่ง 
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๓.๘  การให�พักราชการน้ัน ให�พักตลอดเวลาที่คดีไม�ถึงที่สุด หรือตลอดเวลาที่สอบสวน
พิจารณา เว�นแต�ผู�ถูกสั่งให�พักราชการผู�ใดได�ร�องขอกลับเข�ารับราชการต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรงของผู�น้ัน
และเมื่อผู�บังคับบัญชาน้ันเห็นว�าสมควรสั่งให�ผู�น้ันกลับเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการก�อนการสอบสวนหรือ
พิจารณาเสร็จสิ้น เน่ืองจากพฤติการณ8ของผู�ถูกสั่งให�พักราชการไม�เป.นอุปสรรคต�อการสอบสวนหรือ
พิจารณา และไม�ก�อให�เกิดความไม�สงบเรียบร�อยต�อไป หรือเน่ืองจากการดําเนินการทางวินัยได� 
ล�วงพ�นหน่ึงปZนับต้ังแต�วันพักราชการแล�วยังไม�แล�วเสร็จและผู�ถูกสั่งให�พักราชการไม�มีพฤติกรรมดังกล�าว  
ให�ผู�บังคับบัญชาน้ันรายงานตามลําดับช้ันถึงผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการโดยทําความเห็น พร�อมเหตุผล
ประกอบรายงานว�าสมควรให�ผู�น้ันกลับเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการตามที่ร�องขอหรือไม� และผู�บังคับบัญชาที่สั่ง
พักราชการจะสั่งให�ผู�น้ันกลับเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการก�อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จสิ้นก็ได� แต�ถ�า
ผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการเห็นว�าผู�ถูกสั่งให�พักราชการยังไม�สมควรสั่งให�กลับเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการ
ดังกล�าวให�แจ�งผู�น้ันทราบด�วย 

๓.๘.๑  ถ�าปรากฏผู�ถูกสั่งให�พักราชการมิได�กระทําความผิด และไม�มีมลทินหรือ
มัวหมองอยู� ผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการต�องสั่งให�ผู�น้ันกลับคืนตําแหน�งเดิมหรือเทียบเท�าต้ังแต�วันที่สั่งพัก
ราชการ 

๓.๘.๒  แม�ไม�ได�ความว�าผู�ถูกสั่งให�พักราชการได�กระทําความผิด แต�ก็มีมลทิน
หรือมัวหมองอยู� ผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให�กลับเข�าราชการหรือให�ออกราชการก็ได�แต�ต�อง 
สั่งให�กลับเข�ารับราชการหรือออกจากราชการต้ังแต�วันที่ออกคําสั่งน้ัน 
 ๓.๘.๓  ถ�าปรากฏว�าผู�ถูกสั่งให�พักราชการได�กระทําความผิดให�ผู�บังคับบัญชาที่
สั่งพักราชการปฏิบัติ ดังน้ี 

ก.  ถ�าสั่งให�ออกจากราชการโดยไม�มีบําเหน็จ บํานาญ ให�สั่งให�ออก
ต้ังแต�วันที่สั่งพักราชการ 

ข.  ถ�าสั่งให�ออกจากราชการโดยมีบําเหน็จบํานาญ ให�สั่งให�ออกต้ังแต� 
วันที่ออกคําสั่ง 
  ในกรณีที่ปรากฏว�าผู�ถูกสั่งให�พักราชการ ได�กระทําความผิดแต�ศาลรอ
การกําหนดโทษหรือกําหนดโทษแต�รอการลงโทษไว� หรือลงโทษจําคุกและปรับ แต�โทษจําคุกให�ยกหรือ
ลงโทษจําคุกและปรับ แต�โทษจําคุกให�รอการลงโทษไว� หรือผู�บังคับบัญชาสั่งให�ลงทัณฑ8ทางวินัยและ
ความผิดน้ันไม�เกี่ยวกับการทุจริตต�อผลประโยชน8ของทางราชการ ผู�บังคับบัญชาที่สั่งพักราชการจะสั่งให�
กลับเข�ารับราชการหรือให�ออกจากราชการ ตามความในข�อ ๓.๘.๒ ก็ได�  

๓.๙  เงินเดือนและเงินที่จ�ายเป.นรายเดือนของผู�ที่ถูกสั่งให�พักราชการ ให�ถือปฏิบัติ
ตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหม ว�าด�วยการตัดเงิน และเมื่อคดีหรือกรณีถึงที่สุดแล�วให�ผู�บังคับบัญชา 
ตามกําหนดไว�ในข�อ ๓.๗ พิจารณาสั่งจ�าย หรืองดจ�ายแล�วแต�กรณี 

๓.๑๐  การแต�งเครื่องแบบ ข�าราชการกลาโหมพลเรือน ให�แต�งเครื่องแบบตาม 
กฎสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๖๑ (พ.ศ.๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข�าราชการ
ฝGายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘ 
 
เอกสารอ+างอิง ข�อบังคับทหารว�าด�วยข�าราชการกลาโหมพลเรือน ที่ ๓/๔๖๒๘ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม ๒๔๘๒ 
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ตารางอัตราโทษลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน 
 

ผู�ลงโทษ ผู�รบัโทษ 
ลดช้ัน 

เงินเดือน 

อัตราเงินเดือน 
กําหนด 

เวลาเดือน 
กําหนดส�วน 
เงินเดือน 

นายกรัฐมนตร ี ๑.  ช้ันแม�ทัพ 
๒.  ช้ัน  ผบ.พล 
ผบ.กองเรือ 
ผบ.พลบิน 
๓.  ช้ัน  ผบ.กรม 
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.หมู�เรือช้ัน  ๑ 
ผบ.กองบิน 
๔.  ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู�เรือช้ัน  ๒ - ๓  
ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒ 
ผบ.ฝูงบิน 
ผบ.ร�อย 
ผบ.เรือช้ัน ๓, ต�นเรือช้ัน 
๕.  ต้ังแต�ช้ัน ๒ - ๓ ลงมา  
นายกราบเรือ  
ผบ.หมวดบินช้ัน ๒  
๖.  ข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสญัญาบัตร   

๑  ช้ัน 
๑  ช้ัน 

 
 

๒  ช้ัน 
 
 

๓  ช้ัน 
 
 
 
 
 

๔  ช้ัน 
 
 

๔  ช้ัน 

๑๒ 
๑๒ 

 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 

๓๕ % 
๓๐ % 

 
 

๒๕ % 
 
 

๒๐ % 
 
 
 
 
 

๑๕ % 
 
 

๑๐ % 
รัฐมนตรีว�าการ 
กระทรวง 

๑.  ช้ัน  ผบ.พล 
ผบ.กองเรือ 
ผบ.พลบิน 
๒.  ช้ัน  ผบ.กรม 
ผบ.หมวดเรือ,  ผบ.หมู�เรือช้ัน  ๑ 
ผบ.กองบิน  

๑  ช้ัน 
 
 

๑  ช้ัน 

๑๒ 
 
 

๑๒ 

๓๐ % 
 
 

๒๕ % 
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ผู�ลงโทษ ผู�รบัโทษ 
ลดช้ัน 

เงินเดือน 

อัตราเงินเดือน 
กําหนด 
เวลาเดือน 

กําหนดส�วน 
เงินเดือน 

 ๓.  ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู�เรือช้ัน  ๒ - ๓  
ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒,  ต�นเรือช้ัน  ๑ 
ผบ.ฝูงบิน 
ผบ.ร�อย 
ผบ.เรือช้ัน  ๓ 
๔.  ต้ังแต�ต�นเรือช้ัน  ๒ - ๓  ลงมา 
นายกราบเรือ,  ผบ.หมวดบินช้ัน  ๒ 
๕.  ข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสญัญาบัตร 
๖.  ข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสญัญาบัตร   

๑  ช้ัน 
 
 
 
 
 

๒  ช้ัน 
 

๓  ช้ัน 
๓  ช้ัน 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 

๑๒ 
๑๒ 

๒๕ % 
 
 
 
 
 

๒๐ % 
 

๑๕ % 
๑๐ % 

ช้ันแม�ทัพ 
ผบ.พล 
ผบ.กองเรือ 
ผบ.พลบิน 

๑.  ช้ัน  ผบ.กรม 
ผบ.หมวดเรือ,  ผบ.หมู�เรือช้ัน  ๑ 
ผบ.กองบิน  
๒.  ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู�เรือช้ัน  ๒ - ๓, ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒, 
ต�นเรือช้ัน  ๑,  ผบ.ฝูงบิน,  ผบ.ร�อย, 
ผบ.เรือช้ัน  ๓ 
๓.  ต้ังแต�ช้ันต�นเรือช้ัน  ๒ - ๓  ลงมา 
นายกราบเรือ 
ผบ.หมวดบินช้ัน  ๒ 
๔.  ข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสญัญาบัตร       

๑  ช้ัน 
 
 

๑  ช้ัน 
 
 
 

๒  ช้ัน 
 
 

๒  ช้ัน 

๒ 
 
 

๔ 
 
 
 

๖ 
 
 

๒ 

๒๕ % 
 
 

๒๐ % 
 
 
 

๑๕ % 
 
 

๑๐ % 
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ผู�ลงโทษ ผู�รบัโทษ 
ลดช้ัน 

เงินเดือน 

อัตราเงินเดือน 
กําหนด 
เวลาเดือน 

กําหนดส�วน 
เงินเดือน 

ช้ัน  ผบ.กรม 
ผบ.หมวดเรือ 
ผบ.หมู�เรือช้ัน  ๑ 
ผบ.กองบิน 

๑.  ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู�เรือช้ัน  ๒ - ๓  
ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒,  ต�นเรือช้ัน  ๑ 
ผบ.ฝูงบิน 
ผบ.ร�อย 
ผบ.เรือ  ช้ัน  ๓ 
๒.  ต้ังแต�ช้ัน  ต�นเรือช้ัน  ๒ - ๓  ลงมา 
นายทหารเรอื 
ผบ.หมวดบิน  ช้ัน  ๒ 
๓.  ข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสญัญาบัตร 

- 
 
 
 
 
 

๑  ช้ัน 
 
 

๑  ช้ัน 

๒ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

๖ 

๒๐ % 
 
 
 
 
 

๑๕ % 
 
 

๑๐ % 
ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู�เรือ 
ช้ัน  ๒ - ๓ 
ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒ 
ต�นเรือช้ัน  ๑ 
ผบ.ฝูงบิน 
 

ผบ.ร�อย 
ผบ.เรือ  ช้ัน  ๓ 
๑.  ต้ังแต�ช้ัน  ต�นเรือช้ัน  ๒ - ๓  ลงมา 
นายทหารเรอื 
ผบ.หมวดบิน  ช้ัน  ๒       
๒.  ข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสญัญาบัตร 
ข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร 

 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 

๒ 
 
 

๔ 
๒ 

 
 

๑๕ % 
 
 

๑๐ % 
๑๐ % 

หัวหน�าส�วนราชการ 
ตํ่ากว�าช้ัน 
ผบ.พัน 
ผบ.หมู�เรือช้ัน ๒ - ๓ 
ผบ.เรือช้ัน ๑ - ๒ 
ต�นเรือช้ัน ๑ 
ผบ.ฝูงบิน 
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ลูกจ+างประจํา 

๑. กล"าวโดยท่ัวไป 
โดยที่เป.นการสมควรกําหนดการดําเนินการต�าง ๆ เกี่ยวกับลูกจ�างประจําของ

กระทรวงกลาโหมให�เป.นไปด�วยความเหมาะสมและเป.นผลดีแก�ทางราชการ โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ จึงออกข�อบังคับไว�ดังต�อไปน้ี 

๒. วินัยและการรักษาวินัย 
๒.๑ ลูกจ�างประจําต�องรักษาวินัยโดยเคร�งครัดอยู�เสมอ ผู�ใดฝGาฝRนหรือไม�ปฏิบัติ 

ตามถือว�าผู�น้ันกระทําผิดวินัย จักต�องได�รับโทษตามที่กําหนดไว�ในข�อบังคับน้ี 
๒.๒ วินัยของลูกจ�างประจํามี ดังน้ี 

๒.๒.๑ ต�องนิยมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย8เป.นประมุขด�วยความบริสุทธ์ิใจ 

๒.๒.๒ ต�องปฏิบัติตาม กฎ ข�อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผน และแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการหรือที่หน�วยต�นสังกัดได�กําหนดข้ึน 

๒.๒.๓ ต�องปฏิบัติงานในหน�าที่ตามลําดับช้ันการบังคับบัญชาเว�นแต�จะได�รับ
คําสั่งจากผู�บังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไป เป.นกรณีพิเศษ 

๒.๒.๔ ต�องปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบด�วยกฎหมายของผู�บังคับบัญชา 
๒.๒.๕ ต�องไม�มาทํางานสาย ไม�เกียจคร�าน ไม�ด้ือ ไม�ขัดขืน ไม�หลีกเลี่ยง หรือ

ละเลยต�อการปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาเหนือตน 
๒.๒.๖ ต�องต้ังใจปฏิบัติหน�าที่ด�วยความระมัดระวัง มิให�เกิดความเสียหายแก�

ทางราชการได� 
๒.๒.๗ ต�องปฏิบั ติหน� าที่ ด� วยความซื่ อสัตย8สุ จริต ห� ามกล� าวเท็จต�อ

ผู�บังคับบัญชา และห�ามอาศัยหน�าที่การงานไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม เพ่ือหาผลประโยชน8ให�แก�ตนเอง
หรือผู�อื่นโดยทุจริต 

๒.๒.๘ ต�องอุทิศเวลาของตนให�แก�ทางราชการ และห�ามการหาผลประโยชน8
อย�างอื่นซึ่งจะเป.นทางเสียหายแก�ทางราชการ 

๒.๒.๙ ต�องรักษาช่ือเสียงมิให�ข้ึนช่ือว�าเป.นผู�ประพฤติช่ัว ห�ามประพฤติตน
เป.นคนเสเพล  ห�ามเป.นนักการพนัน  ห�ามเสพยาเสพติดให�โทษ  ห�ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม�สามารถ
ครองสติได�  ต�องไม�มีหน้ีสินล�นพ�นตัว  ต�องไม�กระทําความผิดทางอาญา  หรือไม�ทําการอันอาจเสียเกียรติ 
ยศช่ือเสียงของตนหรือของตําแหน�งหน�าที่การงาน 

๒.๒.๑๐ ต�องสุภาพเรียบร�อยต�อผู�บังคับบัญชาและต�อประชาชน ห�ามดูหมิ่น
เหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

๒.๒.๑๑ ต�องรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกัน 
๒.๒.๑๒ ต�องรักษาความลับของทางราชการ 
๒.๒.๑๓ เมื่อตกเป.นผู�ต�องหาในคดีอาญาหรือเป.นจําเลยในศาลไม�ว�าคดีใด ๆ 

ต�องรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบภายใน  ๗  วัน 
๒.๒.๑๔ ต�องไม�เป.นกรรมการผู�จัดการ หรือผู�จัดการ หรือดํารงตําแหน�งอื่นใด

ที่มีลักษณะงานคล�ายคลึงกันน้ันในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัท 
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๒.๒.๑๕ ต�องวางตนเป.นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน�าที่ราชการและ

ในการปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข�องกับประชาชน 
๒.๓ ลูกจ�างประจําตําแหน�งใด บังคับบัญชาลูกจ�างประจําในหน�วยงานใดในฐานะใด 

ให�เป.นไปตามที่ผู�มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ัง (ตามข�อบังคับ กห.ว�าด�วยลูกจ�างประจํา พ.ศ.๒๕๔๒ ข�อ ๑๓) 
สั่งการ และให�ผู�บังคับบัญชาดังกล�าวมีหน�าที่ส�งเสริม ดูแล ระมัดระวัง ให�ผู�อยู�ใต�บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย 

 ถ�าลูกจ�างประจําซึ่งเป.นผู�บังคับบัญชาตามวรรคหน่ึง รู�ว�าลูกจ�างประจําผู�อยู�ใต� 
บังคับบัญชาคนใดกระทําผิดวินัย จะต�องดําเนินการทางวินัยทันที ถ�าเห็นว�าผู�น้ันกระทําผิดวินัยที่จะต�อง
ได�รับโทษและอยู�ในอํานาจของตนที่จะลงโทษได� ให�สั่งลงโทษ แต�ถ�าเห็นว�าผู�น้ันจะต�องได�รับโทษสูงกว�าทีต่น
มีอํานาจสั่งลงโทษให�รายงานต�อผู�บังคับบัญชาของผู�กระทําผิดวินัยเหนือข้ึนไปเพ่ือพิจารณาดําเนินการสั่ง
ลงโทษตามควรแก�กรณี 

 ลูกจ�างประจําซึ่งเป.นผู�ใต�บังคับบัญชาผู�ใดละเลยไม�ปฏิบัติหน�าที่หรือปฏิบัติ
หน�าที่ตามข�อน้ีโดยไม�สุจริตให�ถือว�าผู�น้ันกระทําผิดวินัย 

๒.๔ โทษผิดวินัย มี ๕ สถาน คือ 
๒.๔.๑ ภาคทัณฑ8 
๒.๔.๒ ตัดค�าจ�าง 
๒.๔.๓ ลดข้ันค�าจ�าง 
๒.๔.๔ ปลดออก 
๒.๔.๕ ไล�ออก 

๒.๕ การลงโทษลูกจ�างประจํา ผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษตามข�อบังคับน้ี
ต�องสั่งลงโทษให�เหมาะสมกับความผิดและอย�าให�เป.นไปโดยความพยาบาทหรือโดยโทสจริตในคําสั่ง 
ลงโทษให�ระบุว�าผู�ถูกลงโทษได�กระทําผิดวินัย ในกรณีใด ตามข�อใดในข�อ ๒.๒ 

๒.๖ ลูกจ�างประจําผู�ใดกระทําผิดวินัยที่ยังไม�ถึงข้ันเป.นการกระทําผิดวินัยอย�าง 
ร�ายแรง ให�ผู�บังคับบัญชาลูกจ�างประจําผู�กระทําผิดวินัย สั่งลงโทษภาคทัณฑ8 ตัดค�าจ�าง หรือลดข้ันค�าจ�าง
ตามควรแก�กรณีให�เหมาะสมแก�ความผิด ดังต�อไปน้ี  

๒.๖.๑ ผู�บังคับหมวด ต�นเรือช้ัน ๓ ผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๓ ผู�บังคับกองร�อย 
ผู�บังคับการเรือช้ัน ๓ ต�นเรือช้ัน ๒ ผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๒ หรือเทียบเท�า หรือลูกจ�างประจําซึ่งได�รับค�าจ�าง
ต้ังแต�อัตราค�าจ�างข้ัน ๑ กลุ�มค�าจ�างที่ ๒ ข้ึนไป และได�รับแต�งต้ังให�เป.นผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๒.๓  
มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ8 

๒.๖.๒ ผู�บังคับกองพัน ผู�บังคับการเรือช้ัน ๑ ผู�บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท�า 
มีอํานาจสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ8 หรือสั่งลงโทษตัดค�าจ�างครั้งหน่ึงไม�เกินร�อยละ ๕ และเป.นเวลาไม�เกิน 
๑ เดือน 

๒.๖.๓ ผู�บังคับการกรม ผู�บังคับหมวดเรือ ผู�บังคับการกองบิน หรือเทียบเท�า
มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ8 หรือสั่งลงโทษตัดค�าจ�างครั้งหน่ึงไม�เกินร�อยละ ๕ เป.นเวลาไม�เกิน ๒ เดือน 

๒.๖.๔ ผู�บัญชาการกองพล ผู�บังคับการกองเรือ ผู�บัญชาการกองพลบินหรือ
เทียบเท�าข้ึนไป มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ8 หรือสั่งลงโทษตัดค�าจ�างครั้งหน่ึงไม�เกินร�อยละ ๕และเป.น 
เวลาไม�เกิน ๓ เดือน หรือสั่งลงโทษลดช้ันค�าจ�างครั้งหน่ึงไม�เกิน ๑ ข้ัน 
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การลงโทษภาคทัณฑ8ให�ใช�เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน�อยหรือมีเหตุอนัควร
ลดหย�อนซึ่งยังไม�ถึงกับจะต�องถูกลงโทษตัดค�าจ�าง 

ในกรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กน�อยและเป.นความผิดครั้งแรกถ�าผู�บงัคับบญัชาตาม
วรรคหน่ึงเห็นว�ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให�โดยว�ากล�าวตักเตือนหรือให�ทําทัณฑ8บนเป.นหนังสือไว�ก�อน ก็ได� 

๒.๗ ลูกจ�างประจําผู�ใดมาทํางานสาย ให�บันทึกจํานวนเวลาทํางานสายไว� ครั้งแรก 
ให�ผู�บังคับบัญชาว�ากล�าวตักเตือนก�อน ครั้งต�อ ๆ ไปให�ลงโทษตัดค�าจ�างตามหลักเกณฑ8ดังน้ี  

๒.๗.๑ การนับเวลา  
๒.๗.๑.๑  ช�ากว�ากําหนดไม�เกิน ๑ ช่ัวโมง ให�นับเป.น ๑ ช่ัวโมง 

ถ�าเกิน ๑ ช่ัวโมงข้ึนไป ให�นับตามจํานวนช่ัวโมงที่มาทํางานสายและเศษนาทีที่เกินช่ัวโมงให�นับเป.น 
๑ ช่ัวโมง   

๒.๗.๑.๒  ช�ากว�าครึ่งวันทํางานข้ึนไปให�นับเป.น ๑ วันทํางาน 
๒.๗.๑.๓ ช่ัวโมงทํางานใน ๑ วันให� เป.นไปตามที่ทางราชการ

กําหนดการนับวันทํางานเพ่ือคํานวณค�าจ�างให�ถือ ๓๐ วันเป.น ๑ เดือน 
๒.๗.๒ การตัดค�าจ�าง 

๒.๗.๒.๑ เมื่อรวมเวลาที่มาทํางานสาย ตามข�อ ๒.๗.๑ จนครบ 
๑ วันทํางานแล�ว ให�ตัดค�าจ�างเป.นจํานวนเท�ากับค�าจ�างที่ลูกจ�างประจําผู�น้ันพึงได�รับใน ๑ วัน 

๒.๗.๒.๒  ถ�าจํานวนช่ัวโมงที่มาทํางานสาย รวมกันแล�วไม�ถึง ๑ วัน
ทํางาน ไม�ต�องตัดค�าจ�างและไม�ให�นําจํานวนเวลาที่มาทํางานสายไปคิดรวมในปZงบประมาณถัดไป 

๒.๘ ลูกจ�างประจําผู�ใดกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง จะต�องได�รับโทษปลดออก หรือ
ไล�ออก ตามความร�ายแรงแห�งกรณี ถ�ามีเหตุอันควรลดหย�อนจะนํามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได� 
แต�ห�ามมิให�ลดโทษตํ่ากว�าปลดออก 

 ลูกจ�างประจําผู�ใดถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงและผู�บงัคับบญัชา
ต้ังแต�ช้ันผู�บัญชาการกองพล ผู�บังคับการกองเรือ ผู�บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท�าข้ึนไป เห็นว�ากรณีที่
มีมูลที่ควรสอบสวนให�ผู�บังคับบัญชาดังกล�าวแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไม�ชักช�า ในการ
สอบสวนน้ีจะต�องแจ�งข�อกล�าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข�อกล�าวหาเท�าที่มีให�ผู�ถูกกล�าวหา
ทราบโดยจะระบุช่ือพยานก็ได� และต�องให�โอกาสผู�ถูกกล�าวหาช้ีแจงและนําพยานหลักฐานเข�าสืบแก�ข�อกล�าวหา
ได�ด�วย 

 วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพ่ือให�ได�ความจริงและความยุติธรรม 
ให�ดําเนินการตามกฎหมายว�าด�วยธรรมนูญศาลทหารโดยอนุโลม หรือตามที่ทางราชการกําหนด 

๒.๙ เมื่อผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๒.๘ ได�พิจารณาผลการสอบสวนแล�ว ถ�าเห็นว�า
ลูกจ�างประจําผู�ใดกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง สมควรลงโทษถึง ปลดออก หรือไล�ออก ก็ให�สั่งการตามที่
เห็นสมควร ตามหลักเกณฑ8ดังต�อไปน้ี  

๒.๙.๑ ปลดออก  เน่ืองจากกระทําความผิดอย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปน้ี 
๒.๙.๑.๑ ถูกลดข้ันค�าจ�างหรือถูกตัดค�าจ�างอย�างใดอย�างหน่ึงหรือ

รวมกันในปZงบประมาณเดียวกัน ๒ ครั้ง เว�นถูกตัดค�าจ�างกรณีมาทํางานสาย 
๒.๙.๑.๒ ไม�ได�รับการพิจารณาเลื่อนข้ันค�าจ�าง เน่ืองจากมีความผิด

ติดต�อกัน ๒ ปZ 
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๒.๙.๑.๓ เกียจคร�านต�อหน�าที่การงาน 
๒.๙.๑.๔ ประพฤติตนเป.นอันธพาลหรือนักการพนัน 
๒.๙.๑.๕ มีหน้ีสินล�นพ�นตัวโดยไม�มีเหตุอันควรปรานี 
๒.๙.๑.๖ เมาสุราเมรัยจนไม�สามารถครองสติได�เป.นอาจิณ 
๒.๙.๑.๗ ไม�เคารพและเช่ือฟXงผู�บังคับบัญชา 
๒.๙.๑.๘ กรณีอื่น ๆ ที่ผู�บังคับบัญชาเห็นว�าถ�าให�อยู�รับราชการ

ต�อไปจะทําให�เกิดความเสียหายแก�ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา  
๒.๙.๒ ไล"ออก เน่ืองจากกระทําความผิดอย�างใดอย�างหน่ึง ดังต�อไปน้ี 

๒.๙.๒.๑ หลีกเลี่ยงหรือละเลยไม�ปฏิบัติราชการตามคําสั่งของ
ผู�บังคับบัญชา 

๒.๙.๒.๒ รายงานเท็จต�อผู�บังคับบัญชา เป.นเหตุให�เกิดความ
เสียหายแก�ทางราชการอย�างร�ายแรง 

๒.๙.๒.๓ ขาดราชการติดต�อกันเกินกว�า ๑๕ วัน 
๒.๙.๒.๔ เสพยาเสพย8ติดให�โทษที่ผิดกฎหมาย 
๒.๙.๒.๕ อาศัยอํานาจหน�าที่ราชการโดยทางตรงหรือทางอ�อม 

เพ่ือหาประโยชน8ให�แก�ตนเองหรือผู�อื่น 
๒.๙.๒.๖ หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู�บังคับบัญชา 
๒.๙.๒.๗ ก�อให�แตกความสามัคคีในหมู�คณะ 
๒.๙.๒.๘ ทุจริตต�อหน�าที่ราชการ 
๒.๙.๒.๙ ต�องคําพิพากถึงที่สุดให�จําคุก หรือโทษที่หนักกว�าจําคุก 

เว�นแต�ศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแต�รอการลงโทษไว� 
๒.๙.๒.๑๐ ต�องคําพิพากษาถึงที่สุดให�เป.นบุคคลล�มละลาย เพราะ 

ทําหน้ีสินข้ึนด�วยความทุจริต 
๒.๙.๒.๑๑ ขัดคําสั่งผู�บังคับบัญชาซึ่งสั่งโดยชอบด�วยกฎหมายและ

การขัดคําสั่งน้ันเป.นเหตุให�เกิดความเสียหายแก�ทางราชการอย�างร�ายแรง 
๒.๙.๒.๑๒ เปYดเผยความลับของทางราชการ เป.นเห ตุให� เกิด 

ความเสียหายแก�ทางราชการอย�างร�ายแรง 
๒.๙.๒.๑๓ ประมาทเลินเล�อในหน�าที่ราชการ เป.นเหตุให� เกิด 

ความเสียหายแก�ทางราชการอย�างร�ายแรง 
๒.๙.๒.๑๔ ต�องหาในคดีอาญาแล�วหลบหนีไป 
๒.๙.๒.๑๕ ประพฤติช่ัวหรือผิดศีลธรรมอย�างร�ายแรง 
๒.๙.๒.๑๖ ละทิ้งหน�าที่ราชการ เป.นเหตุให�เกิดความเสียหายแก�ทาง

ราชการอย�างร�ายแรง 
๒.๙.๒.๑๗ เป.นสมาชิกสมาคมหรือคณะทีมี วัตถุประสงค8 ขัดต�อ

กฎหมายความสงบเรียบร�อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๒.๙.๒.๑๘ กรณีอื่น ๆ ที่ผู�บังคับบัญชาเห็นว�า ถ�าให�อยู�รับราชการ

ต�อไปจะทําให�เกิดความเสียหายอย�างร�ายแรงแก�ทางราชการ หรือการปกครองบังคับบัญชา 
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ลูกจ�างประจําผู�ใดถูกสั่งลงโทษปลดออกตามข�อ ๒.๙.๑ ให�มีสิทธิได�รับบําเหน็จ
เสมือนว�าผู�น้ันลาออก 

๒.๑๐ ลูกจ�างประจําผู�ใดกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง และเป.นกรณีความผิด 
ที่ปรากฏชัดแจ�งหรือได�ให�ถ�อยคํารับสารภาพเป.นหนังสือต�อผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษตามข�อบังคับน้ี
หรือต�อคณะกรรมการสอบสวน ผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๒.๘ จะดําเนินการตามข�อ ๒.๙โดยไม�ต�องสอบสวนก็ได� 

   ความผิดที่ปรากฏชัดแจ�งตามวรรคหน่ึง คือ กระทําความผิดอาญาจน
ได�รับโทษจําคุกหรือโทษที่หนักกว�าจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกหรือได�รับโทษที่หนักกว�าจําคุก 

๒.๑๑  อํานาจและหน�าที่ของกรรมการสอบสวนให�เป.นไปตามกฎหมายว�าด�วย
ธรรมนูญศาลทหารโดยอนุโลม 

๒.๑๒  ลูกจ�างประจําผู�ใดถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง หรือ 
ถูกฟKองคดีอาญา  หรือต�องหาว�ากระทําความผิดอาญา เว�นแต�เป.นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได�กระทํา
โดยประมาท แม�ภายหลังผู�น้ันจะออกจากราชการไปแล�ว ผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ัง  
(ตามข�อบังคับ กห.ว�าด�วยลูกจ�างประจํา พ.ศ.๒๕๔๒ ข�อ ๑๓) ก็ยังมีอํานาจสั่งดําเนินการลงโทษ หรือ
เปลี่ยนแปลงคําสั่งให�เป.นไปตามข�อบังคับน้ีได� เว�นแต�ลูกจ�างประจําผู�น้ันจะออกจากราชการเพราะตาย 

๒.๑๓ ลูกจ�างประจําผู�ใดถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ถูกต้ัง
กรรมการสอบสวนหรือถูกฟKองคดีอาญา หรือต�องหาว�ากระทําความผิดอาญา เว�นแต�เป.นความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดที่ได�กระทําโดยประมาท ผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ัง (ตามข�อบังคับ กห.           
ว�าด�วยลูกจ�างประจํา พ.ศ.๒๕๔๒ ข�อ ๑๓) มีอํานาจสั่งพักราชการเพ่ือรอฟXงผลการสอบสวนพิจารณาได�              
แต�ถ�าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว�าผู�น้ันไม�ได�กระทําความผิดหรือกระทําผิดไม�ถึงกับจะต�อง
ถูกลงโทษให�ออก ปลดออกหรือไล�ออก และไม�มีกรณีที่จะต�องออกจากราชการตามเหตุผลอื่น ก็ให�
ผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งบรรจุและแต�งต้ัง (ตามข�อบังคับ กห.ว�าด�วยลูกจ�างประจํา พ.ศ.๒๕๒๘ ข�อ ๑๓)
สั่งให�ผู�น้ันกลับเข�ารับราชการในตําแหน�งเดิม 

ค�าจ�างของผู�ถูกพักราชการ ให�ถือปฏิบัติตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว�าด�วย
การตัด งด และจ�ายเงินรายเดือน โดยอนุโลม 

๒.๑๔ ลูกจ�างประจําถูกสั่งลงโทษด�วยเหตุใด ๆ ตามข�อบังคับน้ีจะอุทธรณ8
มิได� 

๓.  การลา  การลาหยุดราชการของลูกจ�างประจํา ให�ปฏิบัติตามข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการลา  
โดยอนุโลม 

๔.  การจ�ายค�าจ�างระหว�างลาหยุดราชการ ให�ถือปฏิบัติตามระเบียบว�าด�วยการจ�ายค�าจ�าง
ของส�วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 

๕.  การร+องทุกข?  ลูกจ�างประจําผู�ใดเห็นว�าผู�บังคับบัญชา ใช�อํานาจหน�าที่ปฏิบัติต�อตน
โดยไม�ถูกต�องหรือไม�เป.นไปตามข�อบังคับน้ี ผู�น้ันอาจร�องทุกข8ต�อผู�บังคับบัญชาได� 

การร�องทุกข8และการพิจารณาเรื่องร�องทุกข8ให�เป.นไปตามกฎหมายว�าด�วยวินัยทหาร 
โดยอนุโลม 

๖. การเลื่อนขั้นค"าจ+างลูกจ+างประจํา  ให�ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว�าด�วยการเพ่ิมค�าจ�างลูกจ�างประจําของส�วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๘ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม ทั้งน้ี 
ให�ผู�บังคับบัญชา ต้ังแต�ช้ันผู�บัญชาการกองพล ผู�บังคับการกองเรือ ผู�บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท�า 
ข้ึนไปเป.นผู�มีอํานาจสั่ง 
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๗.  การจ�ายบําเหน็จลูกจ�างประจํา ให�ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยบาํเหน็จ
ลูกจ�าง พ.ศ.๒๕๑๙ และที่แก�ไข 

๘.  การแต�งกาย ลูกจ�างประจําสังกัด ทอ.ให�แต�งเครื่องแบบตามระเบียบทอ.ว�าด�วยเครือ่งแบบ
ลูกจ�างประจํา พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
 
เอกสารอ+างอิง  ข�อบังคับ กห.ว�าด�วยลูกจ�างประจํา พ.ศ.๒๕๔๒ 
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เคร่ืองแบบลูกจ+างประจํา 

 กล"าวโดยท่ัวไป  โดยที่เป.นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยเครื่องแบบ
ลูกจ�างประจําให�เหมาะสมย่ิงข้ึน อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๕, ๗ และ ๑๐ แห�งข�อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว�าด�วยเครื่องแบบข�าราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจ�าง พ.ศ.๒๕๓๙   

 นิยามศัพท? “เครื่องแบบ” หมายความว�า เครื่องแต�งกายทั้งหลาย รวมทั้งเครื่องหมายต�าง ๆ 
ตลอดจนสิ่งประกอบเครื่องแต�งกายอย�างอื่นที่ได�กําหนดให�ลูกจ�างประจําสังกัดกองทัพอากาศแต�ง 

 เคร่ืองแบบลูกจ+างประจํา 

 ๑.  เคร่ืองแบบลูกจ+างประจําชาย สังกัดกองทัพอากาศ ให�มีเครื่องแบบประกอบด�วย หมวก  
เสื้อ กางเกง เข็มขัด รองเท�า และถุงเท�า ดังน้ี  
 ๑.๑  หมวก มี ๓ แบบ คือ 
  ๑.๑.๑  หมวกทรงหม�อตาลสีเทา กะบังทําด�วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดํา 
พ้ืนกะบังด�านล�างสีเทาหรือสีดํา สายรัดคางทําด�วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีดํา กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร 
มีดุมเกลี้ยงสีเทาขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ตรึงปลายสายรัดคางข�างละ ๑ ดุม มีตราหน�าหมวก
ทําด�วยโลหะสีทองเป.นรูปปZกนกกาง ๒ ปZก ใต�อุณาโลมเปล�งรัศมี กว�าง ๖.๕ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร 
ติดอยู�กึ่งกลางหน�าหมวก 
  ๑.๑.๒  หมวกแกaปทรงอ�อนสีเทา มีลักษณะตามผนวก ๑ มีตราหน�าหมวกปXกด�วย
ไหมสีเหลือง เป.นรูปปZกนกกาง ๒ ปZก ใต�อุณาโลมเปล�งรัศมี กว�าง ๔ เซนติเมตรสูง ๓ เซนติเมตร  
ติดอยู�กึ่งกลางหน�าหมวก 
    ๑.๑.๓  หมวกหนีบสีเทา มีลักษณะตามผนวก ๑ ไม�มีดุมหน�าหมวก มีตราหน�า
หมวกทําด �วยโลหะสีทอง เป.นร ูปปZกนกกาง ๒ ปZก  ใต �อ ุณาโลมเปล �งร ัศมีกว �าง ๔ เซนติเมตร  
สูง ๓ เซนติเมตร ติดที่เหนือขอบหมวกด�านซ�าย 
  ๑.๒  เสื้อ มี ๒ แบบ คือ 
    ๑.๒.๑  เสื้อคอพับสีเทา ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข�อมือขัดดุม           
ข�างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเปOาปะข�างละ ๑ กระเปOา มีปกขัดดุมข�างละ ๑ ดุม มุมกระเปOาและมุมปกกระเปOา            
เป.นรูปตัดพองาม มีอินทรธนูอ�อนใช�ผ�าสีเดียวกับเสื้อเป.นแผ�นสี่ เหลี่ยมเรียวจากด�านไหล�ไปทางคอ  
ปลายมน ด�านไหล�กว�าง ๔ เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อเป.นรูปสี่เหลี่ยม มีเส�นทแยงมุมระยะห�างจากด�านไหล�
ไปทางคอ๔ เซนติเมตร ด�านคอกว�าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมข�างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช�ดุมสีเทา
ขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ เซนติเมตร เสื้อแบบน้ีจะใช�แขนสั้นเพียงข�อศอกก็ได� และเมื่อสวมเสื้อน้ี 
ให�สอดชายเสื้ออยู�ภายในกางเกง 
   ๑.๒.๒  เสื้อคอแบะสี เทาอ�อน แบบคอแหลม ที่แนวอกมี ดุม ๕ ดุม แขนสั้น 
เพียงข�อศอก ไม�มีสาบอก ที่อกมีกระเปOาปะข�างละ ๑ กระเปOา มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกขัดดุม 
ข�างละ ๑ ดุม มุมกระเปOาล�างและมุมปกกระเปOาตัดมุมพองาม มีอินทรธนูอ�อนใช�ผ�าสีเดียวกับเสื้อ 
เป.นแผ�นสี่เหลี่ยมเรียวจากด�านไหล�ไปทางคอ ปลายตัดแหลม ด�านไหล�กว�าง ๔ เซนติเมตร ด�านคอกว�าง ๓ 
เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมข�างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช�ดุมสีขาวขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ เซนติเมตร และ
เมื่อสวมเสื้อน้ีให�สอดชายเสื้ออยู�ภายในกางเกง 
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  ๑.๓  กางเกง เป.นกางเกงขายาวสีเทา ไม�มีจีบ ไม�พับปลายขา ปลายขายาวปYดตาตุ�ม  
กว�างไม�น�อยกว�า ๒๐ เซนติเมตร และไม�เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห�วงทําด�วยผ�าสีเดียวกับกางเกง
กว�างไม�เกิน ๑ เซนติเมตร ๗ ห�วง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนวตะเข็บกางเกงด�านข�างมีกระเปOาเจาะข�างละ ๑ 
กระเปOาที่ด�านหลังข�างขวาและซ�ายมีกระเปOาเจาะข�างละ ๑ กระเปOา ไม�มีปก กึ่งกลางปากกระเปOาขัดดุม 
สีเทาขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ เซนติเมตร  
  ๑.๔  ใช�เข็มขัดด�ายถักหรือวัตถุเทียมด�ายถักสีนํ้าเงินดํา กว�าง ๓.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัด 
ทําด�วยโลหะสีทอง เป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าทางนอน กว�าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตรโดยให� 
ด�านกว�างโค�งมน ส�วนที่โค�งมากสุดอยู�บริเวณกึ่งกลางของความกว�าง สําหรับด�านยาวให�ส�วนบนและส�วนล�าง
ของหัวเข็มขัดเป.นแนวตรง ให�จุดเริ่มต�นโค�งมนยาว ๕ เซนติเมตร และส�วนโค�งมากสุดบริเวณกึ่งกลางของ
ความกว�าง ยาว ๕.๕ เซนติเมตร และให�มีฟXนยึดสายเข็มขัดทั้งสองข�าง ที่กึ่งกลางเข็มขัดด�านหน�ามีรูปปZกนก
กาง ๒ ปZก เป.นแบบดุนนูนหรือประกอบยึด ในการคาดเข็มขัดให�ปลายสายทั้งสองข�างเก็บซ�อนอยู�ด�านหลัง
หัวเข็มขัด  
  ๑.๕  รองเท�าหุ�มส�นหรือหุ�มข�อหนังหรือผ�าใบสีดํา ชนิดผูกเชือกสีเดียวกับรองเท�า ไม�มีริ้ว
และลวดลาย 
  ๑.๖  ถุงเท�าสีดํา  

 ๒.  เครื่องแบบลูกจ�างประจําหญิง สังกัดกองทัพอากาศ ให�มีเครื่องแบบประกอบด�วยหมวก 
เสื้อ กระโปรงหรือกางเกง เข็มขัด รองเท�า และถุงเท�า ดังน้ี 
  ๒.๑  หมวก มี ๒ แบบ คือ  
    ๒.๑.๑  หมวกแกaปทรงอ�อนสีเทา มีลักษณะและมีตราหน�าหมวกเช�นเดียวกับหมวก
แกaปทรงอ�อนสีเทาของลูกจ�างประจําชาย   
    ๒.๑.๒  หมวกหนีบสีเทา มีลักษณะตามผนวก ๑ ท�ายระเบียบน้ี ไม�มีดุมหน�าหมวก
ตอนหน�าเชิด ตอนหลังตํ่า มีตราหน�าหมวกเช�นเดียวกับตราหน�าหมวกของลูกจ�างประจําชาย 
  ๒.๒  เสื้อ มี ๓ แบบ คือ  
    ๒.๒.๑  เสื้อคอพับสี เทาหรือสีขาว แบบเดียวกับเสื้ อของลูกจ� างประจําชาย  
ดุมให�มีสีเดียวกับเสื้อ และเสื้อแบบน้ีจะใช�แขนสั้นเหนือข�อศอกพองาม ปลายแขนพับออกข�างนอก ด�านใน                           
กว�าง ๓ เซนติเมตร ด�านนอกเป.นรูปแหลมกว�าง ๖ เซนติเมตรก็ได� เมื่อสวมเสื้อน้ีให�สอดชายเสื้ออยู�ภายใน
กระโปรงหรือกางเกง  
    ๒.๒.๒  เสื้อคอเปYดสีเทาหรือสีขาว แบบปกแหลม แขนสั้นเหนือข�อศอกพองาม              
ปลายแขนพับ ไม�มีอินทรธนู ที่แนวอกเสื้อมีดุมขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๒ เซนติเมตร ๔ ดุม ด�านหน�า
ส�วนล�างมีกระเปOาปะข�างละ ๑ กระเปOา มีปกขัดดุมขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ข�างละ ๑ ดุม 
และมุมปกกระเปOาเป.นรูปตัดพองาม สําหรับดุมเป.นสีทอง มีลายดุนเป.นรูปปZกนกกาง ๒ ปZก เมื่อสวมเสื้อน้ี
ให�ปล�อยชายเสื้อไว�นอกกระโปรงหรือกางเกงให�ยาวพองาม 
    ๒.๒.๓  เสื้อคอแบะสีเทาอ�อน แบบคอปKานปล�อยเอว ผ�าอกตลอดตัวเสื้อไม�มีสาบอก
ที่แนวอกมีดุมสีขาวขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๔ ดุม แขนสั้นเหนือข�อศอกพองามปลายแขนพับ
ออกข�างนอกเป.นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร มีตะเข็บหน�า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีกระเปOาที่แนวเอวเสื้อ
เป.นกระเปOาเจาะข�างละ ๑ กระเปOา ปากกระเปOาเฉียงลงไปทางเอวกุaนปากกระเปOาสีเดียวกับตัวเสื้อ มีอินทรธนูอ�อน 
ใช�ผ�าสีเดียวกับเสื้อเป.นแผ�นสี่เหลี่ยมเรียวจากด�านไหล�ไปทางคอ ปลายมนด�านไหล�กว�าง ๓.๕ เซนติเมตร 
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เย็บติดกับเสื้อเป.นรูปสี่เหลี่ยม มีเส�นทแยงมุมระยะห�างจากด�านไหล�ไปทางคอ ๓.๕ เซนติเมตร ด�านคอ 
กว�าง ๒.๕ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมเช�นเดียวกับดุมที่แนวอกเสื้อ เมื่อสวมเสื้อน้ีให�ปลายชายเสื้อ 
ไว�นอกกระโปรง  
  ๒.๓  กระโปรงสีเทา แบบ ๖ ตะเข็บ ผ�าเอวด�านซ�าย ยาวคลุมเข�าไม�เกินครึ่งน�อง ที่ขอบเอว          
มีห�วงทําด�วยผ�าสีเดียวกับกระโปรง กว�างไม�เกิน ๑ เซนติเมตร ๕ ห�วง สําหรับสอดเข็มขัด 
  ๒.๔  กางเกงขายาวสีเทา มีลักษณะเช�นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทาของลูกจ�างประจาํชาย 
เว�นแต�ไม�มีกระเปOาหลัง ปลายขากว�างไม�น�อยกว�า ๒๐ เซนติเมตร และไม�เกิน ๒๔ เซนติเมตร 
  ๒.๕  เข็มขัด มีลักษณะเช�นเดียวกับเข็มขัดของลูกจ�าประจําชาย 
  ๒.๖  รองเท�า มี ๓ แบบ คือ  
    ๒.๖.๑  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดผูกเชือก ไม�มีริ้วและลวดลาย ส�นสูงไม�เกิน 
๒.๕ เซนติเมตร   
    ๒.๖.๒  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดํา ไม�มีริ้วและลวดลาย พ้ืนบางช้ันเดียว ส�นสูงไม�เกิน             
๗.๕ เซนติเมตร ชนิดน้ีไม�ให�ใช�กับกางเกง 
    ๒.๖.๓  รองเท�าผ�าใบสีดํา  
  ๒.๗  ถุงเท�า ในโอกาสสวมกางเกงขายาวสีเทา และสวมรองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดผูก
เชือก ให�ใช�ถุงเท�าสีดํา 

 ๓.  เครื่องหมายสังกัด เครื่องหมายระดับตําแหน�ง และการประดับ 
  ๓.๑  เครื่องหมายสังกัด ทําด�วยโลหะสีทอง เป.นตัวอักษรย�อช่ือหน�วย สูง ๑ เซนติเมตร 
มีลักษณะตามผนวก ๒ ท�ายระเบียบน้ี 
  ๓.๒  เครื่องหมายระดับตําแหน�ง ทําด�วยโลหะสีทอง มีลักษณะตามผนวก ๓ คือ 
    ๓.๒.๑  รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล�งรัศมีเหนือปZกนกกาง ๒ ปZก กว�าง ๔ เซนติเมตร
และดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง สําหรับตําแหน�งระดับช้ัน ๔ หรือตําแหน�งที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่รับอัตราค�าจ�าง 
ข้ันสูงสุดข้ัน ๒๗ ของกลุ�มค�าจ�างที่ ๒  
    ๓.๒.๒  รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเหนือปZกนกกาง ๒ ปZก กว�าง ๔ เซนติเมตร และ 
ดาว๕ กลีบ ๑ ดวง สําหรับตําแหน�งระดับช้ัน ๓ หรือตําแหน�งที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่รับอัตราค�าจ�างข้ันสูงสุด
ข้ัน ๓๔ ของกลุ�มค�าจ�างที่ ๑ 
    ๓.๒.๓  รูปดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง เหนือปZกนกกาง ๒ ปZก กว�าง ๔ เซนติเมตร สําหรับ
ตําแหน�งระดับช้ัน ๒ หรือตําแหน�งที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่รับอัตราค�าจ�างข้ันสูงสุด ข้ัน ๒๙ ของกลุ�มค�าจ�างที่ ๑ 
    ๓.๒.๔  รูปปZกนกกาง ๒ ปZก กว�าง ๔ เซนติเมตร สําหรับตําแหน�งระดับช้ัน ๑ หรือ
ตําแหน�งที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่รับอัตราค�าจ�างข้ันสูงสุดข้ัน ๒๔ หรือข้ัน ๒๗ ของกลุ�มค�าจ�างที่ ๑ 
  ๓.๓  การเทียบตําแหน�ง ให�ถืออัตราค�าจ�างของตําแหน�งที่บรรจุอยู�ในปXจจุบันเป.นหลัก 
ในการเทียบ 
  ๓.๔  การประดับเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับตําแหน�ง ให�ประดับดังน้ี 
    ๓.๔.๑  เสื้อคอพับ ให�ประดับเครื่องหมายสังกัดที่ปกเสื้อด�านซ�าย และประดับ
เครื่องหมายระดับตําแหน�งที่ปกเสื้อด�านขวา โดยให�แนวบนของเครื่องหมายสงักดัและเครือ่งหมายระดับตําแหน�ง
ขนานกับขอบปกคอพับของเสื้อด�านบน และห�างจากขอบปกด�านหน�า ๒ เซนติเมตร 
    ๓.๔.๒  เสื้อคอเปYด ให�ประดับเครื่องหมายสังกัดที่ปกเสื้อด�านซ�าย และประดับ
เครื่องหมายระดับตําแหน�งที่ปกเสื้อด�านขวา โดยให�แนวล�างของเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับ
ตําแหน�งขนานกับขอบปกด�านล�าง และห�างจากขอบปกด�านล�าง ๒ เซนติเมตร 
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    ๓.๔.๓  เสื้อคอแบะ ให�ประดับเครื่องหมายสังกัดที่ปกเสื้อด�านซ�าย และประดับ
เครื่องหมายระดับตําแหน�งที่ปกเสื้อด�านขวา โดยให�แนวล�างของเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับ
ตําแหน�งขนานกับขอบปกด�านล�าง และห�างจากขอบปกด�านล�าง ๒ เซนติเมตร 

 ๔.  ลูกจ�างประจําที่ทําหน�าที่เวรประจําส�วนราชการ ให�แต�งเครื่องแบบตามระเบียบกองทัพอากาศ 
ว�าด�วยการรักษาการณ8 

 ๕.  ลูกจ�างประจําที่ทําหน�าที่ยามรักษาการณ8 ให�แต�งเครื่องแบบตามที่กําหนดไว�ในข�อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว�าด�วยเครื่องแบบข�าราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจ�าง พ.ศ.๒๕๓๙ 

 ๖.  ในขณะปฏิบัติหน�าที่ราชการ ให�ลูกจ�างประจําใช�เครื่องแต�งตัวพิเศษตามที่กําหนดในผนวก ๔        
ได�ตามความจําเป.น 
 
 
 
เอกสารอ+างอิง  -  ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยเครื่องแบบลูกจ�างประจํา พ.ศ.๒๕๔๓, ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๖  
                      และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ 
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ผนวก ๑ 
หมวกแกaปทรงอ�อนสีเทาและหมวกหนีบลูกจ�างประจํา 

 
หมวกแกaปทรงอ�อนสีเทา (ชาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ มีตราหน�าหมวกปXกด�วยไหมสีเหลืองเป.นรูปปZกนกกาง ๒ ปZก ใต�อุณาโลมเปล�ง
รัศมี กว�าง ๔ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ติดอยู�กึ่งกลางหน�าหมวก 
 

หมวกหนีบสเีทา (ชาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ ไม�มีดุมหน�าหมวก มีตราหน�าหมวกทําด�วยโลหะสีทองเป.นรูปปZกนกกาง ๒ ปZก 
ใต�อุณาโลมเปล�งรัศมี กว�าง ๔ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ติดเหนือขอบหมวกด�านซ�าย ห�างจากขอบหมวก 
ด�านล�าง ๓.๕ เซนติเมตร และให�แนวกึ่งกลางของตราหน�าหมวกห�างจากขอบหมวกด�านหน�า ๕ เซนติเมตร 
 

หมวกหนีบสเีทา (หญิง) 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ ไม�มีดุมหน�าหมวก ตอนหน�าเชิด ตอนหลังตํ่า มีตราหน�าหมวกเช�นเดียวกับ 
ตราหน�าหมวกของลูกจ�างประจําชาย โดยติดตราหน�าหมวกเหนือขอบหมวกด�านซ�าย ห�างจากขอบหมวก
ด�านล�าง ๓.๕ เซนติเมตร และให�แนวกึ่งกลางของตราหน�าหมวกห�างจากขอบหมวกด�านหน�า ๕ เซนติเมตร 
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ผนวก ๒ 

เครื่องหมายสังกัดลูกจ�างประจํา สงักัดกองทัพอากาศ 
 

ลําดับ เครื่องหมาย หมายถึง 

๑ บก   กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

๒ ศบพ ศูนย8อํานวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ 

๓ ศฮพ ศูนย8อํานวยการเฮลิคอปเตอร8พระราชพาหนะ 

๔ ศกอ ศูนย8การสงครามทางอากาศ 

๕ สพร สํานักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 

๖ สบ กรมสารบรรณทหารอากาศ 

๗ กง กรมการเงินทหารอากาศ 

๘ สตน สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 

๙ สธน สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 

๑๐ บน กองบิน 

๑๑ รรบ โรงเรียนการบิน 

๑๒ คปอ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

๑๓ อย หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน 

๑๔ ชอ กรมช�างอากาศ 

๑๕ สอ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส8ทหารอากาศ 

๑๖ สพ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

๑๗ พอ กรมแพทย8ทหารอากาศ 

๑๘ พธ กรมพลาธิการทหารอากาศ 

๑๙ ชย กรมช�างโยธาทหารอากาศ 

๒๐ ขส กรมขนส�งทหารอากาศ 

๒๑ ยศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๒๒ รรนอ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

๒๓ สก กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๒๔ ศวอ ศูนย8วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร8เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

๒๕ สวบ สถาบันเวชศาสตร8การบินกองทัพอากาศ 
๒๖ สดม สํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

คําช้ีแจง 
๑.  เครื่องหมายสังกัด ทําด�วยโลหะเป.นตัวอักษรย�อช่ือหน�วยสูง ๑ เซนติเมตรติดที่มุมปกเสื้อคอพับคอเปYด 
     หรือคอแบะ ด�านซ�าย 
๒.  เครื่องหมายสังกัดกองบินต�าง ๆ ให�มีหมายเลขกองบินน้ัน ๆ ต�อท�ายคําว�า บน เช�น บน๑ เป.นต�น 
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ผนวก ๓ 
 

รูปเครื่องหมายระดับตําแหน�งลูกจ�างประจํา สังกัดกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําช้ีแจง 
   ๑.  เครื่องหมายระดับตําแหน�ง ทําด�วยโลหะสีทอง ประดับที่มุมปกเสื้อคอพับ หรือคอเปYด หรือ
คอแบะตอนบนด�านขวา มีลักษณะดังน้ี  
  ๑.๑  รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล�งรัศมีเหนือปZกนกกาง ๒ ปZก กว�าง ๔เซนติเมตร และดาว ๕ กลีบ 
๑ ดวง สําหรับตําแหน�งระดับช้ัน ๔ หรือตําแหน�งที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่รับอัตราค�าจ�างข้ันสูงสุดข้ัน ๒๗ ของ
กลุ�มค�าจ�างที่ ๒   
  ๑.๒  รูปพระมหามงกุฎเหนือปZกนกกาง ๒ ปZก กว�าง ๔ เซนติเมตร และดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง 
สําหรับตําแหน�งระดับช้ัน ๓ หรือตําแหน�งที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่รับอัตราค�าจ�างข้ันสูงสุดข้ัน ๓๔ ของกลุ�ม
ค�าจ�างที่ ๑  
  ๑.๓  รูปดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง เหนือปZกนกกาง ๒ ปZก กว�าง ๔ เซนติเมตร สําหรับตําแหน�ง
ระดับช้ัน ๒ หรือตําแหน�งที่เรียกช่ืออย�างอื่นที่รับอัตราค�าจ�างข้ันสูงสุดข้ัน ๒๙ ของกลุ�มค�าจ�างที่ ๑ 
  ๑.๔  รูปปZกนกกาง ๒ ปZก กว�าง ๔ เซนติเมตร สําหรับตําแหน�งระดับช้ัน ๑ หรือตําแหน�งที่
เรียกช่ืออย�างอื่นที่รับอัตราค�าจ�างข้ันสูงสุดข้ัน ๒๔ หรือข้ัน ๒๗ ของกลุ�มค�าจ�างที่ ๑  
  ๒.  การเทียบตําแหน�ง ให�ถืออัตราค�าจ�างของตําแหน�งที่บรรจุอยู�ในปXจจุบันเป.นหลักในการเทียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๖ - 
 

ผนวก ๔ 
 

เครื่องแต�งตัวพิเศษใช�ขณะปฏิบัติหน�าทีร่าชการของลูกจ�างประจํา สงักัดกองทัพอากาศ 
 

ช่ือ ลักษณะ หมายเหตุ 
๑.  ชุดกันเปRSอน  - ใช�สําหรับเจ�าหน�าที่

ทํางานช�างต�าง ๆ และ
ใช�แรงงาน 
- ชุดกั้นเปRSอนชนิด ก., 
ข.และ ค. จะใช�สีเทา 
สีฟKา หรือสีขาว ก็ได�  
ถ�า ใช�สี เทาหรือสีฟK า  
ให�ปXก ช่ืออักษรสีขาว 
สูงขนาด ๑ เซนติเมตร 

    ก.  ชนิดเสื้อ
กางเกงติดกัน 

เสื้อแบบคอเปYดปกแหลม แขนสั้นเสมอศอก มีกระเปOาบน 
ปะ ๒ ใบ ผ�าอก มีดุม๕ ดุม เอวมีสาบถักรังดุมติดดุม ให�ขยาย
เอวได�กางเกงขายาว ด�านหน�ามีกระเปOาปะข�างละ ๑ ใบ มีเจาะ 
ที่แนวตะเข็บข�างระดับเหนือกระเปOา ปลายขามีสาบสําหรับ 
รัดปลายขา 

    ข.  ชนิดเอว
ปล�อย 

ลักษณะเช�นเดียวกับชนิดเสื้ อกาง เกง ติดกัน เว�นแต� เสื้ อ 
ปล�อยเอว ไม�ติดกับกางเกง ผ�าอก มีดุม ๔ ดุม กางเกงด�านหลัง 
มีกระเปOาปะข�างละ ๑ ใบ ปลายขาปล�อยธรรมดา  

    ค.  ชนิดรัดเอว ลักษณะเช�นเดียวกับชนิดเอวปล�อย แต�มีสายรัดรอบเอว 
๒.  ชุดปKองกันกรด 
     (ชายและหญิง) 

มี ลั ก ษณะ เ ป. น เ สื้ อ ก า ง เ ก ง ติ ดกั น  ทํ า ด� ว ย วั ส ดุ ช นิ ด ที่ 
ปKองกันกรดได�  มี หมวกติดกับ เสื้ อ  มี ถุงมือปKองกันกรด 
หน�ากากปKองกันไอกรดและรองเท�าปKองกันกรด สูงครึ่งน�อง 

 

๓.  ชุดเสื้อกันเปRSอน 
     (ชายและหญิง) 

เสื้อกันเปRSอนสีเทา สีฟKา หรือสีขาว ยาวถึงเข�า ผ�าอกตลอด                
มีดุม ๕ ดุม จะใช�แขนสั้นหรือแขนยาวก็ได� ปกคอแบะหรือ   
ฮาวาย มีกระเปOาระดับเอว ข�างละ๑ กระเปOา ระดับอกข�างละ        
๑ กระเปOา 

- ใช�สําหรับเจ�าหน�าที่
ทํ า ง า น ช� า ง ต� า ง  ๆ  
งานประกอบอาหาร 
และใช�แรงงาน 

๔.  ชุดผ�ากันเปRSอน 
     (ชายและหญิง) 

ผ�ากันเปRS อนสี เทา สีฟK า หรือสีขาว ยาวถึง เข�า  ไม�มีหลั ง  
ไม�มีแขน คอกลม ต�อสาบจากไหล�อ�อมไปรอบคอ และติดดุม
ด�านหลัง ด�านหน�าตอนล�างซ�ายมีกระเปOา ๑ กระเปOา ตรงระดับ
เอวมีแถบสําหรับผูกด�านหลัง ในกรณีที่มีความจําเป.นจะใช� 
วัสดุอื่นตามรูปและลักษณะที่เห็นสมควรก็ได� 

- ใช�สําหรับเจ�าหน�าที่
ทํ า ง า น ช� า ง ต� า ง  ๆ  
งานประกอบอาหาร 
และใช�แรงงาน 

๕.  ชุดบริการ 
ห�องอาหาร 
(ชายและหญิง) 

เสื้อช้ันในเช้ิตสีขาว แขนยาว ผูกโบหูกระต�ายสีดํา เสื้อช้ันนอก 
สีขาว คอแหลมไม�มีปก แขนกระบอก ติดดุม ๒ ดุม ชายใช� 
กางเกงขายาวสีเทาหญิงใช�กระโปรงสีเทา 

- ใช�สําหรับพนักงาน
บริการอาหารในงาน
เกียรติยศ 

๖.  ชุดพนักงาน
บริการสโมสร  
(ชายและหญิง) 

ให� เป.นไปตามที่ ส�วนราชการน้ัน ๆ กําหนดข้ึนตามความ 
เหมาะสม 

- ใช�สําหรับพนักงาน
บริการหน�าที่ต� าง ๆ 
เกี่ยวกับสโมสร 

๗.  ชุดซักรีด ให� เป.นไปตามที่ ส�วนราชการน้ัน ๆ กําหนดข้ึนตามความ 
เหมาะสม 

- ใช�สําหรับพนักงาน
ซักรีด 
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ช่ือ ลักษณะ หมายเหตุ 
๘.  ชุดพนักงาน
รักษาความปลอดภัย

หมวก ใช� รองในหมวกเหล็ กสี เทา ส ายรัดคางหนังสี ดํ า 
กว�าง ๑.๕ เซนติเมตรด�านข�างหมวกทั้งสองข�างมีอักษร “รปภ.” 
ขนาด ๔ เซนติเมตร สีขาว และมีแถบสีขาว กว�าง ๔ เซนติเมตร 
รอบหมวกระดับเดียวกับตัวอักษร 
เสื้อ เช�นเดียวกับเสื้อลูกจ�างประจําชาย ไม�มีสาบอก ไม�มีแถบ
กระเปOา 
กางเกง เช�นเดียวกับกางเกงลูกจ�างประจําชาย แต�กระเปOาหลังทั้ง
สองข�างมีฝาปYด ขัดดุมสี เทา ขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ 
เซนติเมตร ข�างละ ๑ ดุม ปลายขากางเกงสอดไว�ในรองเท�า 
เข็มขัดด�ายถักสีเทา กว�าง ๕.๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดทําด�วย
โลหะสีทอง เป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าทางนอน กว�าง ๖ เซนติเมตร 
ยาว ๘ เซนติเมตร มีรูปปZกนกกาง ๒ ปZก ดุนนูนอยู�กึ่งกลาง 
หัวเข็มขัด รองเท�า สูงครึ่งน�องหนังสีดํา สายนกหวีด ทําด�วยด�าย
ถักหรือไหมถักสีฟKา ทําเป.นห�วงคล�องใต�แขนซ�าย ๑ เส�น ปลาย
สายติดใต�อินทรธนูอีก ๑ เส�น โยงจากสายที่คล�องแขนใต�
อินทรธนู ให�สายนกหวีดสอดไว�ในกระเปOาเสื้อข�างซ�าย 
ปลอกแขน ทําด�วยสักหลาดสีแดง กว�าง ๑๐ เซนติเมตร  
มีอักษร “รปภ.” ทําด�วยสักหลาดสีขาว ขนาด ๖ เซนติเมตร 
สวมที่แขนเสื้อข�างขวาระหว�างไหล�กับข�อศอกให�ตัวอักษร 
อยู�ด�านนอก 

 

๙.  ชุดพนักงาน
ตรวจอาวุธและวัตถุ
ระเบิด 

ให�ใช�เครื่องแบบลูกจ�างประจําตามระเบียบกองทัพอากาศ แต�ให�
ติดปKายบอกหน�าที่ เป.นภาษาอังกฤษที่อกเสื้อเหนือกระเปOา
ด�านซ�าย 

 

๑๐.  ชุดพนักงาน
สัญญาณ 

ให�ใช�เครื่องแบบลูกจ�างประจําตามระเบียบกองทัพอากาศ แต�ให�
สวมปลอกแขนเช�นเดียวกับพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 

๑๑.  ชุดพนักงาน
สุขาภิบาล 

ให�ใช�เครื่องแบบลูกจ�างประจําตามระเบียบกองทัพอากาศ แต�ให�
ติดปK ายหมายเลขประจํ า ตัวเป.น เลขอารบิกไว� ที่ อก เสื้ อ 
เหนือกระเปOาด�านซ�าย 
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ช่ือ ลักษณะ หมายเหตุ 
๑๒.  ชุดปฏิบัติงาน 
ในสถานพยาบาล
ของกรมแพทย8
ทหารอากาศ   

  

    ก. ชุดพนักงาน
ทําความสะอาด
อาคารผู�ปGวย 

ชาย กางเกงขายาว และเสื้อคอพับแขนสั้นสีกรมท�า เหนือ
กระเปO าซ� ายปX ก ช่ืออาคาร เหนือกระเปO าขวา ปXก ช่ือ ตัว 
ช่ือสกุลด�วยด�ายสีขาว 
หญิง  กระโปร งและเสื้ อคอพับสีก รมท�า  เห นือกระ เปO า  
ปXกเหมือนลูกจ�างประจําชาย 

 

    ข. ชุดพนักงาน 
เวรเปล 

กางเกงสีเทาขายาว เสื้อสีฟKาอ�อน ปล�อยเอว อกเสื้อด�านซ�ายปXก
ว�า “เวรเปล” ด�านขวา ปXกช่ือตัวช่ือสกุลด�วยด�ายสีขาว 

 

    ค. ชุดพนักงาน 
ห�องผ�าตัด 

ชาย กางเกงขายาวสีฟKา เสื้อคอตัววีสีฟKา 
หญิง กระโปรงและเสื้อติดกันสีฟKา 

 

    ง. ชุดพนักงาน 
ห�องคลอด 

กระโปรงและเสื้อติดกันสีเทา  

    จ. ชุดพนักงาน
ครัว 

กระโปรงและเสื้ อ ติดกันสีฟK า  ด� านขวาปXก ช่ือ ตัว ช่ือสกุล 
ด�วยด�ายสีขาว 

 

    ฉ. ชุดพนักงาน 
ที่ปฏิบัติงานใน
หน�าที่ผู�ช�วย
พยาบาล 
ทหารอากาศ 

หญิง เสื้อกระโปรงชุดติดกันสีขาว แขนสั้นคอกลม ดุมเสื้อ
ด�านหน�าสีขาว ๔ ดุมมีสาบรอบคอ และรอบแขนเสื้อขลิบด�วยผ�า
สีนํ้าเงิน กระโปรง ๔ ช้ิน  มีกระเปOาปะ ๒ กระเปOา มุมล�างของ
กระเปOามน ปลายแหลมพองาม 
เข็มขัด ทําด�วยผ�าสีขาวเย็บติดกับกระโปรง มีดุมสีทองของ
กองทัพอากาศขนาดเล็กเป.นหัวเข็มขัด 
รองเท�าหุ�มส�นหนังหรือผ�าใบสีขาว 
ถุงเท�าสีขาว 
ที่อกเสื้อด�านขวาปXกช่ือตัวช่ือสกุลด�วยด�ายหรือไหมสีนํ้าเงิน และ
ติดเครื่องหมายกรมแพทย8ทหารอากาศ (ลงยา)เหนือช่ือตัวช่ือ
สกุล 
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ผนวก  ๕ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยเครื่องแบบลูกจ�างประจํา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 

 
ภาพตัวอย�างหัวเข็มขัดด�ายถักหรือวัตถุเทียมด�ายถักสีนํ้าเงินดํา 

 
ด�านหน�า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด�านหลังแบบดุนนูนด�านหลงัแบบประกอบยึด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด�านบน 
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บันทึกข+อความ 
ส"วนราชการ  กพ.ทอ.(กปค.ฯ โทร.๒-๑๒๔๕) 

ท่ี  ต�อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๗๓๓/๒๙ วันท่ี          ๗  ต.ค.๒๙ 

เร่ือง  การลงโทษลูกจ�างประจําผู�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง 

เรียน  ผบ.ทอ. 

๑.  สม.แจ�งว�ากระทรวงการคลัง มีหนังสือแจ�งให�ทราบ เรื่อง การลงโทษลูกจ�างประจํา
ผู�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง โดยกําหนดให�นํามติคณะรัฐมนตรีที่วางหลักเกณฑ8การลงโทษข�าราชการ
ผู�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงมาใช� เพ่ือเป.นแนวทางในการกําหนดโทษ ให�เป.นมาตรฐานเดียวกัน 
รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๔/๔๒๔๐๔ ลง ๒๖ ส.ค.๒๙ ที่แนบ  ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังน้ี 

 ๑.๑  ระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยลูกจ�างประจําของส�วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๕              
ข�อ ๒๒ กําหนดว�า “เมื่อผู�มีอํานาจตามข�อ ๑๐ ได�พิจารณาสอบสวนแล�ว ถ�าเห็นว�าลูกจ�างประจําผู�ใด 
กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง สมควรลงโทษถึงให�ออก ปลดออก หรือไล�ออก ก็ให�สั่งการตามที่เห็นสมควร  
ถ�าเห็นว�าลูกจ�างประจําผู�ใดกระทําผิดวินัยที่ยังไม�ถึงข้ันกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงให�ดําเนินการตามข�อ ๒๐ 
ผู�ใดถูกสั่งให�ออกตามข�อน้ี ให�มีสิทธิได�รับบําเหน็จเสมือนว�าผู�น้ันลาออก 

 ๑.๒  เพ่ือให�การดําเนินการของส�วนราชการต�าง ๆ ตามข�อ ๒๒ (ข�อ ๑.๑) เป.นไป                
ในแนวทางเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๘ แห�งระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยลูกจ�างประจําของ
ส�วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ จึงกําหนดให�นํามติคณะรัฐมนตรีวางหลักเกณฑ8การลงโทษข�าราชการ 
ผู�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรงมาใช� เพ่ือเป.นแนวทางในการกําหนดโทษให�เป.นมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ี 

  ๑.๒.๑  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วน ที่ น.ว.
๒๐๘/๒๔๙๖ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๙๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษข�าราชการเล�นการพนันและเสพสุรา 

  ๑.๒.๒  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.
๑๒๕/๒๕๐๓ เรื่อง การลงโทษข�าราชการผู�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง 

 ๒.  กพ.ทอ.พิจารณาแล�ว หลักเกณฑ8การลงโทษลูกจ�างประจําผู�กระทําผิดทางวินัย
อย�างร�ายแรง ตามข�อ ๑.๒ จะต�องใช�บังคับแก�ลูกจ�างประจําของ ทอ.ด�วย จึงเห็นสมควรสําเนาเสนอ นขต.ทอ.ทราบ 
และถือเป.นหลักปฏิบัติต�อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและอนุมัติตามข�อ ๒ แล�ว กพ.ทอ.จะได�ดําเนินการต�อไป 
 

                   (ลงช่ือ) น.อ.ปราบ  ปราบศรีภูมิ 
                                                  ฝสธ.ประจํา กพ.ทอ.ทําการแทน 
                                                              จก.กพ.ทอ. 
(ลงช่ือ) พล.อ.ท.พิศิษฐ8  ศรีกาฬสินธุ8 
                     ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. 
                        ๙ ต.ค.๒๙ 
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(ลงช่ือ) พล.อ.ท.สุรพล  โสภาพงษ8 
                   รอง เสธ.ทอ.(๒) 
                     ๑๐ ต.ค.๒๙ 
 
เรียน  ผบ.ทอ. 
 กระผมเห็นสมควรอนุมัติตามข�อ ๒ และให� กพ.ทอ.ดําเนินการต�อไป 
       (ลงช่ือ)  พล.อ.ท.เกษตร  โรจนนิล 
                                                                    เสธ.ทอ. 
                                                                  ๑๐ ต.ค.๒๙ 
 
อนุมัติตามข�อ ๒ 
(ลงช่ือ)  พล.อ.อ.ประพันธ8  ธูปะเตมีย8 
                          ผบ.ทอ. 
                       ๑๕ ต.ค.๒๙ 
 

 
สําเนาถูกต�อง 
   (ลงช่ือ) น.ท.จุฬากรณ8  กล�อมแฟง 
                (จุฬากรณ8  กล�อมแฟง) 
                 หน.ผบธ.กสม.สบ.ทอ. 
                        ๑ ธ.ค.๕๔ 
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บันทึกข+อความ 
ส"วนราชการ  กพ.กห.(กศจ.กง.กห.โทร.๒๒๒๙๘๖๔) 

ท่ี  ต�อ กง.กห.๘๓๙๐/๒๙ วันท่ี        ๑๖  ก.ย.๒๙ 

เร่ือง  การลงโทษลูกจ�างประจําผู�กระทําผิดทางวินัยอย�างร�ายแรง 

เสนอ  สม. 
กง.กห.พิจารณาเรื่องน้ีแล�ว เห็นว�าเป.นเรื่องเกี่ยวกับกําลังพล จึงเสนอมาเพ่ือพิจารณา

ดําเนินการต�อไป 
 

            (ลงช่ือ)  พล.อ.ต.วิเชียร  เวชพันธุ8 
                                                           รอง จก.กง.กห.ทําการแทน 
                                                                     จก.กง.กห. 
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บันทึกข+อความ 
ส"วนราชการ  สม.(กกพ.สม.โทร.๒๒๒๘๘๓๙) 

ท่ี  (ฉบับ กห เลขรับ ๑๖๔๘๙/๒๙)   วันท่ี 

เร่ือง  การลงโทษลูกจ�างประจํากระทําผิดทางวินัยอย�างร�ายแรง 

เรียน  ปล.กห. 

๑.  กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ�งให�ทราบ เรื่อง การลงโทษลูกจ�างประจําผู�กระทําผิด
วินัยอย�างร�ายแรง โดยกําหนดให�นํามติคณะรัฐมนตรีที่วางหลักเกณฑ8การลงโทษข�าราชการผู�กระทําผิดวินัย
อย�างร�ายแรงมาใช� เพ่ือเป.นแนวทางในการกําหนดโทษให�เป.นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด 
ตามหนังสือที่ กค ๐๕๑๔/๔๒๔๐๔ ลง ๒๖ ส.ค.๒๙ ที่แนบ 

 ๒.  เห็นควรคัดสําเนาเสนอ นขต.ทอ.และ นขต.สป.เพ่ือทราบ และถือเป.นหลักปฏิบัติต�อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือกรุณาพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาอนุมัติในข�อ ๒ 
 

                           (ลงช่ือ) พล.อ.ต.ไสว  วิภาตนาวิน 
                        รอง จก.สม.ทําการแทน 

                      จก.สม. 
                    ๒๒ ก.ย.๒๙ 
 
เสนอ  นขต.กห.และ นขต.สป. 
 เพ่ือทราบและถือเป.นหลักปฏิบัติต�อไปด�วย 
 
   (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.สรรเสริญ  วานิชย8 
                         รอง ปล.กห.ทําการแทน 
                                                    ปล.กห. 
 
สําเนาถูกต�อง 
                      (ลงช่ือ)  พ.อ.ประภัศร8  เสติกัณณะ 
             (ประภัศร8  เสติกัณณะ) 
            กห.กกพ.สม. 
                                       ๒๕ ก.ย.๒๙ 
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(สําเนา) 

ที่ กค ๐๕๑๕/๔๒๔๐๔                 กระทรวงการคลัง 
                   ในพระบรมมหาราชวัง 
      ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๙ 

เรื่อง  การลงโทษลูกจ�างประจําผู�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง 

เรียน  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ด�วยระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยลูกจ�างประจําของส�วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ข�อ ๒๒ 
กําหนดว�า “เมื่อผู�มีอํานาจตามข�อ ๑๐ ได�พิจารณาผลการสอบสวนแล�ว ถ�าเห็นว�าลูกจ�างประจําผู�ใดกระทําผิด
วินัยอย�างร�ายแรง สมควรลงโทษถึงให�ออก ปลดออก หรือไล�ออก ก็ให�สั่งการตามที่เห็นสมควร ถ�าเห็นว�า 
ลูกจ�างประจําผู�ใดกระทําผิดวินัยที่ยังไม�ถึงข้ันกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ให�ดําเนินการตามข�อ ๒๐ ผู�ใดถูกสั่ง
ให�ออกตามข�อน้ี ให�มีสิทธิได�รับบําเหน็จเสมือนว�าผู�น้ันลาออก” 
 เพ่ือให�การดําเนินการของส�วนราชการต�าง ๆ ตามข�อ ๒๒ เป.นไปในแนวทางเดียวกัน 
อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๘ แห�งระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยลูกจ�างประจําของส�วนราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๕จึงกําหนดให�นํามติคณะรัฐมนตรีที่วางหลักเกณฑ8การลงโทษข�าราชการผู�กระทําผิดวินัยอย�าง
ร�ายแรงมาใช�เพ่ือเป.นแนวทางในการกําหนดโทษให�เป.นมาตรฐานเดียวกัน ดังน้ี 

๑.  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด�วน ที่ น.ว.๒๐๘/๒๔๙๖              
ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๙๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษข�าราชการเล�นการพนันและเสพสุรา 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ น.ว.๑๒๕/๒๕๐๓  
เรื่อง การลงโทษข�าราชการผู�กระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง 

จึงเรียนมาเพ่ือถือปฏิบัติต�อไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงช่ือ) พนัส  สิมะเสถียร 
               (นายพนัส  สิมะเสถียร) 
                                      ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

กรมบัญชีกลาง 
กองกฎหมายและระเบียบการคลัง 
โทร.๒๒๒๔๘๖๔ 
 
เสนอ กง.กห. 
    (ลงช่ือ)  พล.อ.ต.ไสว  วิภาตนาวิน 
                         รอง จก.สม.ทําการแทน 
                                 จก.สม. 
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พนักงานราชการ 
 

๑. วัตถุประสงค? ของพนักงานราชการ 
๑.๑ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการจ�างงานของกระทรวงกลาโหมในส�วนของลกูจ�างให�มี

ความหลากหลายและเหมาะสมกับการใช�กําลังคนภาครัฐ 
๑.๒ เพ่ือให�การปฏิบัติราชการมีความคล�องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑.๓ เพ่ือเป.นทางเลือกหน่ึงให�กับส�วนราชการที่จะนํามาใช�บริหารจัดการบุคลากร

ให�เกิดประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร�างกระทรวงกลาโหม 

๒. พนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังน้ี 
๒.๑ พนักงานราชการท่ัวไป ได�แก� พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ 

เป.นงานประจําทั่วไปของส�วนราชการ แบ�งเป.น ๕ กลุ�มงาน ได�แก� พนักงานราชการในกลุ�มงานบริการ 
กลุ�มงานเทคนิค กลุ�มงานบริหารทั่วไป กลุ�มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ�มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

๒.๒ พนักงานราชการพิเศษ ได�แก� พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ 
ที่ต�องใช�ความรู�หรือความเช่ียวชาญสูงมากเป.นพิเศษ เพ่ือปฏิบัติงานในเรื่องที่มีความสําคัญและจําเป.น
เฉพาะเรื่องของส�วนราชการ หรือมีความจําเป.นต�องใช�บุคลากรในลักษณะดังกล�าว คือ พนักงานราชการ 
ในกลุ�มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

๓. ผู�ที่จะได�รับการจ�างเป.นพนักงานราชการ ต�องมีคุณสมบัติท่ัวไป และไม�มีลักษณะ
ต�องห�าม ดังน้ี 

๓.๑ เป.นผู�มีสัญชาติไทย 
๓.๒ มีอายุไม�ตํ่ากว�า ๑๘ ปZ 
๓.๓ เป.นผู�เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย8 

ทรงเป.นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ด�วยความบริสุทธ์ิใจ 
๓.๔ ไม� เป.นข�าราชการหรือลูกจ�างของส�วนราชการ พนักงานหรือลูกจ�าง 

ของหน�วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ�างของราชการส�วนท�องถ่ิน 
๓.๕ ไม�เป.นผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ�าหน�าที่ 

ในพรรคการเมือง 
๓.๖ ไม�เป.นผู�มีร�างกายทุพพลภาพจนไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ได� ไร�ความสามารถ 

หรือจิตฟXdนเฟRอน ไม�สมประกอบ หรือเป.นโรคตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ 
ในมาตรา ๔๑  แห�งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๓.๗ ไม�เป.นผู�ที่อยู�ในระหว�างถูกสั่งให�พักราชการ หรือถูกสั่งให�ออกจากราชการ 
ไว�ก�อน 

๓.๘ ไม�เป.นผู�บกพร�องในศีลธรรมอันดีจนเป.นที่รังเกียจของสังคม และไม�เป.น 
ผู�เคยกระทําการทุจริตในการสอบเข�ารับราชการ 

๓.๙ ไม�เป.นบุคคลล�มละลาย 
๓.๑๐ ไม�เป.นผู�เคยต�องรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุก เพราะกระทํา

ความผิดทางอาญา เว�นแต�เป.นโทษสําหรับความผิดที่ได�กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๓.๑๑ ไม�เป.นผู�เคยถูกลงโทษให�ออก ปลดออก หรือไล�ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน�วยงานอื่นของรัฐ 
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ความในข�อ ๓.๑ ไม�ให�ใช�บังคับกับพนักงานราชการชาวต�างประเทศ ซึ่งส�วนราชการ
จําเป.นต�องจ�างตามข�อผูกพันหรือตามความจําเป.นของส�วนราชการน้ัน ๆ 

ผู�ที่เป.นพนักงานราชการจะต�องมีคุณสมบัติทั่วไปตามวรรคหน่ึงตลอดเวลาที่ดํารง
สถานะเป.นพนักงานราชการ เว�นแต�คุณสมบัติตามข�อ ๓.๗ 

๔.  วันเวลาทํางาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจําปZของพนักงาน
ราชการ ให�เป.นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

๕.  การแต�งกายของพนักงานราชการ ให�เป.นไปตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว�าด�วย
เครื่องแบบข�าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ�าง โดยอนุโลม 

๖.  การจ�างพนักงานราชการ ให�กระทําเป.นสัญญาจ�างไม�เกินคราวละ ๔ ปZ หรือตาม
โครงการที่มีกําหนดเวลาเริ่มต�นและสิ้นสุดไว� โดยอาจมีการต�อสัญญาจ�างได� ทั้งน้ี ตามความเหมาะสมและ
ความจําเป.นของแต�ละส�วนราชการ 

๗.  ค�าตอบแทนและสิทธิประโยชน8อื่น ๆ ได�แก� ค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ค�าเบี้ยประชุม  ค�าตอบแทนระหว�างลา ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค�าใช�จ�ายในการ
ฝLกอบรม ค�าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม�มีความผิด เงินทดแทนกรณีประประสบอันตราย เจ็บปGวย 
สูญหาย เน่ืองจากทํางานให�ราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8 การได�รับรถประจําตําแหน�ง 
และสิทธิอื่น ๆ ให�เป.นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

๘.  ผู�ได�รับการว�าจ�างเป.นพนักงานราชการทั่วไป ซึ่งมีประสบการณ8ตรงตามลักษณะงานใน
ตําแหน�งที่ได�รับการว�าจ�าง ให�ได�รับการปรับอัตราค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนร�อยละ ๕ ต�อทุกประสบการณ8 ๒ ปZ 
แต�ให�ได�รับอัตราค�าตอบแทนเพ่ิมข้ึนสูงสุดไม�เกิน ๕ ช�วง  

๙.  การเลื่อนข้ันค�าตอบแทนประจําปZของพนักงานราชการ ตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน ดังน้ี 

๙.๑  จะต�องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปZงบประมาณที่แล�วมา ไม�น�อยกว�า 
๘ เดือนในวันที่ ๑ ตุลาคม ของทุกปZ 

๙.๒  เลื่อนข้ันค�าตอบแทนที่มีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม�ตํ่ากว�าระดับดีได�ไม�เกิน
อัตราร�อยละ ๖ ของฐานค�าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

 ทั้งน้ี ควบคุมวงเงินงบประมาณการเลื่อนค�าตอบแทนในวงเงินไม�เกินร�อยละ ๔  
ของอัตราค�าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ ๑ กันยายน 

๑๐.  กรณีที่มีการคํานวณเพ่ือปรับอัตราค�าตอบแทน หรือเลื่อนค�าตอบแทน หากคํานวณ
แล�ว มีเศษไม�ถึง ๑๐ บาท ให�ปรับเพ่ิมข้ึนเป.น ๑๐ บาท  

๑๑.  ให�ส�วนราชการจัดทําคําสั่งการเลื่อนค�าตอบแทน ของพนักงานราชการ ตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในข�อ ๙    
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๑๒.  พนักงานราชการในกลุ�มงานใด ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือต�อสัญญาจ�าง

ได� ให�พนักงานราชการผู�น้ันได�รับการพิจารณาเลื่อนค�าตอบแทนในกลุ�มงานน้ันตามผลการประเมิน 
การปฏิบัติงาน ในข�อ ๙ 

๑๓.  ให�พนักงานราชการทั่วไปอาจมีสิทธิได�รับ ค�าตอบแทนวิชาชีพ ค�าตอบแทนสําหรับ
ตําแหน�งที่มีเหตุพิเศษ และค�าตอบแทนอื่น ๆ ที่ปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงานเช�นเดียวกับข�าราชการ 
ทหารที่ ได�รับค�าตอบแทนดังกล� าว ตามที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีกําหนด 

๑๔.  สิทธิประโยชน8จากกองทุนเงินทดแทน เพ่ือจ�ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย 
เจ็บปGวย หรือสูญหาย อันเน่ืองมาจากการทํางาน ให�ย่ืนคําร�องขอเงินทดแทนต�อส�วนราชการที่พนักงาน
ราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู� ภายในหน่ึงร�อยแปดสิบวันนับแต�วันที่ประสบอันตราย เจ็บปGวย หรือสูญหาญ 
แล�วแต�กรณี ให�เป.นไปตามกฎหมายว�าด�วยเงินทดแทน 

๑๕.  ให�พนักงานราชการมีสิทธิได�รับค�าตอบแทน ดังน้ี 
 ๑๕.๑  ค�าตอบแทนระหว�างการลา 

๑๕.๑.๑ ลาปGวย ให�ได�รับค�าตอบแทนระหว�างลาได�ปZหน่ึงไม�เกิน ๓๐ วัน 
ส�วนที่เกิน ๓๐ วัน ให�รับจากกองทุนประกันสังคม ทั้งน้ี ตามกฎหมายว�าด�วยประกันสังคม 

๑๕.๑.๒ ลาคลอดบุตร ให�ได�รับค�าตอบแทนระหว�างลาได�ไม�เกิน ๔๕ วัน 
และมีสิทธิได�รับเงินสงเคราะห8การหยุดงานเพ่ือการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสงัคม ทัง้น้ีเป.นไปตามกฎหมาย 
ว�าด�วยประกันสังคม 

๑๕.๑.๓ ลากิจส�วนตัว ให�ได�รับค�าตอบแทนระหว�างลาได�ปZหน่ึงไม�เกิน ๑๐ วัน 
๑๕.๑.๔ ลาพักผ�อนประจําปZ ให�ได�รับค�าตอบแทนระหว�างลาได�ปZหน่ึง 

ไม�เกิน ๑๕ วัน   
๑๕.๑.๕ ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝLกวิชา

ทหาร เข�ารับการระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร�อม ให�ได�รับค�าตอบแทนระหว�างลาได�ปZหน่ึง 
ไม�เกิน ๖๐ วัน 

๑๕.๑.๖ การลาเพ่ือไปอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีฮัจญ8 ให�ได�รับ
ค�าตอบแทนระหว�างลาได�ไม�เกิน ๑๒๐ วัน  

ในกรณีที่พนักงานราชการเข�าทํางานไม�ถึง ๑ ปZ ให�ทอนสิทธิที่จะได�รับ
ค�าตอบแทนการลากิจส�วนตัว  และการลาพักผ�อน  ลงตามส�วนของจํานวนวันที่จ�าง 

๑๕.๒ ค�าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม�มีความผิด 
          กรณีที่ส�วนราชการบอกเลิกสัญญาจ�างกับพนักงานราชการผู�ใดก�อนครบ

กําหนดเวลาจ�าง  โดยมิใช�ความผิดของพนักงานราชการดังกล�าว  ให�พนักงานราชการผู�น้ันได�รับค�าตอบแทน
การออกจากราชการโดยไม�มีความผิด ดังน้ี 

๑๕.๒.๑ ผู�ที่ได�ปฏิบัติงานติดต�อกันครบ ๔ เดือน แต�ไม�ครบ ๑ ปZ ให�จ�าย
ค�าตอบแทนเท�ากับอัตราค�าตอบแทนที่ได�รับอยู�ก�อนวันออกจากราชการ 

๑๕.๒.๒ ผู�ที่ได�ปฏิบัติงานติดต�อกันครบ ๑ ปZ แต�ไม�ครบ ๓ ปZ ให�จ�าย
ค�าตอบแทนจํานวน ๓ เท�าของอัตราค�าตอบแทนที่ได�รับอยู�ก�อนวันออกจากราชการ 
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๑๕.๒.๓ ผู�ที่ได�ปฏิบัติงานติดต�อกันครบ ๓ ปZ แต�ไม�ครบ ๖ ปZ ให�จ�าย

ค�าตอบแทนจํานวน ๖ เท�าของอัตราค�าตอบแทนที่ได�รับอยู�ก�อนวันออกจากราชการ 
๑๕.๒.๔ ผู�ที่ได�ปฏิบัติงานติดต�อกันครบ ๖ ปZ แต�ไม�ครบ ๑๐ ปZ ให�จ�าย

ค�าตอบแทนจํานวน ๘ เท�าของอัตราค�าตอบแทนที่ได�รับอยู�ก�อนวันออกจากราชการ 
๑๕.๒.๕ ผู�ที่ได�ปฏิบัติงานติดต�อกันครบ ๑๐ ปZข้ึนไป ให�จ�ายค�าตอบแทน

จํานวน ๑๐ เท�าของอัตราค�าตอบแทนที่ได�รับอยู�ก�อนวันออกจากราชการ 

๑๖.  กรณีที่พนักงานราชการทั่วไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุด 
สุดสัปดาห8หรือในวันหยุดพิเศษ ให�ส�วนราชการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว�าด�วยการจ�ายเงิน
ค�าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข�าราชการ โดยอนุโลม 

๑๗.  การหักเงินค�าตอบแทนของพนักงานราชการทั่วไป หน�วยต�นสังกัดสามารถหักเงิน
ดังกล�าวได�เฉพาะกรณี ดังน้ี 

๑๗.๑  ชําระภาษีเงินได� หรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว� 
๑๗.๒  เงินสมทบตามกฎหมายว�าด�วยการประกันสังคม 
๑๗.๓  ชําระหน้ีสินอันเน่ืองมาจากการเข�าร�วมเป.นสมาชิกในกิจการสวัสดิการของ

พนักงานราชการตามที่ส�วนราชการกําหนด โดยได�รับความยินยอมล�วงหน�าระหว�างกันไว�ก�อน 
๑๗.๔  ชําระเงินประกันหรือชดใช�ค�าเสียหายให�แก�ทางราชการ ซึ่งพนักงานราชการ

ได�กระทําโดยประมาทเลินเล�อหรือกระทําด�วยเจตนา จนเป.นเหตุให�เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ 
การหักเงินตาม ๑๗.๑ และ ๑๗.๒ ให�หักได�เต็มจํานวน และไม�ต�องได�รับความยินยอม 

จากพนักงานราชการก�อน 
การหักเงินตาม ๑๗.๓ และ ๑๗.๔ หักได�เมื่อได�รับความยินยอมล�วงหน�าจากพนักงาน

ราชการ และหักได�ไม�เกินร�อยละ ๑๐ ของเงินที่พนักงานราชการมีสิทธิได�รับ เว�นแต�จะได�รับความยินยอม
จากพนักงานราชการที่ให�หักได�เกินกว�าน้ัน 

๑๘.  กรณีที่พนักงานราชการจําเป.นต�องเดินทางไปราชการ ให�เบิกค�าใช�จ�ายในการ
เดินทางได�ตามหลักเกณฑ8และอัตราที่กําหนดไว�ตามกฎหมายว�าด�วยค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ ทัง้น้ี  
สิทธิในการเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ ให�เป.นไปตามระเบียบของทางราชการ 

๑๙.  หากพนักงานราชการได�รับการแต�งต้ังให�เป.นกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือ
เลขานุการ และผู�ช�วยเลขานุการ ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และต�องเข�าร�วมประชุม  
หากการประชุมดังกล�าวสามารถเบิกจ�ายค�าเบี้ยประชุมตามระเบียบของทางราชการได� ให�พนักงานราชการ
สามารถเบิกจ�ายค�าเบี้ยประชุมได�ในอัตราเดียวกัน 

๒๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ต�องเป.นไปเพ่ือประโยชน8 
ในการที่ส�วนราชการจะใช�เป.นเครื่องมือหน่ึงในการบริหารพนักงานราชการให�มีประสิทธิภาพและ 
เกิดประโยชน8ต�อส�วนราชการ โดยมีหลักเกณฑ8และวิธีการที่โปร�งใส เป.นธรรม มีมาตรฐานเป.นไปในแนวทาง
เดียวกันซึ่งผลที่ได�จากการประเมินสามารถนําไปใช�พัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการบุคลากร ดังน้ี 

๒๐.๑ การเลื่อนค�าตอบแทน 
๒๐.๒ การเลิกจ�าง 
๒๐.๓ การต�อสัญญาจ�าง 
๒๐.๔ อื่น ๆ 
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๒๑.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังน้ี 
 ๒๑.๑  การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการทั่วไป 
 ๒๑.๒  การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการพิเศษ 

๒๒.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ให�ประเมินผลงาน 
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดสัดส�วนผลงานไม�น�อยกว�าร�อยละ ๘๐ 

๒๒.๑   การประเมินผลการ ให�พิจารณาจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว
หรือความตรงต�อเวลา และความคุ�มค�าในการใช�ทรัพยากร 

๒๒.๒   พฤติกรรมหรือคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ส�วนราชการสามารถกําหนด
พฤติกรรมและสมรรถในการปฏิบัติงานได�ตามความเหมาะสมกับลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงาน 
ในแต�ละตําแหน�งได� 

๒๓.  ให�มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป ปZละ ๒ ครั้ ง  
ตามปZงบประมาณ คือ 

ครั้งที่ ๑  ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว�างวันที่ ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
ครั้งที่ ๒  ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว�างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

๒๔.  ให�หัวหน�าส�วนราชการแต�งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบติังาน
ประกอบด�วย หัวหน�าส�วนราชการหรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย เป.นประธาน หัวหน�าหน�วยงานที่มีพนักงาน
ราชการทั่วไปปฏิบัติงานอยู� หรือผู�ที่ได�รับมอบหมาย เป.นกรรมการ หัวหน�าสายงานด�านการกําลังพลของ
หน�วยงานรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป.นกรรมการและเลขานุการ 

๒๕.  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน�าที่ดังน้ี 
 ๒๕.๑   กลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือให�เกิดความเป.นธรรมจากการ 

ใช�ดุลพินิจของผู�บังคับบัญชาหรือผู�ประเมิน ก�อนเสนอผลการประเมินต�อหัวหน�าส�วนราชการและ 
สําเนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให�คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมทราบ 

 ๒๕.๒   รับข�อร�องทุกข8 ของผู�รับการประเมิน ซึ่งมีความเห็นหรือข�อสงสัยว�าผลการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานไม�เป.นธรรม และดําเนินการสอบสวนพิจารณาวินิจฉัยข�อร�องทุกข8น้ันจนกระทั่ง
ได�ข�อยุติ 

๒๖.  แบบการประเมินผลการปฏิบั ติงาน ให� เป.นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ8 
ที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมกําหนด หรือส�วนราชการสามารถกําหนด
เพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 

๒๗.  การแจ�งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให�ผู�บังคับบัญชาหรือผู�ประเมินแจ�งให�
พนักงานราชการทั่วไปทราบ และให�คําปรึกษาแนะนําแก�พนักงานราชการทั่วไป เพ่ือแก�ไขปรับปรุง 
การปฏิบัติงานให�ดีย่ิงข้ึน 

๒๘.  กรณีที่พนักงานราชการผู�ใดมีข�อสงสัย หรือเห็นว�าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไม�เป.นธรรม ให�สามารถร�องทุกข8ได� โดยให�ถือปฏิบัติตามเรื่องการร�องทุกข8 

 

 
 



- ๙๐ - 
 

๒๙.  พนักงานราชการทั่วไปผู�ใดซึ่งผู�บังคับบัญชาได�ประเมินผลการปฏิบัติงานแล�ว 
มีค�าเฉลี่ยของผลการประเมินติดต�อกันสองครั้งตํ่ากว�าระดับดี ให�ผู�บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน�า
ส�วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งเลิกจ�างต�อไป 

๓๐.  กรณีที่ จะมีการต�อสัญญาจ�าง ให� นําผลการประเมินผลการปฏิบั ติงานมา 
เป.นองค8ประกอบสําคัญในการต�อสัญญาจ�าง โดยผู�ที่จะได�รับการพิจารณาให�ต�อสัญญาจ�าง จะต�องมีผล 
การประเมินเฉลี่ยย�อนหลังไม�เกินสี่ปZไม�ตํ่ากว�าระดับดี ทั้งน้ี ให�ผู�บังคับบัญชาทําความเห็นเสนอหัวหน�า 
ส�วนราชการพิจารณาสั่งจ�างต�อไป 

๓๑.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให�เป.นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

๓๒.  ให�ส�วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพ่ือนําไปใช�ตามวัตถุประสงค8 
ที่กําหนด 

๓๓.  การลาพนักงานราชการ มีสิทธิลาได+ ๖ ประเภท คือ 
๓๓.๑  การลาปGวย มีสิทธิลาปGวยเท�าที่ปGวยจริง การลาปGวยต้ังแต� ๓ วันข้ึนไป  

ผู�มีอํานาจอนุญาตอาจสั่งให�มีใบรับรองแพทย8จากสถานพยาบาลที่ทางราชการรับรองประกอบการลาหรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได� 

๓๓.๒  การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได� ๙๐ วัน 
๓๓.๓   การลากิจส�วนตัว มีสิทธิลากิจส�วนตัวได�ปZละไม�เกิน ๑๐ วันทําการ 
๓๓.๔   การลาพักผ�อน มีสิทธิลาพักผ�อนได�ปZละ ๑๐ วันทําการ สําหรับพนักงาน

ราชการที่ได�รับการจ�างในปZแรกยังไม�ครบ ๖ เดือน ไม�มีสิทธิลาพักผ�อน เว�นแต�พนักงานราชการที่มีสัญญาจ�าง
ต�อเน่ืองกันในส�วนราชการเดิมรวมกันมาแล�วไม�น�อยกว�า ๖ เดือน    

  พนักงานราชการผู�ใดที่ทํางานครบ ๑ ปZข้ึนไป และในปZที่ผ�านมาพนักงาน
ราชการผู�น้ันมิได�ลาพักผ�อนประจําปZ หรือลาพักผ�อนประจําปZแล�วไม�ครบ ๑๐ วันทําการ ให�สามารถนําวันลา
พักผ�อนที่เหลือซึ่งยังไม�ได�ลาสะสมได� แต�วันลาพักผ�อนที่นํามาสะสมต�องไม�เกิน ๕ วันทําการ โดยเมื่อรวมกับ
วันลาพักผ�อนในปZปXจจุบันแล�วจะต�องไม�เกิน ๑๕ วันทําการ   

๓๓.๕  การลาเพ่ือเข�ารับราชการทหารในการเรียกพล เพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝLก 
วิชาทหาร เข�ารับการระดมพล หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร�อมตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร
และเมื่อพ�นกําหนดแล�วให�รายงานตัวกลับเข�าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

๓๓.๖   การลาเพ่ือไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ8 ต�องได�รับการจ�างต�อเน่ือง 
ไม�น�อยกว�า ๔ ปZ และมีสิทธิลาได� ๑ ครั้งตลอดเวลาเป.นพนักงานราชการ ทั้งน้ี ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสม เพ่ือไม�ให�เกิดความเสียหายแก�ราชการ 

  ผู+มีอํานาจอนุญาตให+ลา ให+ถือปฏิบัติตามข+อบังคับ กห.ว"าด+วยการลา  
โดยอนุโลม   

๓๔.  วินัยและการรักษาวินัยพนักงานราชการ มีหน�าที่ต�องปฏิบัติงานตามที่กําหนด 
ในระเบียบน้ี ตามที่ส�วนราชการกําหนด และตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญาจ�าง และมีหน�าที่ต�องปฏิบัติ 
ตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน�าที่ราชการโดยชอบด�วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

๓๕.  พนักงานราชการ ต�องรักษาวินัยโดยเคร�งครัดอยู�เสมอ ผู�ใดฝGาฝRนหรือไม�ปฏิบัติตาม 
ถือว�าผู�น้ันกระทําผิดวินัย ต�องได�รับโทษตามที่กําหนดไว�ในระเบียบน้ี  
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๓๖.  วินัยของพนักงานราชการ มีดังน้ี 
 ๓๖.๑   ต�องนิยมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย8ทรงเป.นประมุข ด�วยความบริสุทธ์ิใจ 
๓๖.๒  ต�องปฏิบัติตามกฎ ข�อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง แบบแผน และแบบธรรมเนียม

ของทางราชการหรือที่หน�วยต�นสังกัดได�กําหนดข้ึน 
๓๖.๓  ต�องปฏิบัติการงานในหน�าที่ตามลําดับช้ันการบังคับบัญชา เว�นแต�จะได�รับ

คําสั่งจากผู�บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปเป.นกรณีพิเศษ 
๓๖.๔  ต�องปฏิบัติตามคําสั่งโดยชอบด�วยกฎหมายของผู�บังคับบัญชา 
๓๖.๕  ต�องไม�มาทํางานสาย ไม�เกียจคร�าน ไม�ด้ือ ไม�ขัดขืน ไม�หลีกเลี่ยงหรือละเลย 

ต�อการปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาเหนือตน 
๓๖.๖  ต�องต้ังใจปฏิบั ติหน�าที่ด�วยความระมัดระวังมิให�เกิดความเสียหายแก� 

ทางราชการได� 
๓๖.๗  ต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความซื่อสัตย8สุจริต ห�ามกล�าวคําเท็จต�อผู�บังคับบัญชา

และห�ามอาศัยหน�าที่การงานไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม เพ่ือหาประโยชน8ให�แก�ตนหรือผู�อื่น 
๓๖.๘  ต�องอุทิศเวลาของตนให�แก�ทางราชการ และห�ามการหาผลประโยชน8อย�างอื่น

ซึ่งจะเป.นทางเสียหายแก�ทางราชการ 
๓๖.๙  ต�องรักษาช่ือเสียงมิให�ข้ึนช่ือว�าเป.นผู�ประพฤติช่ัว ห�ามประพฤติตนเป.นคน

เสเพล ห�ามเป.นนักการพนัน ห�ามเสพยาเสพติดให�โทษ ห�ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม�สามารถครองสติได� 
ต�องไม�มีหน้ีสินล�นพ�นตัว ต�องไม�กระทําความผิดทางอาญา หรือไม�ทําการอันอาจเสียเกียรติยศช่ือเสียงของ
ตนหรือของตําแหน�งหน�าที่การงาน 

๓๖.๑๐  ต�องสุภาพเรียบร�อยต�อผู�บัง คับบัญชาและต�อประชาชน ห�ามดูหมิ่น 
เหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

๓๖.๑๑ ต�องรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกัน 
๓๖.๑๒ ต�องรักษาความลับของทางราชการ 
๓๖.๑๓ เมื่อตกเป.นผู�ต�องหาในคดีอาญาหรือเป.นจําเลยในศาลไม�ว�าคดีใด ๆ 

ต�องรายงานให�ผู�บังคับบัญชาทราบภายใน ๗ วัน 

๓๗. โทษผิดวินัย มี ๔ สถาน คือ 
๓๗.๑  ภาคทัณฑ8 
๓๗.๒  ตัดค�าตอบแทน 
๓๗.๓  ลดข้ันค�าตอบแทน 
๓๗.๔  ไล�ออก  

๓๘. การกระทําความผิดดังต�อไปน้ี ถือเป:นความผิดอย"างร+ายแรง 
๓๘.๑  กระทําผิดฐานทุจริตต�อหน�าที่ราชการ 
๓๘.๒  จงใจไม�ป ฏิบั ติตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข�อบั ง คับ  หรือ เ งื่ อนไข 

ที่ทางราชการกําหนดให�ปฏิบัติ จนเป.นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง 
๓๘.๓  ปฏิบั ติหน�าที่ โดยประมาทเลินเล�อ จนเป.นเหตุให�ทางราชการได�รับ 

ความเสียหายอย�างร�ายแรง 
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๓๘.๔  ไม�ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา หรือขัดคําสั่ง หรือหลีกเลี่ยง 
ไม�ปฏิบัติตามคําสั่งของผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๓๔ จนเป.นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหายอย�าง
ร�ายแรง 

๓๘.๕  ประมาทเลินเล�อ จนเป.นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง 
๓๘.๖  ละทิ้งหรือทอดทิ้งการปฏิบัติหน�าที่ราชการเป.นเวลาติดต�อกันเกินกว�า ๗ วัน                 

โดยไม�มีเหตุผลอันสมควร จนเป.นเหตุให�ทางราชการได�รับความเสียหายอย�างร�ายแรง 
๓๘.๗  ประพฤติช่ัวอย�างร�ายแรงหรือกระทําผิดอาญา โดยมีคําพิพากษาถึงที่สุด 

ให�จําคุกหรือหนักกว�าโทษจําคุก เว�นแต�ศาลจะรอการกําหนดโทษ หรือกําหนดโทษแต�รอการลงโทษไว� 
๓๘.๘  ถูกลดข้ันค�าตอบแทนหรือถูกตัดค�าตอบแทนอย�างใดอย�างหน่ึง หรือรวมกัน 

ในปZงบประมาณเดียวกันสองครั้ง เว�นถูกตัดค�าตอบแทนกรณีมาทํางานสาย 
๓๘.๙  เกียจคร�านต�อหน�าที่การงาน เช�น มาทํางานสายเป.นนิจ ไม�ต้ังใจปฏิบัติงาน

ตามหน�าที่อย�างเห็นได�ชัดหลายครั้ง 
๓๘.๑๐  ประพฤติตนเป.นอันธพาลหรือนักการพนัน 
๓๘.๑๑  มีหน้ีสินล�นพ�นตัวโดยไม�มีเหตุอันควรปราณี 
๓๘.๑๒  เมาสุราเมรัยจนไม�สามารถครองสติได�เป.นอาจิณ 
๓๘.๑๓  ไม�เคารพและเช่ือฟXงผู�บังคับบัญชา 
๓๘.๑๔  รายงานเท็จต�อผู�บังคับบัญชา เป.นเหตุให�เกิดความเสียหายแก�ทางราชการ

อย�างร�ายแรง 
๓๘.๑๕  เสพยาเสพติดให�โทษที่ผิดกฎหมาย 
๓๘.๑๖  อาศัยอํานาจหน�าที่ราชการโดยทางตรงหรือทางอ�อมเพ่ือหาประโยชน8 

แก�ตนเองหรือผู�อื่น 
๓๘.๑๗  หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู�บังคับบัญชา 
๓๘.๑๘  ก�อให�แตกความสามัคคีในหมู�คณะ 
๓๘.๑๙  ต�องคําพิพากษาถึงที่สุดให�เป.นบุคคลล�มละลาย 
๓๘.๒๐  เปYดเผยความลับของทางราชการ เป.นเหตุให�เกิดความเสียหายแก�ทาง

ราชการอย�างร�ายแรง 
๓๘.๒๑  ต�องหาในคดีอาญาแล�วหลบหนีไป 
๓๘.๒๒  เป.นสมาชิกสมาคมหรือคณะที่มีวัตถุประสงค8ขัดต�อกฎหมายความสงบ

เรียบร�อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๓๘.๒๓  กรณีอื่น ๆ ที่ผู�บังคับบัญชาเห็นว�า ถ�าให�อยู�ปฏิบัติราชการต�อไปจะทําให�เกิด

ความเสียหายอย�างร�ายแรงแก�ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา 

๓๙.  พนักงานราชการตําแหน�งใด บังคับบัญชาหน�วยงานใด ในฐานะใด ให�เป.นไปตาม 
ที่หัวหน�าส�วนราชการสั่งการ และให�ผู�บังคับบัญชาดังกล�าวมีหน�าที่ส�งเสริม ดูแล ระมัดระวังให�ผู�ใต�บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย 

 พนักงานราชการซึ่งเป.นผู�บังคับบัญชาตามวรรคหน่ึงรู�ว�าผู�ใต�บังคับบัญชาคนใดกระทาํผดิ
วินัย จะต�องดําเนินการทางวินัยทันที ถ�าเห็นว�าผู�น้ันกระทําผิดวินัยที่จะต�องได�รับโทษและอยู�ในอํานาจของ
ตนที่จะลงโทษได� ให�สั่งลงโทษ แต�ถ�าเห็นว�าผู�น้ันควรจะต�องได�รับโทษสูงกว�าที่ตนมีอํานาจสั่งลงโทษ  
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ให�รายงานต�อผู�บังคับบัญชาของผู�กระทําผิดวินัยเหนือข้ึนไป เพ่ือพิจารณาดําเนินการสั่งลงโทษตามควร 
แก�กรณี 

 พนักงานราชการซึ่งเป.นผู�บังคับบัญชาผู�ใดละเลยไม�ปฏิบัติหน�าที่หรือปฏิบัติหน�าที่
ตามข�อน้ีโดยไม�สุจริต ให�ถือว�าผู�น้ันกระทําผิดวินัย 

๔๐.  การลงโทษพนักงานราชการให�ทําเป.นคําสั่ง ผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษ 
ตามระเบียบน้ีต�องสั่งลงโทษให�เหมาะสมกับความผิด และมิให�เป.นไปโดยความพยาบาท โดยอคติหรือ 
โดยโทสจริต หรือลงโทษผู�ที่ไม�มีความผิด ในคําสั่งลงโทษให�ระบุว�าผู�ถูกลงโทษได�กระทําผิดวินัยในกรณีใด
ตามข�อใด ในข�อ ๓๖ และข�อ ๓๘ 

๔๑.  พนักงานราชการผู�ใดกระทําผิดวินัยที่ยังไม�ถึงข้ันเป.นการกระทําผิดวินัยร�ายแรง  
ให�ผู�บังคับบัญชาผู�กระทําผิดวินัย สั่งลงโทษภาคทัณฑ8 ตัดค�าตอบแทน หรือลดข้ันตอบแทน ตามควรแก�กรณี
ให�เหมาะสมแก�ความผิด ดังน้ี 

๔๑.๑  ผู�บังคับหมวด ต�นเรือ ช้ัน ๓ ผู�บัง คับหมวดบินช้ัน ๓ ผู�บัง คับกองร�อย 
ผู�บังคับการเรือช้ัน ๓ ต�นเรือช้ัน ๒ ผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๒ หรือเทียบเท�า หรือพนักงานราชการที่ได�รับ 
การแต�งต้ังให�เป.นผู�บังคับบัญชา ตามข�อ ๓๙ มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ8 

๔๑.๒  ผู�บังคับกองพัน ผู�บังคับการเรือช้ัน ๑ ผู�บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท�า มีอํานาจ 
สั่งลงโทษภาคทัณฑ8 หรือลงโทษตัดค�าตอบแทนครั้งหน่ึงไม�เกินร�อยละ ๕ และเป.นเวลาไม�เกิน ๑ เดือน 

๔๑.๓  ผู�บังคับการกรม ผู�บังคับหมวดเรือ ผู�บังคับการกองบิน หรือเทียบเท�ามีอํานาจ
สั่งลงโทษภาคทัณฑ8 หรือตัดค�าตอบแทน ครั้งหน่ึงไม�เกินร�อยละ ๕ และเป.นเวลาไม�เกิน ๒ เดือน 

๔๑.๔  ผู�บัญชาการกองพล ผู�บังคับการกองเรือ ผู�บัญชาการกองพลบินหรือเทียบเท�า
ข้ึนไป มีอํานาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ8 หรือสั่งลงโทษตัดค�าตอบแทนครั้งหน่ึงไม�เกินร�อยละ ๕และเป.นเวลาไม�เกิน 
๓ เดือน หรือสั่งลงโทษลดข้ันค�าตอบแทนครั้งหน่ึงไม�เกิน ๑ ข้ัน 

การลงโทษภาคทัณฑ8 ให�ใช�เฉพาะกรณีกระทําผิดวินัยเล็กน�อย หรือมีเหตุอันควร
ลดหย�อน ซึ่งยังไม�ถึงกับจะต�องถูกลงโทษตัดค�าตอบแทน 

กรณีที่กระทําผิดวินัยเล็กน�อยและเป.นความผิดครั้งแรก ถ�าผู�บังคับบัญชาตามวรรคหน่ึง
เห็นว�ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให�โดยว�ากล�าวตักเตือนหรือให�ทําทัณฑ8บนเป.นหนังสือไว�ก�อนก็ได� 

๔๒.  พนักงานราชการผู� ใดมาทํางานสาย ให�บันทึกจํานวนเวลามาทํางานสายไว� 
ครั้งแรกให�ผู�บังคับบัญชาว�ากล�าวตักเตือนก�อน ครั้งต�อ ๆ ไป ให�ลงโทษตัดค�าตอบแทนตามหลักเกณฑ8ดังน้ี 

๔๒.๑  การนับเวลา  
๔๒.๑.๑  ช�ากว�ากําหนดไม�เกิน ๑ ช่ัวโมง ให�นับเป.น ๑ ช่ัวโมง เกิน ๑ ช่ัวโมงข้ึนไป 

ให�นับตามจํานวนช่ัวโมงที่มาทํางานสาย และเศษนาทีที่ ๑ ช่ัวโมงให�นับเป.น ๑ ช่ัวโมง 
๔๒.๑.๒  ช�ากว�าครึ่งวันทํางานข้ึนไป ให�นับเป.น ๑ วันทํางาน 
๔๒.๑.๓  ช่ัวโมงทํางานใน ๑ วัน ให�เป.นไปตามที่ทางราชการกําหนดการนับวัน

ทํางานเพ่ือคํานวณค�าตอบแทน ให�ถือ ๓๐ วันเป.น ๑ เดือน 
๔๒.๒  การตัดค�าตอบแทน 

 ๔๒.๒.๑  เมื่อรวมเวลาทีม่าทํางานสายตามข�อ ๔๒.๑ จนครบ ๑ วันทํางาน
แล�ว ให�ตัดค�าตอบแทนเป.นจํานวนเท�ากับค�าตอบแทนที่พนักงานราชการผู�น้ันพึงได�รับใน ๑ วัน 
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๔๒.๒.๒  ถ�าจํานวนช่ัวโมงที่มาทํางานสายรวมกันแล�วไม�ถึง ๑ วันทํางาน 

ไม�ต�องตัดค�าตอบแทน และไม�ให�นําจํานวนเวลาที่มาทํางานสายไปคิดรวมในปZงบประมาณถัดไป 
๔๓.  พนักงานราชการผู�ใดถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง และผู�บังคับบัญชา

ต้ังแต�ช้ันผู�บัญชาการกองพล ผู�บังคับการกองเรือ ผู�บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท�าข้ึนไป เห็นว�ากรณี 
มีมูลที่ควรสอบสวน ให�ผู�บังคับบัญชาแต�งต้ังคณะกรรมการข้ึนทําการสอบสวนโดยไม�ชักช�าในการสอบสวน
น้ันจะต�องแจ�งข�อกล�าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข�อกล�าวหาเท�าที่มีให�ผู�ถูกกล�าวหาทราบ  
โดยระบุช่ือพยานก็ได� และต�องให�โอกาสผู�ถูกกล�าวหาช้ีแจง และนําพยานหลักฐานเข�าสืบแก�ข�อกล�าวหาได�ด�วย 

 วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพ่ือให�ได�ความจริงและความยุติธรรมให�
ดําเนินการตามกฎหมาย กฎ ข�อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ของทางราชการ โดยอนุโลม 

๔๔.  เมื่อผู�บังคับบัญชา ตามข�อ ๔๓  ได�พิจารณาผลการสอบสวนแล�ว ถ�าเห็นว�าพนักงาน
ราชการผู�ใดกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง ให�ลงโทษไล�ออก เน่ืองจากกระทําอย�างใดอย�างหน่ึงตามข�อ ๓๘ 

๔๕.  พนักงานราชการผู�ใดกระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง และเป.นกรณีความผิดที่ปรากฏ 
ชัดแจ�ง หรือได�ให�ถ�อยคํารับสารภาพเป.นหนังสือต�อผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจสั่งลงโทษตามระเบียบน้ีหรือ 
ต�อคณะกรรมการสอบสวน ผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๔๓ จะดําเนินการตามข�อ ๔๔ โดยไม�ต�องสอบสวนก็ได� 

 ความผิดที่ปรากฏชัดแจ�งตามวรรคหน่ึง คือ กระทําความผิดอาญาจนได�รับโทษจําคุก
หรือโทษที่หนักกว�าจําคุก โดยคําพิพากษาถึงที่สุดให�จําคุกหรือได�รับโทษที่หนักกว�าจําคุก 

๔๖.  อํานาจและหน�าที่ของกรรมการสอบสวน ให�เป.นไปตามกฎหมาย กฎ ข�อบังคับ
ระเบียบ คําสั่ง ของทางราชการ โดยอนุโลม 

๔๗.  พนักงานราชการผู�ใดถูกกล�าวหาว�ากระทําผิดวินัยอย�างร�ายแรง จนถูกต้ังกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟKองคดีอาญาหรือต�องหาว�ากระทําความผิดอาญา เว�นแต�เป.นความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได�กระทําโดยประมาท ผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๔๑ มีอํานาจสั่งพักงานเพ่ือรอฟXงผลการสอบสวน
พิจารณาได�แต�ถ�าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว�าผู�น้ันมิได�กระทําความผิด หรือกระทําไม�ถึงข้ัน
ผิดวินัยร�ายแรง ให�ผู�บังคับบัญชาตามข�อ ๔๓ สั่งให�ผู�น้ันกลับเข�าปฏิบัติงานในตําแหน�งเดิม 

 ค�าตอบแทนของผู�ถูกสั่งพักงาน ให�ถือปฏิบัติตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหม ว�าด�วย 
การตัดงด และจ�ายเงินรายเดือน โดยอนุโลม 

๔๘.  การร+องทุกข?  พนักงานราชการสามารถร�องทุกข8 โดยการย่ืนคําร�องทุกข8เป.น 
ลายลักษณ8อักษรต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรงด�วยตนเองโดยเร็ว เว�นแต�เรื่องร�องทุกข8น้ันเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ของผู�บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู�บังคับบัญชาโดยตรงเป.นต�นเหตุ ก็ให�ย่ืนคําร�องทุกข8ต�อผู�บังคับบัญชา 
ในลําดับถัดไป ทั้งน้ีการย่ืนคําร�องทุกข8 ให�พนักงานราชการเขียนคําร�องทุกข8 พร�อมทั้งลงลายมือช่ือ 
ของผู�ร�องทุกข8 โดยให�รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุที่ร�องทุกข8ให�มากที่สุดเท�าที่จะกระทําได� 

๔๙.  การสอบสวนและพิจารณา 
 ๔๙.๑  เมื่อผู�บังคับบัญชาได�รับเรื่องร�องทุกข8เมื่อใด ต�องรีบดําเนินการสอบสวน 

เพ่ือให�ทราบข�อเท็จจริงโดยละเอียด โดยดําเนินการด�วยตนเองหรือขอความช�วยเหลือจากหน�วยงานหรือ
บุคคลที่เกี่ยวข�อง ทั้งน้ี พนักงานราชการผู�ย่ืนคําร�องทุกข8ชอบที่จะให�ข�อเท็จจริงเพ่ิมเติมตามที่ผู�บังคับบัญชา
ขอด�วย 
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๔๙.๒   เมื่อสอบสวนข�อเท็จจริงแล�ว ให�ผู�บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร�องทุกข8น้ัน
หากอยู�ในขอบเขตของอํานาจหน�าที่ของตน ก็ให�ดําเนินการแก�ไขให�เสร็จสิ้นโดยเร็ว แล�วแจ�งให�ผู�ที่ร�องทุกข8
ทราบเป.นลายลักษณ8อักษร พร�อมทั้งรายงานต�อผู�บังคับบัญชาหน�วยของตนทราบต�อไป 

 หากเรื่องราวที่ร�องทุกข8น้ัน อยู�นอกเหนืออํานาจหน�าที่ของตน ให�เสนอ
เรื่องราวร�องทุกข8พร�อมทั้งข�อเสนอในการแก�ไขหรือความเห็นต�อผู�บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปตามลําดับ 

 ผู�บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนไปดําเนินการสอบสวน และพิจารณาคําร�องทุกข8
เช�นเดียวกับผู�บังคับบัญชาโดยตรง  

๔๙.๓  ผู�บังคับบัญชาแต�ละช้ันจะต�องสอบสวนและพิจารณาคําร�องทุกข8ให�เสร็จ
ภายในเวลาไม�เกิน ๗ วัน 

๕๐.  หากผู�ร�องทุกข8ไม�พอใจหรือยังมีความสงสัยในการพิจารณา ก็ให� ย่ืนอุทธรณ8 
เป.นลายลักษณ8อักษรต�อผู�บังคับบัญชาระดับสูงข้ึนภายใน ๗ วัน นับแต�วันที่ทราบผลการร�องทุกข8 ในครั้งน้ัน 
และผู�บังคับบัญชาที่รับเรื่องราวร�องทุกข8จะต�องพิจารณาอุทธรณ8และดําเนินการแก�ไขหรือยุติเหตุการณ8 
ตามคําร�องทุกข8 พร�อมทั้งแจ�งผลการพิจารณาให�ผู�ร�องทุกข8ทราบภายใน ๑๕ วัน 

  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมถือว�า
เป.นที่สุดหากยังไม�สามารถวินิจฉัยช้ีขาดปXญหาได� ให�ดําเนินการทางอื่นอันชอบด�วยกฎหมายต�อไป 

๕๑.  ผู�ร�องทุกข8และผู�ที่เกี่ยวข�องจะต�องได�รับความคุ�มครอง โดยผู�ร�องทุกข8จะไม�ได�รับ
ผลกระทบจากการร�องทุกข8จนเป.นเหตุให�ถูกเลิกจ�าง ลงโทษ กลั่นแกล�ง หรือการดําเนินการใดที่จะเกิด
ผลร�ายต�อผู�ร�องทุกข8 

 ถ�าหากตรวจพบว�า ข�อความที่ร�องทุกข8เป.นความเท็จ เพ่ือให�เกิดความเสียหายต�อ
หน�วยงานหรือบุคคลก็ตาม ผู�ร�องทุกข8จะต�องมีความผิดฐานกระทําผิดวินัยของพนักงานราชการ 

๕๒.  การสิ้นสุดสัญญาจ�างสัญญาจ�างพนักงานราชการสิ้นสุดลงเมื่อ 
๕๒.๑  ครบกําหนดตามสัญญาจ�าง 
๕๒.๒   ขาดคุณสมสมบัติหรือมีลักษณะต�องห�ามตามระเบียบน้ี 
๕๒.๓   ตาย  
๕๒.๔   ไม�ผ�านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๕๒.๕   ถูกไล�ออก เพราะกระทําความผิดวินัยอย�างร�ายแรง  
๕๒.๖   เหตุอื่นตามที่กําหนดไว�ในระเบียบน้ี หรือตามข�อกําหนดของส�วนราชการ

หรือตามสัญญาจ�าง  

๕๓.  พนักงานราชการผู�ใดประสงค8จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให�ย่ืนหนังสือขอลาออก 
จากราชการต�อผู�บังคับบัญชาล�วงหน�าก�อนวันที่จะขอลาออกจากราชการไม�น�อยกว�าสามสิบวัน เพ่ือให�
หัวหน�าส�วนราชการเป.นผู�พิจารณาอนุมัติ ในกรณีที่มีเหตุผลความจําเป.นพิเศษ ผู�บังคับบัญชาจะอนุญาต 
ให�พนักงานราชการซึ่งจะประสงค8จะลาออกย่ืนหนังสือลาออกจากราชการล�วงหน�าน�อยกว�า ๓๐ วันก็ได� 

๕๔.  ส�วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ�างกับพนักงานราชการผู�ใดก�อนครบกําหนดตาม 
สัญญาจ�างได� โดยไม�ต�องบอกกล�าวล�วงหน�า และไม�เป.นเหตุให�พนักงานราชการจะเรียกร�องค�าตอบแทน 
การเลิกสัญญาจ�างได� เว�นแต�ส�วนราชการจะกําหนดให�ในกรณีใดได�รับค�าตอบแทนการออกจากราชการ 
โดยไม�มีความผิดไว� 
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๕๕.  เพ่ือประโยชน8แห�งทางราชการ ส�วนราชการอาจสั่งให�พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 
นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กําหนดไว�ในสัญญาจ�างได� โดยไม�เป.นเหตุให�พนักงานราชการอ�างขอเลิกสัญญาจ�าง  
หรือเรียกร�องประโยชน8ตอบแทนใด ๆ ในการน้ีส�วนราชการอาจกําหนดให�ค�าล�วงเวลาหรือค�าตอบแทนอื่น 
จากการสั่งให�ไปปฏิบัติงานดังกล�าวก็ได� 

๕๖.  วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได�กําหนดไว�ในระเบียบน้ี ให�ปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว�าด�วยพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารราชการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีโดย
อนุโลม 

 

เอกสารอ+างอิง 
-  ระเบียบ กห.ว�าด�วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๙, ฉบับที่ ๓, ๔ 
   พ.ศ.๒๕๕๔ 
-  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่อง สิทธิประโยชน8ของพนักงานราชการ 
   และแก�ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๐  
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การเคารพ 

วัตถุประสงค? การเคารพถือเป.นประเพณีและแบบธรรมเนียมนิยมที่ดีงาม โดยเฉพาะ 
ในวงการทหาร ถือว�าการเคารพ เป.นวินัยที่สําคัญที่ทหารจักละเว�นเสียมิได� จึงได�วางแนวทางไว�สําหรับ 
ปฏิบัติให�ได�ผลอย�างจริงจัง 

หมวด ๑ (มาตรา ๑) 
ว"าด+วยการเคารพบนบก 

 
การเคารพเม่ืออยู"ลาํพัง 

๑.  ท�าเคารพของทหารเมื่ออยู�ตามลําพัง มีดังน้ี 
๑.๑  สวมหมวกมิได�ถือปRน ทําวันทยหัตถ8 
๑.๒  มิได�สวมหมวก และมิได�ถือปRน 
 ๑.๒.๑  อยู�กับที่  ทําท�ายืนตรงแล�วทําแลขวาหรือแลซ�าย 
 ๑.๒.๒  กําลังเคลื่อนที่  ทําท�าเดินแล�วทําแลขวาหรือแลซ�าย 
๑.๓  ถือปRน 
 ๑.๓.๑  อยู�กับที่  ทําท�าวันทยาวุธ 
 ๑.๓.๒  อยู�กับที่เมื่อสะพายอาวุธ  ทําท�าตรงแล�วทําแลขวาหรือแลซ�าย 
 ๑.๓.๓  เคลื่อนที่  ทําท�าเดินแล�วทําแลขวา หรือแลซ�าย 
๑.๔  ข่ีม�า 
 ๑.๔.๑  มิได�สะพายปRน ถ�าสวมหมวกทําวันทยาหัตถ8 มิได�สวมหมวกทําแลขวา  

หรือแลซ�าย 
 ๑.๔.๒  สะพายปRน ทําแลขวาหรือแลซ�าย 
๑.๕  เมื่อมิได�สวมหมวก ให�นายทหารสัญญาบัตรแสดงการเคารพด�วยวิธีก�มศีรษะ 

๒.  ทหารต�องแสดงการเคารพต�อผู�หรือสิ่งซึ่งจะกล�าวต�อไปน้ี คือ 
๒.๑  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
๒.๒  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
๒.๓  สมเด็จพระบรมราชชนนี 
๒.๔  รัชทายาท 
๒.๕  พระเจ�าแผ�นดินและพระราชินีต�างประเทศ 
๒.๖  พระบรมวงศ8 ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ8 
๒.๗  เจ�าต�างประเทศซึ่งเป.นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ8 
๒.๘  ผู�สําเร็จราชการแทนพระองค8  
๒.๙  นายกรัฐมนตรี 
๒.๑๐  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
๒.๑๑  ทหารต�อทหารหรือตํารวจ 
๒.๑๒  ทหารต�างประเทศซึ่งแต�งเครื่องแบบ 
๒.๑๓  พระบรมศพและพระบรมอัฐิ 
๒.๑๔  พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ8 
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๒.๑๕  ศพซึ่งมีกองทหารแห�เป.นเกียรติยศ 
๒.๑๖  ธงประจํากองทหาร 
๒.๑๗  ธงประจํากองยุวชนทหาร 
๒.๑๘  ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะข้ึนลง,ธงหมายยศและตําแหน�ง

ต้ังแต�ช้ันผู�บัญชาการทหารเรือข้ึนไป และธงราชนาวีประจําเรือใหญ� ในขณะทําพิธีข้ึนลง 
๒.๑๙  ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ8, ธงเยาวราช และธงราชวงศ8เวลาผ�าน

หรือชักข้ึนลง 
๒.๒๐  อนุสาวรีย8รูปบุคคล ซึ่งหล�อ, ปXSน หรือทําด�วยหิน ต้ังไว�ขณะเมื่อรัฐบาล 

มีงานฉลอง 
๒.๒๑  หัวหน�าคณะผู�แทนทางทูตของต�างประเทศที่เข�าไปปฏิบัติหน�าที่เป.นทาง

ราชการในพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต8ที่มีธงประจําตําแหน�ง หรือโดยรถยนต8หลวงที่มีธงประจํา
ตําแหน�ง 

๓.  ทหารกําลังเดินอยู� ให�หยุดทําการเคารพ ต�อผู�หรือสิ่งซึ่งจะกล�าวต�อไปน้ี ซึ่งกําลัง
เคลื่อนที่ คือ 

๓.๑  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
๓.๒  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
๓.๓  สมเด็จพระบรมราชชนนี 
๓.๔  รัชทายาท 
๓.๕  พระเจ�าแผ�นดินและพระราชินีต�างประเทศ 
๓.๖  พระบรมวงศ8 ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ8 
๓.๗  เจ�าต�างประเทศซึ่งเป.นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ8 
๓.๘  ผู�สําเร็จราชการแทนพระองค8 
๓.๙  นายกรัฐมนตรี 
๓.๑๐  ผู�บังคับบัญชาของตนทุกช้ัน 
๓.๑๑  พระบรมศพ พระบรมอัฐิ 
๓.๑๒  พระศพ พระอัฐิพระบรมวงศ8 
๓.๑๓  ศพซึ่งมีกองทหารแห�เป.นเกียรติยศ 
๓.๑๔  ธงประจํากองทหารและกองยุวชนทหาร 
๓.๑๕  ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาล ธงราชนาวีประจําเรือใหญ� ธงมหาราช ธง

ราชินี ธงบรมราชวงศ8 ธงเยาวราช และธงราชวงศ8 ในขณะชักข้ึนลง 

๔.  ผู�มียศตํ่าต�องทําความเคารพผู�มียศสูง นักเรียนทหารต�องทําความเคารพ ซึ่งกันและกันกับ
ผู�เรียนช้ันตํ่ากว�าต�องทําการเคารพผู�เรียนช้ันสูง และพลทหารต�องทําการเคารพพลทหาร ซึ่งเข�ารับราชการ
ก�อนผู�มียศหรืออาวุโสสูงกว�าต�องเคารพตอบ ถ�ายศเสมอกันหรือเป.นนักเรียนทหารช้ันเดียวกัน หรือเป.น 
พลทหารปZเ ดียวกัน หรือถ�าไม�แน�ใจว�าใครจะมีอาวุโสสูงกว�ากัน ต�องทําการเคารพซึ่ งกันและกัน 
โดยไม�เกี่ยงงอน 
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๕.  ให�เทียบช้ันการเคารพสําหรับนักเรียนทหาร ไว�ดังน้ี 
(๑)  นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารที่จะเป.นนายทหารสัญญาบัตรเทียบเท�าสิบเอก, 

จ�าเอก หรือจ�าอากาศเอก 
(๒)  นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารที่จะเป.นนายทหารประทวนเทียบเท�าพลทหาร

อาวุโส 

๖.  เมื่อทหารอยู�ด�วยกันหลายคน ผู�มียศหรืออาวุโสสูงเป.นผู�รับการเคารพแต�ผู�เดียว 

๗.  ถ�าทหารสวมหมวกอยู� จะถอดหมวกเคารพแก�ผู�ใดไม�ได� 

๘.  เมื่อทหารเข�าไปในพระที่น่ัง, โบสถ8, วิหาร ที่ว�าการหรือเคหะสถานเพ่ือเคารพต�อ
สถานที่น้ัน ให�ถอดหมวก 

๙.  เมื่อทหารอยู�ร�วมสถานที่ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป.นเกียรติยศ ต�องทําการเคารพจนกว�า
จะสิ้นเพลงเคารพน้ัน 

๑๐.  การเคารพให+เร่ิมและเลิกดังต�อไปน้ี 
 ๑๐.๑  เมื่อผ�านให�เริ่มกระทําในระยะระหว�างเมื่อเห็นได�ถนัด และก�อนที่จะผ�าน
ประมาณ ๓ ก�าว และเลิกการเคารพเมื่อผ�านไปแล�วประมาณ ๒ ก�าว 
 ๑๐.๒  เมื่อเข�าไปหาให�เริ่มเคารพก�อนถึงผู�หรือสั่ง ซึ่งต�องเคารพประมาณ ๓ ก�าว 
เลิกเคารพเมื่อได�รับอนุญาตหรือเสร็จกิจแล�ว 
 ๑๐.๓  เมื่อผู�หรือสิ่งซึ่งต�องเคารพเข�ามายังบริเวณที่ตนอยู� ให�เริ่มและเลิกเคารพใน
โอกาสอันควร 
 

หมวดท่ี ๒ (มาตรา ๒) 
การเคารพด+วยธงประจํากอง 

๑.  ท�าเคารพด�วยธง มีดังน้ี 
 ๑.๑  อยู�กับที่ 
  ๑.๑.๑  ให�ลดธงลง 
 ๑.๑.๒  ให�ถือธงท�ายกธง 
 ๑.๒  เคลื่อนที่ ให�ถือท�ายกธง 

๒  วิธีเคารพด�วยธง ให�ปฏิบัติดังน้ี 
 ๒.๑  อยู�กับที่ลดธงลง ถวายความเคารพแด�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว พระบรมศพ 

พระบรมอัฐิ และประมุขต�างประเทศ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยเป.นทางราชการ นอกจากน้ีไม�ต�องทําการ
เคารพด�วยธง เว�นแต�เป.นธงประจํากองเกียรติยศจัดสําหรับผู�หรือสิ่งใด จึงให�ทําการเคารพด�วยท�ายกธงแก� 
ผู�น้ันหรือสิ่งน้ัน 

 ๒.๒  เคลื่อนที่ ถือท�ายกธงถวายความเคารพแด�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว พระบรมศพ 
และพระบรมอัฐิเท�าน้ัน  

 ๒.๓  เมื่อธงแสดงการเคารพ ให�นายทหารรักษาธงทําวันทยาวุธด�วยท�ากระบี่และผู�ช�วย
ผู�เชิญธงทําแลขวาหรือแลซ�าย 

๓.  การเคารพด�วยธงประจํากองน้ัน ให�กระทําเฉพาะเมื่อธงที่เชิญได�คลี่ไว� 
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หมวดท่ี ๓ (มาตรา ๓) 
การบรรเลงเพลงเคารพ 

๑.  เพลงเคารพแบ�งแยกตามชนิดของเครื่องบรรเลง ดังน้ี  
 ๑.๑  เพลงเคารพด�วยแตรวง คือ  
 ๑.๑.๑  เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๑.๑.๒  เพลงชาติ 
 ๑.๑.๓  เพลงมหาชัย 
 ๑.๑.๔  เพลงมหาฤกษ8 
 ๑.๑.๕  เพลงมาร8ชธงชัยเฉลิมพล  
๑.๒  เพลงเคารพด�วยแตรเด่ียว คือ เพลงคํานับ 
๑.๓  เพลงเคารพด�วยขลุ�ยกลอง คือ เพลงมหาชัย 

๒.  การบรรเลงเพลงเคารพน้ัน มีวิธีบรรเลง ๒ วิธี 
๒.๑  วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงประจําแถว 
๒.๒  วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงที่มิได�ประจําแถว 

 การบรรเลงเพลงเคารพทั้ง ๒ วิธี กระทําเฉพาะเมื่อบรรเลงอยู�กับที่และเฉพาะในพิธี
เกียรติยศสําหรับพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนี และ 
รัชทายาททั้ง ๔ พระองค8น้ี ไว�ว�าในพิธีใด ๆ ต�องบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ 

๓.  เครื่องบรรเลงประจําแถว บรรเลงเคารพเพลงต�าง ๆ แก�ผู�หรือสิ่งซึ่งเคารพดังน้ี 
๓.๑  แตรวง บรรเลง 

๓.๑.๑  เพลงสรรเสริญพระบารมี สําหรับ 
-  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
-  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
-  สมเด็จพระบรมราชชนนี 
-  รัชทายาท 
-  พระบรมศพและพระบรมอัฐิ 
-  ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ8, ธงเยาวราช เวลาผ�านหรือชัก

ข้ึนลง 
๓.๑.๒  เพลงชาติ สําหรับ 

-  ธงประจํากองทหาร 
-  ธงประจํากองยุวชนทหาร 
-  ธงชาติประจําสํานักงานของรัฐบาลในขณะชักข้ึนลง และธงราชนาวี

ประจําเรือใหญ�ในขณะทําพิธีข้ึนลง 
๓.๑.๓  เพลงมหาชัย สําหรับ 

-  พระบรมวงศ8 
-  ผู�สําเร็จราชการแทนพระองค8 
-  ธงราชวงศ8 เวลาผ�านหรือชักข้ึนลง 
-  นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ 
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๓.๑.๔  เพลงมหาฤกษ8 สําหรับผู�หรือสิ่ งอื่นนอกเหนือจากข�อ ๓.๑.๑, 
๓.๑.๒ และข�อ ๓.๑.๓  

๓.๑.๕  เพลงมาร8ชธงชัยเฉลิมพล  สําหรับธงประจํากองทหารในงานพิธีกระทํา
สัตย8ปฏิญาณตนต�อธงชัยเฉลิมพล 

๓.๒  แตรเด่ียว  เปGาเพลงคํานับอย�างเดียว แตกต�างกันด�วยจํานวนจบ ดังน้ี 
๓.๒.๑  เปGา ๓ จบ สําหรับผู�หรือสิ่งซึ่งแตรวงต�องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

และเพลงชาติ  
๓.๒.๒  เปGา ๒ จบ สําหรับผู�หรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงมหาชัย  
๓.๒.๓  เปGา ๑ จบ สําหรับผู�หรือสิ่งซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ8และในพิธี

เปลี่ยนกองรักษาการณ8 
๓.๓  ขลุ�ยกลอง บรรเลงเพลงมหาชัย ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท และในพิธีเปลี่ยนกองรักษาการณ8 
อน่ึง ถ�าแถวทหารน้ัน ๆ มีเครื่องบรรเลงหลายประเภท ให�เป.นหน�าที่ของแตรวง 

ถ�าไม�มีแตรวงให�เป.นหน�าที่ของแตรเด่ียว ส�วนขลุ�ยกลองน้ันให�บรรเลงแต�เฉพาะไม�มีเครื่องบรรเลงอื่น ๆ   
เว�นแต�การบรรเลงเพลงเคารพเมื่อขณะเปลี่ยนกองรักษาการณ8 ถ�ามีแตรเด่ียว ให�เป.นหน�าที่ของแตรเด่ียว 
ถ�าไม�มีแตรเด่ียวให�เป.นหน�าที่ของขลุ�ยกลอง ส�วนแตรวงบรรเลงเฉพาะเมื่อรับส�งธงประจํากอง 

๔.  เครื่องบรรเลงที่มิได�ประจําแถว บรรเลงเพลงเคารพเช�นเดียวกันเครื่องบรรเลงประจํา
แถวแต�บรรเลงเฉพาะ 

๔.๑  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราช
ชนนี และรัชทายาท เมื่อเสด็จเข�ามายังที่น้ัน และเมื่อเสด็จกลับหรือเมื่อเสด็จผ�าน 

๔.๒  บรรเลงเพลงเคารพอื่น ๆ เพ่ือเป.นเกียรติยศตามกําหนดการน้ัน 

หมวดท่ี ๔ (มาตรา ๔) 

การเคารพเม่ืออยู"ในความควบคุม 
๑.  ท�าเคารพของทหาร เมื่ออยู�ในความควบคุม มีดังน้ี 

  ๑.๑  แถวทหารถืออาวุธ อยู�กับที่ ทําวันทยาวุธ 
 ๑.๒  แถวทหารสะพายอาวุธหรือไม�ถืออาวุธ อยู�กับที่ ทําท�าตรงแล�วทําแลขวาหรือแลซ�าย 
 ๑.๓  แถวทหารกําลังเดิน ทําแลขวาหรือแลซ�าย 
 ๑.๔  ทหารที่ไม�ได�อยู�เป.นแถว แต�ต�องรวมกันอยู�เป.นกลุ�มก�อน และมีผู�ควบคุม 
 ๑.๔.๑  อยู�กับที่ ทําท�าตรงแล�วทําแลขวาหรือแลซ�าย 
 ๑.๔.๒  กําลังเคลื่อนที่ ทําท�าเดินแล�วทําแลขวาหรือแลซ�าย 

  การเคารพในหมายเลข ๑.๔ น้ี ผู�ควบคุมจะสั่งให�ทําการเคารพตามลําพังก็ได� 

๒.  วิธีแสดงการเคารพของทหาร เมื่ออยู�ในความควบคุม  มีดังน้ี 
 ๒.๑  ทหารที่อยู�ในความควบคุมต�องทําการเคารพ ตามข�อ ๑ แห�งหมวดน้ี แก�ผู� 
หรือสิ่งตามข�อ ๒ แห�งหมวดที่ ๑ ต้ังแต�หมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๘ กับ ๒.๑๓ ถึง ๒.๑๙ และผู�บังคับบัญชา
ต้ังแต�ช้ันผู�บังคับกองร�อย หรือผู�บังคับการเรือข้ึนไป    
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 ๒.๒  แถวทหารซึ่งพักอยู�ต�องเรียกแถว ทหารม�ามิได�อยู�บนหลังม�าต�องข้ึนม�าทหาร 
ข่ีม�าและขับรถมิได�อยู�บนหลังม�าและบนรถ ต�องข้ึนม�าและข้ึนรถ ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท 

๓.  ผู�ควบคุมแถวทหารอยู�กับที่ ถ�าขัดกระบี่หรือดาบอยู� เมื่อบอกแถวทหารทําการเคารพ
ด�วยท�าอาวุธ ให�ตนทําการเคารพด�วยท�ากระบี่หรือดาบ นอกจากที่กล�าวแล�วน้ีผู�ควบคุมทําการเคารพ 
อยู�ตามลําพังและถ�าขัดกระบี่หรือดาบอยู� ตามระเบียบของการบังคับแถว ให�ทําการเคารพด�วยท�าอาวุธน้ัน 

 ผู�ควบคุมแถวทหารเคารพก็ดี หรือควบคุมแถวทหารผู�ช�วยพลรบที่ถือปRนในเวลาตรวจ
พลสวนสนามก็ดี ถ�าขัดกระบี่หรือดาบอยู� เมื่อบอกแถวทหารทําการเคารพ ให�ตนทําการเคารพด�วยท�ากระบี่
หรือดาบ 

๔.  การเริ่มเคารพ ให�กระทําเมื่อเห็นได�ถนัดหรืออนุโลมตามโอกาสและสถานที่ เมื่อผู�หรือ
สิ่งซึ่งรับการเคารพผ�านพ�นไปประมาณ ๓ ก�าว หรือเมื่อจบเพลงเคารพแล�ว จึงเลิกการเคารพ 

 

หมวดท่ี ๕ (มาตรา ๕) 

การเคารพของกองรักษาการณ?และทหารยาม 
๑.  ท�าเคารพของกองรักษาการณ8และทหารยาม มีดังน้ี 
 ๑.๑  อยู�กับที่ ทําวันทยาวุธ 
 ๑.๒  เคลื่อนที่ ทําท�าเดินแล�วทําแลขวาหรือแลซ�าย 
๒.  วิธีแสดงการเคารพของกองรักษาการณ8และทหารยาม มีดังน้ี 
 ๒.๑  สําหรับกองรักษาการณ8  เรียกแถวทําวันทยาวุธแก�ผู�หรือสิ่งตามที่กล�าวมา 

ในหมวดที่ ๑ ข�อ ๒ ต้ังแต�หมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๘ กับ ๒.๑๓ ถึง ๒.๑๙ และผู�บังคับบัญชาต้ังแต�ช้ันผู�บังคับกอง
พันหรือผู�บังคับการเรือ ข้ึนไป 

 ๒.๒  สําหรับทหารยาม 
   ๒.๒.๑  เมื่ออยู�กับที่ ทําการเคารพด�วยวิธีวันทยาวุธแก�ผู�และสิ่งตามหมวดที่ ๑ 

ข�อ ๒ แต�ไม�ต�องทําการเคารพทหาร หรือตํารวจซึ่งตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร 
   ๒.๒.๒  เมื่อเคลื่อนที่ ทําการเคารพแก�ผู�หรือสิ่ง ตามข�อ ๒.๒.๑ ด�วยทําแลขวา

หรือแลซ�าย ระเบียบการอย�างอื่นนอกจากที่กล�าวแล�วในหมวดน้ี ให�ปฏิบัติอนุโลมตามที่กล�าวไว� 
ในหมวดที่ ๔ 
 

หมวดท่ี ๖ (มาตรา ๖) 

การเคารพของกองทหารเกียรติยศ 

๑.  ท�าเคารพของกองทหารเกียรติยศ มีท�าเดียว คือ วันทยาวุธ 

๒.  วิธีแสดงความเคารพของกองทหารเกียรติยศมีดังน้ี 
 ๒.๑  กองทหารเกียรติยศ จัดสําหรับผู�ใดหรือสิ่งใด ให�ทําการเคารพแก�ผู�น้ันหรือ 
สิ่งน้ันผู�บังคับกองทหารเกียรติยศปฏิบัติการอนุโลมตามวิธีรับตรวจพล  
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 ก�อนที่ผู�หรือสิ่งรับเกียรติยศจะได�รับการเคารพตามระเบียบน้ัน กองทหาร

เกียรติยศถวายการเคารพเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและรัชทายาท แต�
ถ�าพระองค8ซึ่งทรงราชอิสริยายศสูงกว�าเสด็จถึงก�อนก็ไม�ต�องถวายการเคารพแก�พระองค8 ซึ่งทรงราช
อิสริยยศตํ่ากว�าอีกและในการน้ีผู�บังคับกองทหารเกียรติยศไม�ต�องปฏิบัติอย�างการรับการตรวจพล 

 การถวายการเคารพตามความในวรรคก�อน หากเป.นกองทหารเกียรติยศสําหรับศพ
ให�ถวายการเคารพเท�าน้ัน ไม�ต�องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีทั้งในเวลาเสด็จพระราชดําเนินมาถึง 
และเสด็จพระราชดําเนินกลับ 

๒.๒  ถ�าเป.นกองทหารเกียรติยศซึ่งจัดไปเคารพศพ ให�แสดงการเคารพในเวลาเผา 
หรือฝXง โดยให�แตรเด่ียวเปGาเพลงนอน ๑ จบ แล�วให�หน�วยทหารเคารพศพทําวันทยาวุธ แตรวงให�บรรเลง
เพลงเคารพ ตามที่กําหนดในมาตรา ๓ เมื่อจบแล�วทําเรียบอาวุธคงอยู�ในท�าตรงถ�ามีแตรวงให�บรรเลง 
เพลงโศก ๑ จบ เป.นเสร็จการ 

ระเบียบการอย�างอื่น นอกจากที่กล�าวแล�วในหมวดน้ี ให�ปฏิบัติอนุโลมตามที่กล�าวไว�ใน
หมวดที่ ๔  

หมวดท่ี ๗ (มาตรา ๗) 

การผ"อนผัน 

๑.  ถ�าไม�สามารถทําการเคารพด�วยการทําวันทยาวุธ หรือทําวันทยาหัตถ8ได� ให� 
 ๑.๑  อยู�กับที่ ทําท�าตรง แล�วทําแลขวาหรือแลซ�าย 
 ๑.๒  เคลื่อนที่ ทําท�าเดิน ทําแลขวาหรือแลซ�าย 

๒.  ทหารสนทนาหรือติดต�อกับผู�มียศสูงกว�า ไม�ต�องแสดงการเคารพผู�มียศตํ่ากว�า 
ผู�ซึ่งตนอยู�ด�วย แต�ถ�าอยู�เฉพาะพระพักตร8พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ 
รัชทายาท ไม�ต�องทําการเคารพผู�ใดนอกจากพระองค8น้ี 

 ทหารในความควบคุมอยู�ต�อหน�าผู�ซึ่งแถวทหารต�องทําการเคารพ ไม�ต�องทําการเคารพ 
ผู�ซึ่งตํ่ากว�า เว�นแต� เป.นระเบียบการเคารพของกองทหารเกียรติยศ 

๓.  ทหารสวมหมวกอยู� จะถอดหมวกเพ่ือไหว�พระก็ได� 

๔.  ในโอกาสต�อไปน้ีทหารไม"ต+องทําการเคารพผู+ใด 
 ๔.๑  เมื่อกําลังเล�นกีฬา 
 ๔.๒  เมื่ออยู�ในชุมนุมชนซึ่งต�องการความสงบ 
 ๔.๓  เมื่อเจ็บปGวยสาหัส 
 ๔.๔  เมื่อแบกหามของหนัก 
 ๔.๕  เมื่อกําลังรับประทานอาหารอยู� 
 ๔.๖  เมื่อมีหน�าที่ต�องประจําในขบวนหรือพิธีใด ๆ 
 ๔.๗  กําลังขับข่ียานหรือสัตว8พาหนะเคลื่อนที่ตามลําพังในที่คับขันหรือเมื่อกําลังขับ
ยานพาหนะในความควบคุม 
 ๔.๘  เมื่อควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจําหรือโดยสารไปบนยานพาหนะ 
 ๔.๙  เมื่อกําลังรักษาพยาบาลตามหน�าที่ 
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๕.  ทหารในความควบคุม ซึ่งกําลังหัดหน�าที่ราชการสนาม ผู�ควบคุมไม�ต�องบอกแสดงการ
เคารพ แต�ตนเองต�องทําการเคารพอย�างอยู�ตามลําพัง 

๖.  แถวทหารกําลังเดินตามสบายหรือว่ิง ไม�ต�องทําการเคารพ 

๗.  ทหารซึ่งอยู�บนยานพาหนะ ให�ทําการเคารพโดยน่ังหรือยืนบนยานพาหนะน้ันได�แต�
ต�องสํารวมอิริยาบถขณะทําการเคารพให�สมควร 

๘.  ถ�ามิได�สั่งเป.นพิเศษในระหว�างเวลาต้ังแต� สวดมนต8ก�อนนอนไปจนถึงรุ�งสว�าง 
(เมื่อเห็นได�ถนัด) หรือฝนตกไปจนถึงต�องเก็บอาวุธ กองรักษาการณ8ไม�ต�องต้ังแถวแสดงการเคารพแก�ผู�ใด 

๙.  ทหารซึ่งมิได�แต�งเครื่องแบบ กองรักษาการณ8ไม�ต�องเรียกแถวทําความเคารพ 

เบ็ดเตล็ด 

๑.  การแสดงการเคารพต�อผู�แทนพระองค8 หรือผู�แทนผู�บังคับบัญชา ถ�ามีคําสั่งแสดงให�
ปรากฏว�าผู� ใดเป.นผู�แทน ก็ให�แสดงความเคารพต�อผู� น้ันดุจเดียวกับที่แสดงถวายพระองค8หรือ 
แก�ผู�บังคับบัญชาน้ัน ๆ ตลอดเวลาที่แทน  

๒.  ทหารต�องแสดงการเคารพต�อข�าราชการพลเรือน ซึ่งเป.นผู�บังคับบัญชา 

๓.  ทหารที่ไปในพิธีของลูกเสือ ให�แสดงการเคารพต�อธงประจํากองลูกเสือเฉพาะ 
ในโอกาสน้ันตามเวลาอันสมควร  

 
เอกสารอ+างอิง 
-   ข�อบังคับทหารว�าด�วยการเคารพที่ ๑๓/๑๓๔๓๙ ลง ๑๒ มี.ค.๗๘ (แก�ไขถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๒๖) 
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การแสดงความเคารพในโอกาสท่ีไม"สามารถปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมได+ 

ด�วยปรากฏว�าการแสดงความเคารพของทหารขณะแต�งเครื่องแบบทหาร บางโอกาส
สถานการณ8 และสถานที่ ไม�สะดวกที่จะแสดงความเคารพตามแบบธรรมเนียมได� เช�น ระหว�างการประชุม 
สัมมนา และการเข�าร�วมกิจกรรมกับฝGายพลเรือน  

เพ่ือให�การแสดงความเคารพของทหารกรณีที่มิได�สวมหมวกเป.นไปในแนวทางเดียว 
เห็นควรให�ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารที่กําหนดไว�เป.นอันดับแรก เว�นแต� ไม�สามารถกระทําได� 
สะดวก จึงให�แสดงความเคารพตามแบบประเพณีนิยม โดยการยกมือไหว+ได+โดยอนุโลม 
 
 
เอกสารอ+างอิง  อนุมัติ  ผบ.ทอ.เมื่อ ๗ ก.ย.๔๙ ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๖๓๙๘ ลง ๔ ก.ย.๔๙ 
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คําช้ีแจงทหาร 
ที่  ๔/๕๗๘๙                               เรื่อง ข�อบังคับการเคารพ 
     ๒๔๗๙                                   --------------------------- 
 

ความในมาตรา ๓ ข�อ ๒ แห�งข�อบังคับทหารว�าด�วยการเคารพ มีใจความอยู�ตอนหน่ึงว�า 
"การบรรเลงเพลงเคารพทั้งวิธีกระทําด�วยเครื่องบรรเลงประจําแถวก็ดี หรือที่มิได�ประจําแถวก็ดี ให�กระทํา
เฉพาะเมื่อเครื่องบรรเลงอยู�กับที่ และเฉพาะในพิธีเกียรติยศ เว�นแต�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท ไม�ว�าในพิธีใด ๆ ต�องบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ" ดังน้ีให�เข�าใจ
ว�า เมื่อผู�หรือสิ่งซึ่งกําหนดว�า เครื่องบรรเลงต�องกระทําเพลงเคารพให�น้ัน มิได�เกี่ยวกับพิธีเกียรติยศ เช�น 
ผู�บังคับบัญชาไปเย่ียมกรมกองทหาร หรือกองรักษาการณ8โดยปกติได�แก�กองรักษาการณ8ประจําศาลา 
ว�าการกลาโหม เป.นต�น ไม�ต�องบรรเลงเพลงเคารพเลยนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ รัชทายาท ดังกล�าวข�างต�น 
 
                        (ลงนาม)   พิบูลสงคราม 
                  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
                                ศาลาว�าการกลาโหม พระนคร 
                                      ๑๐  ส.ค.๗๙ 
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คําช้ีแจงทหาร 
ที่ ๖/๗๔๖๘                                  เรื่อง ข�อบังคับการเคารพ 
    ๒๔๗๙                                   --------------------------- 
 

๑.  ตามความในข�อบังคับทหารว�าด�วยการเคารพ มาตรา ๕ การเคารพของกองรักษาการณ8
และทหารยาม ข�อ ๒ ซึ่งให�ปฏิบัติอนุโลมตามมาตรา ๔ การเคารพเมื่ออยู�ในความควบคุมและความใน
มาตรา ๔ ข�อ  ๑ กําหนดวิธีการ เคารพของทหารที่ อ ยู� ในความควบคุมแต�ไม� ได�อ ยู� เป.นแถวว� า  
"ผู�ควบคุมจะสั่งให�ทําการเคารพตามลําพังก็ได�" ดังน้ีให�เข�าใจว�า ทหารในกองรักษาการณ8ที่ว�างจากการอยู�
ยามและน่ังอยู�เป.นระเบียบเรียบร�อยข�างหน�าที่พักรักษาการณ8น้ัน อยู�ในความควบคุมที่ไม�เป.นแถว และ 
เพ่ือความเป.นระเบียบเรียบร�อยสม่ําเสมอกันทั้งกระทรวงกลาโหม ให�ผู�บังคับกองรักษาการณ8เป.นผู�บอก
ทหารทําการเคารพอย�างเวลาอยู�ในความควบคุม เว�นแต�กองรักษาการณ8น้ันจะต�องเรียกแถวทําวันทยาวุธ
ให�แก�ผู�หรือสิ่งที่ได�กําหนดไว� 

๒.  ตามความในข�อบังคับทหารว�าด�วยการเคารพ มาตรา ๓ ข�อ ๒ มีใจความอยู�ตอนหน่ึง
ว�า " การบรรเลงเพลงเคารพ กระทําเฉพาะในพิธีเกียรติยศ " ดังน้ัน ให�เข�าใจว�าพิธีเกียรติยศน้ันจะต�องมี
หมายกําหนดการหรือคําสั่งเป.นหลัก ถ�าไม�มีหมายกําหนดการหรือคําสั่งก็ไม�นับว�าเป.นพิธีเกียรติยศ  
ส�วนการบรรเลงเพลงเคารพ เมื่อพิธีน้ันจัดเป.นเกียรติยศสําหรับผู�หรือสิ่งใด ก็ให�บรรเลงเพลงเคารพ 
แต�เฉพาะผู�หรือสิ่ง น้ัน นอกน้ันไม�ต�องบรรเลงเพลงเคารพ เว�นแต� พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท 
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การแสดงความเคารพต"อธงชัยเฉลิมพล 
 

ด�วยปรากฏว�าการแสดงความเคารพต�อธงชัยเฉลิมพลในปXจจุบันยังปฏิบัติไม�เป.นไป 
ในแนวทางเดียวกัน และยังมีข�อสงสัยในทางปฏิบัติของข�าราชการว�าจะต�องแสดงความเคารพต�อธงชัยเฉลิมพล
(ธงประจําหน�วยทหาร) ในขณะที่มีถุงคลุมอยู�ด�วยหรือไม� 

ทอ.ได�หารือไปยัง สม.กรณีที่ธงประจํากองทหาร (ธงประจําหน�วยทหาร) ขณะมีถุงคลุมอยู� 
และมีการเชิญธงออกจากที่เก็บไปประจําแถว หรือไปยังสถานที่อื่น ๆ ว�าจะต�องทําความเคารพหรือไม� 
เน่ืองจากข�อบังคับทหารว�าด�วยการเคารพ มิได�กําหนดไว�ชัดเจน ซึ่ง ปล.กห.ได�มีหนังสือแจ�งให�ทราบและ 
ถือปฏิบัติดังน้ี 

๑. ถ�ากระทําเป.นพิธี  ทหารจะต�องทําความเคารพธงประจํากองทหาร (ธงประจําหน�วยทหาร)
ด�วยเสมอ ถึงแม�จะมีถุงคลุมอยู�ก็ตาม 

๒. หากไม�ได�มีการกระทําเป.นพิธี หรือขณะต้ังเก็บไว�ในที่ทําการของหน�วย โดยมีถุงคลุม
ทหารไม�ต�องทําความเคารพแต�อย�างใด 
 
 
เอกสารอ+างอิง หนังสือ กพ.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๗๕๗ ลง ๒๖ ก.พ.๔๒ 
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ข+อบังคับทหาร 
ว"าด+วยการแสดงความเคารพสําหรับพลเรือน 

 ๑.  การแสดงคารวะด�วยการเคารพ เป.นธรรมเนียมและ จรรยาอันดีงาม ย�อมเป.นเครื่อง
ปลูกฝXงความสามัคคี และทวีความผูกพันให�สนิทสนม แน�นแฟKนย่ิงข้ึน โดยเฉพาะข�าราชการกลาโหม 
พลเรือนและคนงานซึ่งรับราชการ ร�วมอยู�ในวงการของทหารด�วยแล�ว การแสดงความเคารพก็ย่ิงมี
ความสําคัญมากข้ึน จึงตราข�อบังคับไว�เพ่ือเป.นทางปฏิบัติดังต�อไปน้ี  
 ๒.  ข�าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานให�แสดงความเคารพตามวิธีดังน้ี 

 (๑)  แต�งเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนด 
   ก.  สวมหมวก ให�ทําวันทยหัตถ8ทั้งเวลาอยู�กับที่และเคลื่อนที่ 
   ข.  ไม�สวมหมวก สําหรับเสมียนพนักงานและคนงานอยู�กับที่ให�ทําท�าตรง  
ถ�าเคลื่อนที่ให�ทําแลขวา (ซ�าย) ไปทางผู�หรือสิ่งซึ่งต�อง เคารพสําหรับข�าราชการกลาโหมพลเรือนตําแหน�ง
ช้ันสัญญาบัตรให�ทําการเคารพ ด�วยวิธีก�มศีรษะ  
  (๒)  ชายแต�งเครื่องลําลอง ให�ทําการเคารพตาม ประเพณีนิยม  
  (๓)  หญิงเมื่อไม�ได�แต�งเครื่องแบบให�ทําการเคารพ ตามประเพณีนิยม  
ใน (๒) และ (๓) น้ัน ถ�าอยู�ในแถว หรือในบริเวณโรงงาน ให�ทําการ เคารพด�วยวิธียืนท�าตรง 
 ๓.  ข�าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานต�องแสดงความเคารพต�อผู�หรือสิ่งซึ่งจะกล�าว
ต�อไปน้ี คือ 
  (๑)  พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว  
  (๒)  สมเด็จพระบรมราชินี  
  (๓)  สมเด็จพระราชชนนี  
  (๔)  รัชทายาท  
  (๕)  พระเจ�าแผ�นดิน และพระราชินีต�างประเทศ  
  (๖)  พระบรมวงศ8ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ8  
  (๗)  เจ�าต�างประเทศซึ่งเป.นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ8  
  (๘)  ผู�สําเร็จราชการแทนพระองค8  
  (๙)  นายกรัฐมนตรี  
  (๑๐)  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  
  (๑๑)  ผู�บังคับบัญชาของตน  
  (๑๒)  พระบรมศพและพระบรมอัฐิ  
  (๑๓)  พระศพและอัฐิพระบรมวงศ8  
  (๑๔)  ศพซึ่งมีกองทหารแห�เป.นเกียรติยศ  
  (๑๕)  ธงประจํากองทหาร  
  (๑๖)  ธงประจํากองยุวชนทหาร  
  (๑๗)  ธงประจํากองลูกเสือ  
  (๑๘)  ธงชาติ ในขณะชักข้ึนลงประจําสํานักงานของรัฐบาล ธงหมายยศนายพล หรือ
ตําแหน�งต้ังแต�ช้ันผู�บัญชาการทหารข้ึนไป และธงราชนาวีในขณะทําพิธีชักข้ึนลง  
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  (๑๙)  ธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราช และธงราชวงศ8 เวลาผ�านหรือชักข้ึนลง 
  (๒๐)  อนุสาวรีย8รูปบุคคล ขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง  
  (๒๑)  พลเรือนต�อพลเรือน หรือพลเรือนต�อทหาร  
 ๔.  ผู�มีตําแหน�งตํ่าต�องทําการเคารพผู�มีตําแหน�งสูงก�อน ผู�มีตําแหน�งสูงต�องทําการเคารพ
ตอบถ�าตําแหน�งเสมอกันต�องทําการเคารพ ซึ่งกันและกันโดยไม�เกี่ยงงอน  
 ๕.  เมื่อผู�หรือสิ่งซึ่งจะต�องทําการเคารพตามข�อ ๓ เข�าไป ในสํานักงาน หรือโรงงาน  
ให�ปฏิบัติดังน้ี  
  (๑)  ถ�าเข�าไปในสํานักงาน ให�ผู�ที่อยู�ในสํานักงานน้ัน ทําการเคารพโดยลําพัง  
  (๒)  ถ�าเข�าไปในโรงงานหลังใดซึ่งเป.นเวลาที่คนงาน กําลังทํางานอยู� ให�ผู�บังคับบัญชาสูงสุด 
ณ โรงงานหลังน้ันทําการเคารพแต�ผู�เดียว  
  (๓)  เมื่อมีการสนทนา หรือสอบถามข�อความใด ๆ ซึ่งกันและกันให�ผู�มีตําแหน�งตํ่ายืน
สนทนาในท�าตรงจนกว�าจะได�รับอนุญาต  
 ส�วนนอกสํานักงานหรือโรงงาน ให�ทําการเคารพโดยลําพังตามวิธี ที่กล�าวไว�ในข�อ ๒  

 ๖.  เมื่ออยู�ด�วยกันหลายคน ผู�มีตําแหน�งสูงเป.นผู�รับเคารพแต�ผู�เดียว  

 ๗.  ข�าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานแต�งเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนดและสวม
หมวกอยู� จะถอดหมวกเคารพแก�ผู�ใดมิได�  

 ๘.  เมื่อเข�าไปในพระที่น่ัง โบสถ8 วิหาร ที่ว�าการหรือเคหะสถาน เพ่ือเคารพต�อสถานที่น้ัน 
ให�ถอดหมวก  

 ๙.  เมื่ออยู�ร�วมสถานที่ ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป.นเกียรติยศ ต�องทําการเคารพจนกว�าจะสิ้น
เพลงเคารพน้ัน   

 ๑๐.  การเคารพให�เริ่มและเลิกดังต�อไปน้ี  
    (๑)  เมื่อผ�านให�เริ่มกระทําในระยะห�างที่เห็นได�ถนัด และก�อนที่จะผ�านประมาณ                  
๓ ก�าว เลิกทําการเคารพเมื่อผ�านไปแล�วประมาณ ๒ ก�าว  
    (๒)  เมื่อเข�าไปหาให�เริ่มทําการเคารพก�อนถึงผู�หรือ สิ่งซึ่งต�องเคารพประมาณ 
๓ ก�าว เลิกทําการเคารพเมื่อได�รับอนุญาตหรือเสร็จกิจแล�ว  
    (๓)  เมื่อผู�หรือสิ่งซึ่งต�องเคารพเข�ามายังบริเวณที่ ตนอยู� ให�เริ่มและเลิกทําการ
เคารพในโอกาสอันควร  
 ๑๑.  ให�ผ�อนผันการแสดงความเคารพดังน้ี  
  (๑)  ข�าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานแต�งเครื่องแบบซึ่งทางราชการกําหนด
และสวมหมวกอยู�จะถอดหมวกเพ่ือไหว�พระก็ได� หรือถ�าไม�สามารถทําการเคารพด�วยท�าวันทยหตัถ8ได� ในเวลา
อยู�กับที่ให�ทําท�าตรง ในเวลาเคลื่อนที่ให�ทําแลขวา (ซ�าย)  
  (๒)  เมื่อสนทนาอยู�กับผู�มีตําแหน�งสูงกว�าตนไม�ต�องทําการเคารพผู�มีตําแหน�ง 
ตํ่ากว�าผู�ซึ่งตนอยู�ด�วย แต�ถ�าอยู�เฉพาะพระพักตร8พระบาท สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว สมเด็จพระบรมราชินี  
สมเด็จพระราชชนนี และรัชทายาท ไม�ต�องทําการเคารพแก�ผู�ใดนอกจากพระองค8น้ี  
  (๓)  เวลาอยู�บนยานพาหนะ ให�ทําการเคารพโดยน่ัง หรือยืนอยู�บนยานน้ันได�  
แต�ต�องสํารวมอิริยาบถขณะเคารพให�สมควร  
  (๔)  แถวกําลังเดินตามสบายหรือว่ิงไม�ต�องบอก ทําการเคารพ  
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  (๕)  เวลากําลังปฏิบัติหน�าที่อันเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต8 ซึ่งถ�าละหน�าที่น้ัน
อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก�การงานข้ึนได�ก็ไม�ต�อง ทําการเคารพ ถ�าต�องตอบคําถามให�น่ังหรือยืนอยู�ใน
ท�าซึ่งกําลังทํางานน้ัน ๆ  
 ๑๒.  เมื่ออยู�ในโอกาสต�อไปน้ีไม�ต�องทําการเคารพแก�ผู�ใด   
  (๑)  กําลังเล�นกีฬา  
  (๒)  อยู�ในที่ชุมนุมซึ่งต�องการความสงบ  
  (๓)  เจ็บปGวยอาการสาหัส  
  (๔)  แบกหามของหนัก  
  (๕)  กําลังรับประทานอาหาร  
  (๖)  มีหน�าที่ต�องประจําในขบวนหรือพิธีใด ๆ  
  (๗)  กําลังขับข่ียานหรือสัตว8พาหนะเคลื่อนที่ตามลําพัง ในที่คับขัน หรือเมื่อ กําลัง
ขับยานพาหนะในความควบคุมให�ใช�ข�อบังคับน้ีต้ังแต�บัดน้ีเป.นต�นไป 
 
                 (ลงนาม) พ.อ.พรหมโยธี 
                                   สั่งราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมศาลาว�าการกลาโหมพระนคร 
                    ๑๒ ม.ค. ๘๑ 
 

การแสดงการเคารพธงชาติ 
 ๑.  ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๘ พ.ย.๔๐ ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.ด�วนมาก ที่ กห ๐๖๐๓.๔/
๔๐๐๖ ลง ๒๖ พ.ย.๔๐ ให� นขต.ทอ.ถือปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานในช�วงเวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ โดยให�
ถือปฏิบัติต้ังแต� ๑ ม.ค.๔๑ - ๓๐ เม.ย.๔๑ น้ัน  โดยมีความมุ�งหมายส�วนหน่ึงว�า ส�วนราชการ ทอ.ส�วนใหญ�
กําหนดให�ข�าราชการต�องเข�าแถวฟXงคําช้ีแจงจากผู�บังคับบัญชาก�อนปฏิบัติงานประจําวัน การเปลี่ยนเวลา
เริ่มทํางานเป.นเวลา ๐๘๐๐ จะสามารถทําให�ข�าราชการแสดงการเคารพธงชาติเป.นไปอย�างเรียบร�อยก�อน
การปฏิบัติงานทุกวัน น้ัน 
                  ๒.  เพ่ือให�ข�าราชการ ลูกจ�าง ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร ได�ถือปฏิบัติในการ
แสดงความเคารพธงชาติ เป.นไปด�วยความเรียบร�อยในแนวทางเดียวกัน  จึงให� นขต.ทอ.ดําเนินการดังน้ี 
                       ๒.๑  ให�ข�าราชการ ลูกจ�าง ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหารในสังกัด เข�าแถว
แสดงการเคารพธงชาติในเวลา ๐๘๐๐ ตามที่ ผบ.ทอ.อนุมัติในข�อ ๑ จนเสร็จสิ้นการชักธงชาติ หรือ
เสียงเพลงชาติ หรือสัญญาณการชักธงชาติจะสิ้นสุดลง 
                       ๒.๒  การแสดงการเคารพธงชาติให�ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วย
การใช� การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต�างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙ เว�นแต� ผู�ขับข่ี
ยานพาหนะตามลําพังหรือในความควบคุมหากอยู�ในที่คับขันแล�ว ได�รับการยกเว�นไม�ต�องแสดงการเคารพ 
                       ๒.๓  สถานที่ราชการ ทอ.ที่มีการชักธงข้ึนและลงทุกวัน ธงชาติที่นํามาใช�ชักหรือแสดง 
ต�องมีสภาพดี เรียบร�อย ไม�ขาดว่ิน และสีไม�ซีดจนเกินควร 

 

เอกสารอ+างอิง   อนุมัติ ผบ.ทอ.เมือ่ ๖ ก.พ.๔๑ ท�ายหนังสอื สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๗ ลง ๖ ก.พ.๔๑  

                    เรื่อง การแสดงการเคารพธงชาติ 
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การแต"งกายของข+าราชการ ลูกจ+าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ 

๑.  นิยามศัพท? 

 “ข+าราชการ” หมายความว�า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนข�าราชการ
กลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตร และข�าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร 

“ลูกจ+าง” หมายความว�า ลูกจ�างประจํา ลูกจ�างรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง   
ที่จ�างไว�ปฏิบัติงานโดยได�รับค�าจ�างจากเงินงบประมาณรายจ�ายของกองทัพอากาศ 

“พนักงานราชการ” หมายความว�า บุคคลซึ่งได�รับการจ�างตามสัญญาจ�างโดยได�รับ
ค�าตอบแทนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพ่ือเป.นพนักงานของรัฐในการปฏิบั ติงาน 
ให�กับกระทรวงกลาโหม 

“ผู+เข+าพิธี” หมายความว�า ผู�เข�ากระทําพิธี และผู�ที่เป.นส�วนหน่ึงของการประกอบ
กิจกรรมในพิธี เช�น ประธานในพิธี, ผู�อํานวยการในพิธี, ผู�กล�าวรายงานในพิธี, ผู�ประดับเครื่องหมาย,  
ผู�รับการประดับเครื่องหมาย, อนุศาสนาจารย8ในพิธี, เจ�าหน�าที่รับ-ส�งของให�ประธานในพิธีและนายทหารคน
สนิทของประธานในพิธีที่ต�องเข�าพิธี เป.นต�น 

“ผู+ร"วมพิธี” หมายความว�า ผู�ที่ได�รับเชิญหรือมีคําสั่งให�ร�วมพิธีเพ่ือเป.นเกียรติ 

“เจ+าหน+าท่ี” หมายความว�า ผู�ที่ปฏิบัติหน�าที่ด�านใดด�านหน่ึงหรือหลายด�านในพิธี  
ซึ่งไม�ใช�ผู�เข�าพิธีหรือผู�ร�วมพิธี เช�น เจ�าหน�าที่สื่อสาร, เจ�าหน�าที่บริการอาหารหรือเครื่องด่ืมและเจ�าหน�าที่
ควบคุมอุปกรณ8คอมพิวเตอร8 เป.นต�น 

๒. การแต"งเคร่ืองแบบในโอกาสต"าง ๆ 

ในโอกาสที่ไม"มีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสั่งให�แต�งเครื่องแบบในงาน 
พระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีต�าง ๆ ให�ข�าราชการแต�งเครื่องแบบ ดังน้ี 

๒.๑ เคร่ืองแบบปกติขาว ให�ใช�ในโอกาส 
๒.๑.๑ งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายกําหนดการ กําหนดการ 

หรือคําสั่ง 
๒.๑.๒ เฝKาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต�าง ๆ ที่เป.นทางราชการหรือใน

การรับ-ส�งเสด็จ 
๒.๑.๓ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ8 
๒.๑.๔ งานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ ที่ระบุให�แต�งเครื่องแบบ

ปกติขาวไว�ในคําสั่ง หรือบัตรเชิญ 
๒.๑.๕ งานพิธีของส�วนราชการฝGายพลเรือน ซึ่งกําหนดให�ข�าราชการพลเรอืน

แต�งเครื่องแบบปกติขาว 
๒.๑.๖ งานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองที่ เป.นเกียรติ ถ�าจําเป.นต�องแต�ง

เครื่องแบบปกติขาว ให�แต�งได�ตามความเหมาะสม 
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๒.๒ เคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะ ให�ใช�ในโอกาส 

๒.๒.๑ พิธีรับส�งหน�าที่ผู�บัญชาการทหารอากาศ 
๒.๒.๒ พิ ธีป ระ ดับ เ ครื่ อ งห มายยศ ให� แ ก� นั ก เ รี ยนนาย เ รื ออากาศ 

ที่สําเร็จการศึกษา 
๒.๒.๓ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินนักบินประจํากอง 
๒.๒.๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร เฉพาะผู�เข�าพิธี 

ส�วนผู�ร�วมพิธี ใช�เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
๒.๒.๕ พิ ธีประดับเครื่ องหมายความสามารถในการบินกิต ติม ศัก ด์ิ 

ให�แก�ข�าราชการต�างประเทศ 
๒.๒.๖ พิธีปYดการศึกษา และประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะโรงเรียน

นายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๒.๒.๗ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย8ต�างๆ ในวันกองทัพไทย 
๒.๒.๘ พิธีสวนสนามกระทําสัตย8ปฏิญาณตนต�อธงชัยเฉลิมพล 
๒.๒.๙ พิธีรับส� งหน� าที่ ของผู�บั ง คับบัญชาหน�วยระดับหน�วย ข้ึนตรง

กองทัพอากาศข้ึนไป เฉพาะผู�เข�าพิธี ส�วนผู�ร�วมพิธี ใช�เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
๒.๒.๑๐ พิธีสวนสนามตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสผู�บัญชาการ 

ทหารสูงสุด อําลาชีวิตราชการทหาร 
๒.๒.๑๑ พิธีต�อนรับแขกต�างประเทศอย�างเป.นทางการ โดยมีการตรวจแถว 

กองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย8กองทัพอากาศ 
๒.๓ เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  ให�ใช�ในโอกาส 

๒.๓.๑ วันกองทัพไทย (๑๘ มกราคม) โดยแต�งก�อนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และ
หลังวันสําคัญ  ๑ วัน 

๒.๓.๒ วันที่ระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มีนาคม)  
๒.๓.๓ วันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน)  
๒.๓.๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี  

(๓ มิถุนายน) โดยแต�งก�อนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน 
๒.๓.๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว  

(๒๘ กรกฎาคม) โดยแต�งก�อนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน 
๒.๓.๖ วันสถาปนาหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ  เฉพาะผู�ที่สังกัดในหน�วยน้ัน 
๒.๓.๗ รายงานตนเองในการย�ายสังกัดของนายทหารสัญญาบัตรและ

นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ 
๒.๓.๘ พิธีเปYด-ปYดการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, โรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะพิธีเปYด)  และโรงเรียนนายทหารช้ันผู�บังคับฝูง กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ  

๒.๓.๙ การถ�ายภาพติดบัตรประจําตัว  สําหรับนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ 
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๒.๓.๑๐ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ 
เฉพาะผู�เข�าพิธี ส�วนผู�ร�วมพิธีใช�เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูอ�อน 

๒.๓.๑๑ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักด์ิ 
๒.๓.๑๒ พิธีงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือตํารวจ 

หรืองานฝXงศพทหารหรือตํารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไม�เผาศพ สําหรับผู�เข�าร�วมพิธีทั่วไป 
ที่มิได�ระบุการแต�งเครื่องแบบไว�ในคําสั่งหรือบัตรเชิญ 

๒.๓.๑๓ การมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
๒.๔ เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูอ"อน ให�ใช�ในโอกาส 

๒.๔.๑ เป.นผู�อํานวยการเดินทาง (ใช�หมวกทรงหม�อตาลสีเทา) และเจ�าหน�าที่
ประจําอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช�หมวกหนีบ) ยกเว�น เจ�าหน�าที่ประจําอากาศยานพระราชพาหนะ 
ตามข�อ  ๒.๙.๑.๑ 

๒.๔.๒ การถ�ายภาพติดบัตรประจําตัวสําหรับนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ 
๒.๔.๓ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ เฉพาะผู�เข�า

รับการประดับยศ ส�วนผู�เข�าพิธีใช�เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ผู�ร�วมพิธีใช�เครื่องแบบ
ปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูอ�อน  

๒.๔.๔ พิธีเปYด-ปYด การฝLกร�วมผสมระหว�างเหล�าทัพ และต�างประเทศ 
๒.๔.๕ พิธีเปYด-ปYด การแข�งขันใช�อาวุธทางอากาศ 
๒.๔.๖ งานพิธีของกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย หรือเหล�า

ทัพอื่นซึ่งกําหนดให�แต�งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว 
๒.๔.๗ งานพิธีของส�วนราชการฝGายพลเรือน ซึ่งกําหนดให�ข�าราชการพลเรอืน

แต�งเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
๒.๔.๘ การมาปฏิบัติงานตามปกติ 

๒.๕ เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูอ"อน ใช�ในการมาปฏิบัติงาน
ตามปกติหรือในโอกาสเข�าร�วมกิจกรรมอื่น ๆที่ไม�มีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสั่งเป.นอย�างอื่น 

๒.๖ เคร่ืองแบบอ่ืน ๆ ใช�ในโอกาสที่มีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสั่ง 
ให�ใช�เครื่องแบบน้ัน ๆ 

๒.๗ การแต"งเคร่ืองแบบมาปฏิบัติราชการตามปกติ ให�แต�งเครื่องแบบ ดังน้ี 
๒.๗.๑ ข+าราชการชาย  แต�งเครื่องแบบปกติเทาคอพับ 
๒.๗.๒ ข+าราชการหญิง 

๒.๗.๒.๑ แต�งเครื่องแบบปกติคอพับ 
๒.๗.๒.๒ แต�งเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล�อยเอว 

๒.๗.๓ ลูกจ+างประจําชาย แต�งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา 
๒.๗.๔ ลูกจ+างประจําหญิง 

๒.๗.๔.๑  แต�งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทาหรือสีขาว 
๒.๗.๔.๒  แต�งเครื่องแบบชุดเสื้อคอเปYดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอ

แหลมแขนสั้น (การติดเครื่องหมายสังกัด ปฏิบัติตามคําสั่ง (เฉพาะ) ที่ ๘๘/๓๗ ลง ๘ มี.ค.๓๗) 
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๒.๗.๕ พนักงานราชการชาย แต�งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทา 
๒.๗.๖ พนักงานราชการหญิง 

๒.๗.๖.๑ แต�งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทาหรือสีขาว 
๒.๗.๖.๒ แต�งเครื่องแบบชุดเสื้อคอเปYดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอ

แหลมแขนสั้น 
๒.๗.๗ ลูกจ+างชั่วคราวชาย แต�งเครื่องแบบเช�นเดียวกับลูกจ�างประจําชาย 

เว�นแต� ไม�ติดเครื่องหมายสังกัด และไม�สวมหมวก 
๒.๗.๘ ลูกจ+างชั่วคราวหญิง แต�งเครื่องแบบเช�นเดียวกับลูกจ�างประจําหญิง 

เว�นแต� ไม�ติดเครื่องหมายสังกัด และไม�สวมหมวก 
๒.๘ การแต"งเคร่ืองแบบของผู+ท่ีปฏิบัติหน+าท่ีพิเศษ ผู�ควบคุมหรือผู�ปฏิบัติหน�าที่ 

ฝLกทหาร ผู�ปฏิบัติหน�าที่เวรยามรักษาการณ8 ให�แต�งเครื่องแบบตามข�อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งที่กําหนดไว� 
ในเรื่องน้ัน ๆ  

๒.๙ การแต"งกายชุดปฏิบัติราชการอ่ืน ๆ 
๒.๙.๑ ชุดบิน สําหรับผู�ทําการในอากาศ ให�ใช�ในโอกาส ดังน้ี 

๒.๙.๑.๑  เป.นเจ�าหน�าที่ประจําอากาศยานพระราชพาหนะของ 
ฝูงบิน  ๒๐๑ รักษาพระองค8 กองบิน ๒ และเป.นเจ�าหน�าที่ประจําเครื่องบินลําเลียงแบบ ๘ ของฝูงบิน ๖๐๑ 
กองบิน ๖ กรณีใช�เป.นอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช�หมวกหนีบ)  

๒.๙.๑.๒  ขณะทําการบิน หรืออยู�บริเวณฝูงบิน หน�วยบินหรือกองบิน  
๒.๙.๑.๓  ในระหว�างปฏิบัติหน�าที่ราชการที่ต�อเน่ืองกับการทําการบิน 
๒.๙.๑.๔  ระหว�างการฝLกร�วม หรือฝLกผสม หรือฝLกร�วมผสม 
๒.๙.๑.๕  ใช�ในโอกาสไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนและวิเคราะห8

หาสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุ เฉพาะเจ�าหน�าที่ด�านนิรภัยการบินของกรมจเรทหารอากาศ ที่เป.นเหล�าทหาร
นักบิน 

๒.๙.๒ ชุดช"าง ให�ใช�ในขณะปฏิบัติหน�าที่ช�างภายในบริเวณฝูงบิน หน�วยบิน 
หรือกองบิน หรือภายในเขตของหน�วยงานเท�าน้ัน เว�นแต�การปฏิบัติหน�าที่ช�างมีความต�อเน่ืองไปยังนอก
บริเวณฝูงบิน หน�วยบิน กองบิน หรือนอกเขตหน�วยงานให�คงใช�ชุดช�างน้ีได� 

๒.๙.๓ เสื้อคลุมแพทย?  ให�ใช�ในขณะปฏิบัติหน�าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล 

๒.๙.๔ ชุดคลุมท+อง ข�าราชการหรือลูกจ�างหญิงที่มีครรภ8ต้ังแต� ๓ เดือนข้ึนไป 
ให�งดแต�งเครื่องแบบ โดยให�แต�งกายชุดคลุมท�องสีขาวหรือสีเทามาปฏิบัติราชการ 

๒.๙.๕ ชุดผู+ปPวย ข�าราชการที่เจ็บปGวยแต�ยังสามารถมาปฏิบัติราชการได�  
ให�แต�งกายชุดผู�ปGวยมาปฏิบัติราชการ ดังน้ี  

๒.๙.๕.๑  ข�าราชการชาย ใช�กางเกงขายาวสีเทาตามที่กําหนดไว�ใน
กฎกระทรวง เสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว เข็มขัดที่ไม�ใช�ส�วนประกอบของเครื่องแบบ และใช�รองเท�าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของการปGวย 

๒.๙.๕.๒  ข�าราชการหญิง ใช�กระโปรงสี เทาตามที่กําหนดไว�ใน
กฎกระทรวง เสื้อเช้ิตแขนสั้นสีขาว เข็มขัดที่ไม�ใช�ส�วนประกอบของเครื่องแบบ และใช�รองเท�าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของการปGวย 
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๒.๑๐ การแต"งกายมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ข�าราชการ พนักงานราชการ

และลูกจ�างที่มีความจําเป.นต�องมาปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ ให�แต�งกายชุดพลเรือนสุภาพได�ตามสมัย
นิยม ข�าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ�างชาย ห�ามสวมรองเท�าแตะ สําหรับข�าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ�างหญิง ให�สวมรองเท�าแตะได� แต�ต�องไม�เป.นรองเท�าแตะฟองนํ้า ในการแต�งกายชุดพลเรือนดังกล�าว
จะต�องติดปKายแสดงตนและพกบัตรประจําตัวด�วยเสมอ เพ่ือให�เจ�าหน�าที่สามารถตรวจสอบได� 

๓.  การใช+ส"วนประกอบของเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายพิเศษ ในโอกาสต�าง ๆ  
๓.๑  การใช+หมวก  
ในโอกาสที่กําหนดให�ทหารชายแต�งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 

ให�นายทหารประทวนชายช้ันจ�าอากาศแต�งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูอ�อน ใช�หมวกทรง
หม�อตาลสีเทา และเมื่อกําหนดให�ทหารหญิงแต�งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ให�นายทหาร
ประทวนหญิงช้ันจ�าอากาศ แต�งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูอ�อน หมวกทรงกลมพับปZกสีเทา 

๓.๒  การคาดกระบ่ี 
 ๓.๒.๑  ในโอกาสที่ไปในงานท่ีมีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสั่ง 

ให�แต�งเครื่ องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบครึ่ งยศ เครื่องแบบปกติขาว 
หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8ให�คาดกระบี่ด�วยเสมอ ยกเว�น  
งานสโมสรสันติบาตร 

๓.๒.๒  การไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว หรือสมเด็จ
พระนางเจ�า ฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในพิธีต�าง ๆ ให+คาดกระบ่ีด+วยเสมอ 

๓.๒.๓  การไปงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือตํารวจ 
หรืองานฝRงศพทหารหรือตํารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไม�เผาศพ  เม่ือแต"งเคร่ืองแบบปกติขาว 
เครื่องแบบคร่ึงยศ เครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทาต�องคาดกระบี่ด�วยเสมอ 

สําหรับงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ หรืองานฝXงศพตาม
ประเพณี ลัทธิหรือศาสนาที่ไม�เผาศพ ซึ่งผู+ตายมิใช"ทหารหรือตํารวจ แม�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว หรือ
สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ก็ไม"ต+องคาด
กระบ่ียกเว+นผู�ที่ถวายอารักษา ราชองครักษ8 เจ�าภาพ และผู�ที่โปรดเกล�าฯ ให�เข�าเฝKา ต�องคาดกระบี่ 

๓.๒.๔  ในโอกาสท่ีไปร"วมงานท่ีมิใช"ของทางราชการ ซึ่งกระทรวง ทบวงกรมต�าง ๆ 
มิได�เป.นผู�จัดงานข้ึนโดยตรง แม�พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว หรือสมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีนาถ 
จะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปYดงานหรือเสด็จในงานน้ัน ก็ไม�ต�องคาดกระบี่  

๓.๒.๕  คุมหรือประจําแถวเป:นทหารกองเกียรติยศ เวลาแห�นําหรือตามเสด็จ 
๓.๒.๖  ซึ่งกระทําเป.นพิเศษ คุมหรือประจําแถวรับการตรวจพลสวนสนาม และ

มิได�ต�อเน่ืองกับการฝLกอย�างอื่น 
๓.๒.๗  ไปในงานพิธีกระทําสัตย8ปฏิญาณตนของทหาร 
๓.๒.๘  เป.นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ต้ังศาลปกติ 
๓.๒.๙  กิจการภายในที่ผู�บัญชาการทหารอากาศสั่งคาดกระบี่เป.นการเฉพาะ 
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๓.๓. การใช+สายกระบ่ี ในโอกาสที่แต�งเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติเทา 
คอแบะเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค8 เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค8 เครื่องแบบ
เต็มยศขาว หรือเครื่องแบบเต็มยศเทา ให�ใช�สายกระบี่ทําด�วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีเทา ๒ สาย กว�างสายละ 
๑.๕ เซนติเมตร ด�านนอกคาดกลางตามยาวด�วยแถบไหมทอง กว�าง ๑ เซนติเมตร  

๓.๔  การใช+สายยงยศ 
๓.๔.๑  สายยงยศเสนาธิการ และสายยงยศนายทหารคนสนิท นายทหารที่

ดํารงตําแหน�งเสนาธิการ ฝGายเสนาธิการ หรือตําแหน�งที่กําหนดว�าเป.นตําแหน�ง ฝGายเสนาธิการ และ
นายทหารที่ดํารงตําแหน�งนายทหารคนสนิท ให�ใช�สายยงยศ ดังน้ี  

๓.๔.๑.๑  สายยงยศไหมสีเหลือง ให�ใช�ในกรณีแต�งเครื่องแบบปกติขาว 
หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ที่ไม�ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8  

๓.๔.๑.๒  สายยงยศไหมทอง ให�ใช�ในกรณีแต�งเครื่องแบบครึ่งยศ 
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค8 เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค8 เครื่องแบบเต็มยศขาวเครื่องแบบเต็มยศ
เทา เครื่องแบบสโมสร เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8 

๓.๔.๑.๓  นายทหารที่ดํารงตําแหน�งฝGายเสนาธิการ หรือตําแหน�งที่
กําหนดว�าเป.นตําแหน�งฝGายเสนาธิการ และดํารงตําแหน�งนายทหารคนสนิทด�วย ให�ใช�สายยงยศเสนาธิการ 
แต�อย�างเดียว  

๓.๔.๒  สายยงยศราชองครักษ8  ให�ใช�ดังน้ี 
๓.๔.๒.๑  สายยงยศไหมสีเหลือง ให�ใช�ในกรณีแต�งเครื่องแบบปกติขาว 

ที่ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ8  
๓.๔.๒.๒  สายยงยศไหมทอง ให�ใช�เช�นเดียวกับข�อ ๓.๔.๑.๒ ส�วน

เครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ8 ไม�ติดสายยงยศราชองครักษ8  
๓.๔  การใช+ถุงมือ  สีขาวหรือสีนวลของนายทหารสัญญาบัตร ให�ถือกําด�วยมือซ�าย 

ให�ปลายถุงมืออยู�ทางด�านหัวแม�มือ ในการใช�ถุงมือให�ใช�เมื่อแต�งเครื่องแบบเต็มยศขาวเครื่องแบบเต็มยศเทา 
เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ที่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8 ยกเว�น
งานสโมสรสันนิบาต 

๓.๕  การใช+ผ+าพันแขนทุกข? ให�นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนช้ันพันจ�า
อากาศนักเรียนนายเรืออากาศ ใช�ผ�าพันแขนทุกข8สีดําประกอบเครื่องแบบได� ยกเว+นเคร่ืองแบบท่ีใช+เสื้อคอ
พับและเคร่ืองแบบสโมสร โดยให�มีขนาดกว�างระหว�าง ๗ เซนติเมตร ถึง ๑๐ เซนติเมตร และใช�พันรอบ 
แขนเสื้อข�างซ�ายเหนือข�อศอกพองาม โอกาสในการใช+ ผ�าพันแขนทุกข8 ได+แก" การไปในงานพระราชทาน 
เพลิงศพ งานฌาปนกิจศพ ฝXงศพ เผาศพตามประเพณี หรือตามหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสั่งให�
ไว�ทุกข8 
 
เอกสารอ+างอิง 
 -  ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการแต�งกาย พ.ศ.๒๕๕๓ และแก�ไขเพ่ิมเติม ฉบบัที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 -  กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบญัญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗  
                   ว�าด�วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๒๐  
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เคร่ืองแต"งกายสําหรับผู+ช"วยพยาบาล  
 
 ๑.  วัตถุประสงค?   เพ่ือให�การแต�งกายของผู�ซึ่งได�รับมอบหมายให�เป.นผู�ช�วยพยาบาล 
สังกัด ทอ.เป.นไปด�วยความเรียบร�อย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาศัยอํานาจตามข�อ ๖๕ ทวิ ของ
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว�าด�วย
เครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ และที่แก�ไขเพ่ิมเติม 

 ๒.  เคร่ืองแต"งกายสําหรับผู+ช"วยพยาบาลชาย  ประกอบด�วย (ผนวก ก)  
   ๒.๑  เสื้อแขนสั้นสีขาว คอกลมผ�าด�านขวาต้ังแต�คอถึงชายเสื้อ กระดุมใส ๕ เม็ด  
มีกระเปOาที่อกเสื้อด�านซ�าย ๑ ใบ มีแถบกุaนสีเทาบริเวณตํ่ากว�าขอบกระเปOา ๒ ซม. จํานวน ๑ แถบ แขนสั้น
เหนือข�อศอกไม�เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด�านใน ๒.๕ ซม. ออกข�างนอกเป.นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุaน
สีเทาที่ปลายขอบพับความยาวของเสื่อคลุมสะโพกล�าง  
   ๒.๒  กางเกงขายาวสีเทา ไม�พับปลายขา ปลายขายาวปYดตาตุ�ม กว�างไม�น�อยกว�า ๒๐ ซม.
แต�ไม�เกิน ๒๖ ซม. ที่ขอบเอวมีห�วงทําด�วยผ�าสีเดียวกับกางเกง กว�างไม�เกิน ๑ ซม. ข�างหน�า ๒ ห�วง ทางข�าง 
๒ ห�วง และข�างหลัง ๓ ห�วง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนบตะเข็บกางเกงด�านข�างมีกระเปOาเจาะข�างละ  
๑ กระเปOา และด�านหลังมีกระเปOาเจาะข�างละ ๑ กระเปGา ไม�มีปก กึ่งกลางปากกระเปOาขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก  
   ๒.๓  ถุงเท�าสีดํา  
   ๒.๔  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดํา หรือรองเท�าหุ�มข�อหนังสีดํา ไม�มีริ้วและลวดลาย  

 ๓.  เคร่ืองแต"งกายสําหรับผู+ช"วยพยาบาลหญิง มี ๔ แบบ ดังน้ี  
   ๓.๑  เครื่องแต�งกายสําหรับผู�ช�วยพยาบาลหญิงแบบที่ ๑ ประกอบด�วย (ตามผนวก ข)  
      ๓.๑.๑  หมวกสีขาว ใช�ผ�าเย็บติดกันเป.นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน�ากว�าง 
๑๐ ซม. เหนือกระบังมีแถบสีนํ้าเงินเข�ม ทําด�วยริบบิ้นกํามะหย่ีแถบเล็ก กว�าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐาน
ขอบหมวกด�านซ�ายข้ึนไปด�านบน ห�างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จํานวน ๑ แถบ  
      ๓.๑.๒  เสื้อกระโปรงติดกันกับเสื้อและสายคาดเอว  
         ๓.๑.๒.๑  เสื้อปกคอบัวสีขาว มีแถบกุaนสีเทารอบปกคอเสื้อ ตัวเสื้อ 
ผ�าตลอดตามแนวอกเสื้อต้ังแต�คอถึงเอว ติดกระดุมปXeมสีขาว ๔ เม็ด แขนสั้นเหนือข�อศอกไม�เกิน ๒ ซม.ปลาย
แขนพับจากด�านใน ๒.๕ ซม. ออกข�างนอกเป.นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุaนสีเทาที่ปลายขอบพับ บริเวณเอว 
จับจีบสั้นข�างละ ๒ จีบ ทั้งด�านหน�าและด�านหลัง ตัวเสื้อด�านหลังมีรอยต�อผ�าหลังเป.นสาบรูปสามเหลี่ยม 
         ๓.๑.๒.๒  กระโปรงผ�าหกช้ินสีขาว ไม�บานจนเกินไป ยาวคลุมเข�าไม�เกิน
ครึ่งน�องเอวติดกับเสื้อและผ�าติดต�อเป.นมุมฉากจากแนวอกของเสื้อตามแนวเอวไปจรดรอยผ�าเอวทางด�านซ�าย 
มีซิปกระโปรงซ�อนอยู�ในกระเปOาด�านซ�าย มีกระเปOาทั้งด�านซ�ายและขวา  
         ๓.๑.๒.๓  สายคาดเอวสีขาว กว�าง ๔ ซม.ยาวรอบเอว ปลายทั้ง ๒ ข�าง
เป.นรูปแหลมชายมน ปลายขวาทับปลายซ�ายที่กึ่งกลางเอวด�านหน�า และติดกระดุมปXeมสีขาวที่สายคาดเอว  
๑ เม็ด อยู�ในแนวเดียวดันกับกระดุมเสื้อ  
      ๓.๑.๓  ถุงเท�าสั้นสีขาวคลุมข�อเท�า  
      ๓.๑.๔  รองเท�าหุ�มส�นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท�าปYด ส�นเต้ีย ไม�มีริ้ว
และลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม�ผูกเชือกก็ได� 
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 ๓.๒  เครื่องแต�งกายสําหรับผู�ช�วยพยาบาลหญิงแบบ ๒ ประกอบด�วย (ตามผนวก ค)  
     ๓.๒.๑  หมวกสีขาว  ใช�ผ�าเย็บติดกันเป.นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน�ากว�าง ๑๐ ซม.
เหนือกระบังมีแถบสีนํ้าเงินเข�ม ทําด�วยริบบิ้นกํามะหย่ีแถบเล็ก กว�าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด�านซ�ายข้ึนไปด�านบน ห�างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จํานวน ๑ แถบ  
     ๓.๒.๒  เสื้อปกคอบัวสีขาว มีแถบกุaนสีเทารอบปกคอเสื้อ ตัวเสื้อผ�าตลอดตามแนว 
อกเสื้อต้ังแต�คอถึงเอว ติดกระดุมปXeมสีขาว ๔ เม็ด แขนสั้นเหนือข�อศอกไม�เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด�านใน 
๒.๕ ซม. ออกข�างนอกเป.นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุaนสีเทาที่ปลายขอบพับ บริเวณเอวจับจีบสั้นข�างละ ๒ จีบ  
ทั้งด�านหน�าและด�านหลัง ตัวเสื้อด�านหลังมีรอยต�อบ�าหลังเป.นสาบรูปสามเหลี่ยม ชายตัวเสื้อเป.นเอวจั๊ม  
ขอบเอวกว�าง ๔ ซม. ปลายทั้ง ๒ ข�าง เป.นรูปแหลมชายมน ปลายขวาทับปลายซ�ายที่กึ่งกลางเอวด�านหน�า และ
ติดกระดุมปXeมสีขาว ๑ เม็ด อยู�ในแนวเดียวกันกับกระดุมเสื้อ  
    ๓.๒.๓  กระโปรงผ�าหกช้ืนสีขาว ไม�บานจนเกินไป ยาวคลุมเข�าไม�เกินครึ่งน�องมีซิป
กระโปรงซ�อนอยู�ในกระเปOาด�านซ�าย มีกระเปOาทั้งด�านซ�ายและขวา มีขอบเอวพอดีกับเอวจั๊มของเสื้อ  
    ๓.๒.๔  ถุงเท�าสั้นสีขาวคลุมข�อเท�า  
    ๓.๒.๕  รองเท�าหุ�มส�นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท�าปYด ส�นเต้ีย ไม�มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม�ผูกเชือกหรือไม�ผูกเชือกก็ได�  
 ๓.๓  เครื่องแต�งกายสําหรับผู�ช�วยพยาบาลหญิงแบบ ๓ (ชุดคลุมท�อง) ประกอบด�วย  
(ตามผนวก ง)  
     ๓.๓.๑  หมวกสีขาว ใช�ผ�าเย็บติดกันเป.นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน�ากว�าง ๑๐ ซม.
เหนือกระบังมีแถบสีนํ้าเงินเข�ม ทําด�วยริบบิ้นกํามะหย่ีแถบเล็ก กว�าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด�านซ�ายข้ึนไปด�านบน ห�างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จํานวน ๑ แถบ              
     ๓.๓.๒  เสื้อปกคอบัวสีขาว มีแถบกุaนสีเทารอบปกคอเสื้อ ตัวเสื้อผ�าช�วงบนต้ังแต�คอถึง
ด�านบนของแนวอก ติดกระดุมปXeมสีขาว ๓ เม็ด ด�านหน�ามีรอยต�อเหนืออกจับจีบทวิสคู�เข�าหากัน ๑ คู�  
ทั้งด�านซ�ายและขวา และกระโปรงยาวคลุมเข�าไม�เกินครึ่งน�อง ความกว�างของกระโปรงให�เหมาะสมกับขนาด
ความโตของท�อง ตัวเสื้อด�านหลังมีรอยต�อบ�าหลังเป.นสาบรูปสามเหลี่ยม แขนสั้นเหนือข�อศอกไม�เกิน ๒ ซม.
ปลายแขนพับจากด�านใน ๒.๕ ซม. ออกข�างนอกเป.นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุaนสีเทาที่ปลายขอบพับ  
     ๓.๓.๓  ถุงเท�าสั้นสีขาวคลุมข�อเท�า 
     ๓.๓.๔  รองเท�าหุ�มส�นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท�าปYด ส�นเต้ีย ไม�มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม�ผูกเชือกก็ได� 
 ๓.๔  เครื่องแต�งกายสําหรับผู�ช�วยพยาบาลหญิงแบบ ๔ ประกอบด�วย (ตามผนวก จ)  
  ๓.๔.๑  หมวกสีขาว ใช�ผ�าเย็บติดกันเป.นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน�ากว�าง ๑๐ ซม. 
เหนือกระบังมีแถบสีนํ้าเงินเข�ม ทําด�วยริบบิ้นกํามะหย่ีแถบเล็ก กว�าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด�านซ�ายข้ึนไปด�านบน ห�างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จํานวน ๑ แถบ 
  ๓.๔.๒  เสื้อปกคอบัวสีขาว มีแถบกุaนสีเทารอบปกคอเสื้อ ตัวเสื้อผ�าตลอดตามแนวอก
เสื้อต้ังแต�คอถึงชายเสื้อ ความยาวของเสื้อคลุมสะโพกล�าง ติดกระดุมปXeมสีขาว ๕ เม็ด แขนสั้นเหนือข�อศอก 
ไม�เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด�านใน ๒.๕ ซม. ออกข�างนอกเป.นรูปแหลม ๔ ซม. ตัวเสื้อด�านหลังมีรอยต�อ
บ�าหลังเป.นสาบรูปสามเหลี่ยม ด�านหน�าข�างล�างมีกระเปOาปะข�างละ ๑ กระเปOา ไม�มีปก ตรงกลางด�านล�างของ
กระเปOาเป.นรูปแหลมพองามและขอบกระเปOาพับจากด�านบน ๒.๕ ซม. ลงมาด�านล�างเป.นรูปแหลม ๔ ซม. 
มีแถบกุaนสีเทาที่ปลายขอบพับ  
 



- ๑๒๐ -  
 

  ๓.๔.๓  กางเกงขายาวสีขาว  ทรงตรงหรือทรงสุภาพ ปลายขายาวปYดตาตุ�ม ซิปหน�ามี
กระเปOา ๒ ข�าง  
  ๓.๔.๔  ถุงเท�าสั้นสีขาวคลุมข�อเท�า 
  ๓.๔.๕  รองเท�าหุ�มส�นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท�าปYด ส�นเต้ีย ไม�มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม�ผูกเชือก ก็ได�  
 ๔.  การประดับปKายช่ือตามที่ทางราชการกําหนด  
 ๕.  เครื่องหมายสังกัดตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง โดยให�ปXกด�วยด�ายหรือไหมสีนํ้าเงินดํา 
ดังน้ี  
  ๕.๑  ผู�ช�วยพยาบาลชาย ปXกที่กึ่งกลางอกข�างขวาหรือปKายช่ือข้ึนไป ๑ ซม. 
  ๕.๒  ผู�ช�วยพยาบาลหญิง ปXกที่ปกคอเสื้อข�างซ�าย  
 
 
 
 
 
เอกสารอ+างอิง   คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  เรื่อง  กําหนดให�มีเครื่องแต�งกายสําหรับ 
                   ผู�ช�วยพยาบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๑ - 
 
 

ผนวก ก  
ประกอบคําสัง่ ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒ 
เรื่อง  กําหนดให�มีเครื่องแต�งกายสําหรบัผู�ช�วยพยาบาล 

 
รูปภาพตัวอย�างการแต�งกายผู�ช�วยพยาบาลชาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๒๒ - 
 

ผนวก ข 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  กําหนดให�มเีครื่องแต�งกายสําหรับผู�ช�วยพยาบาล  

 
 

รูปภาพตัวอย�างการแต�งกายผู�ช�วยพยาบาลหญงิแบบ ๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๓ - 
 
 

ผนวก ค 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  กําหนดให�มเีครื่องแต�งกายสําหรับผู�ช�วยพยาบาล  

 
รูปภาพตัวอย�างการแต�งกายผู�ช�วยพยาบาลหญงิแบบ ๒ 
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ผนวก ง 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  กําหนดให�มเีครื่องแต�งกายสําหรับผู�ช�วยพยาบาล  

 
รูปภาพตัวอย�างการแต�งกายผู�ช�วยพยาบาลหญงิแบบ ๓ (ชุดคลุมท�อง)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๒๕ - 
  
  

ผนวก จ 
ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  กําหนดให�มเีครื่องแต�งกายสําหรับผู�ช�วยพยาบาล  

 
รูปภาพตัวอย�างการแต�งกายผู�ช�วยพยาบาลหญงิแบบ ๔    

 
 

 



- ๑๒๖ - 
 

ชนิดของเคร่ืองแบบทหาร 
 

๑.  วัตถุประสงค?  โดยหลักการ ข�าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมต�องแต�งเครื่องแบบ
ทหารตามกฎหมาย ว�าด�วยเครื่องแบบทหาร แต�ในบางโอกาส การแต�งกายของข�าราชการทหารอาจถูก
กําหนดให�แต�งเป.นอย�างอื่น หรือประดับเครื่องหมายต�าง ๆ ประกอบเครื่องแบบทหารตามที่ผู�มีอํานาจ
หน�าที่ได�สั่งการให�ปฏิบัติ  

๒.  เคร่ืองแบบท่ีใช+ในวงการทหาร 
เครื่องแบบ หมายถึง เครื่องแต�งกายทั้งหลายที่กําหนดให�บุคคลที่สังกัดกระทรวงกลาโหม 

แต�งตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง ดังน้ี 
๒.๑  เครื่องแบบพลทหาร มี ๕ ชนิด (รายละเอียดตามตาราง ผนวก ก) 
๒.๒  เครื่องแบบนักเรียนจ�าอากาศและนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ มี ๑๐ ชนิด 

รายละเอียดตามตาราง ผนวก ข) 
 ๒.๓  เครื่องแบบนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ มี ๑๑ ชนิด (รายละเอียด 

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.  เคร่ืองแบบทหารชาย 
ประกอบด�วย หมวก เสื้อ เครื่องหมายยศ กางเกง เข็มขัด รองเท�า และอื่น ๆ ตามที่

กําหนดไว�ในกฎกระทรวง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 
 ๓.๑  หมวก  มี ๗ แบบ คือ 

๓.๑.๑ หมวกเหล็กสีเทา มีสายรัดคางหนังสีดํากว�าง ๑.๕ เซนติเมตร 
๓.๑.๒ หมวกแกSปทรงอ"อนสีเทา  มีตราหน�าหมวกโลหะขนาดเล็ก เว�นนักเรียน

นายเรืออากาศ ให�ใช�ตราหน�าหมวกโลหะเป.นรูปปZกนก ๒ ปZก สีเงินวางทับอยู�บนวงช�อชัยพฤกษ8สีทอง 
๒ ข�าง ข�างละ ๔ ใบ ที่ใบชัยพฤกษ8จดกันมีโบว8สีเงิน เบื้องบนของปZกนกมีอุณาโลมสีเงินในพระมหามงกุฎ
เปล�งรัศมีสีทอง บนพ้ืนสักหลาดสีนํ้าเงินดํารูปใบโพธ์ิ กว�าง ๔ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร 

๓.๑.๓ หมวกทรงหม+อตาลสีเทา มีเครื่องประกอบ คือ 
(ก) กะบังหมวก  ทําด�วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีดํา พ้ืนกะบังหมวก

ด�านล�างสีเทาหรือสีดํา 
 สําหรับ นายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศเอก  ที่ขอบโค�งของ

กะบังหมวกด�านบนปXกด�วยด้ินทอง หรือทําด�วยวัตถุเทียมด้ินทอง เป.นรูปช�อชัยพฤกษ8 ๑ แถว อยู�บนพ้ืน
สักหลาดสีดํา 

 สําหรับ นายทหารสัญญาบัตรช้ันพลอากาศและจอมพลอากาศ ที่ขอบ
โค�งของกะบังหมวกด�านบนปXกด�วยด้ินทอง หรือทําด�วยวัตถุเทียมด้ินทอง เป.นรูปช�อชัยพฤกษ8 ๒ แถวอยู�บนพ้ืน 
สักหลาดสีดํา 

(ข) สายรัดคาง กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร (ความยาวตามขนาดของหมวก) 
พลทหาร นักเรียนจ�าอากาศและนายทหารประทวน ใช�หนังหรือ

วัตถุเทียมหนังสีดํา  นักเรียนนายเรืออากาศและนายทหารสัญญาบัตร ใช�แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 
 



- ๑๒๗ -  
 

(ค) ดุมตรึงปลายสายรัดคางกับขอบหมวก ข�างละ ๑ ดุม พลทหารใช� 
ดุมเกลี้ยงสีเทาขนาดเล็ก 

นักเรียนจ�าอากาศ นายทหารประทวน นักเรียนนายเรืออากาศและ
นายทหารสัญญาบัตร ใช�ดุมสีทองขนาดเล็กมีผ�าพันหมวกสีนํ้าเงินดํา เป.นลายถัก กว�าง ๔ เซนติเมตร 

(ง) ตราหน�าหมวก 
พลทหาร นักเรียนจ�าอากาศและนายทหารประทวน ใช�ตราหน�าหมวก

โลหะขนาดใหญ� 
นักเรียนนายเรืออากาศ ใช�ตราหน�าหมวก ตามข�อ ๓.๑.๒   
นายทหารสัญญาบัตรใช�ตราหน�าหมวกปXกด�วยด้ินหรือทําด�วยวัตถุเทียม

ด้ินขนาดใหญ� 
๓.๑.๔ หมวกทรงหม+อตาลสีขาว เครื่องประกอบเหมือนกับหมวกทรงหม�อตาล 

สีเทา 
๓.๑.๕ หมวกหนีบสีเทา มีเครื่องประกอบ คือ 

(ก) ตราหน�าหมวก ติดที่ด�านซ�ายเหนือขอบหมวก ห�างจากมุมพับ
ด�านหน�า ๔  เซนติเมตร 

พลทหาร นักเรียนจ�าอากาศ นายทหารประทวน และนายทหาร
สัญญาบัตร ใช�ตราหน�าหมวกโลหะขนาดเล็ก 

นักเรียนนายเรืออากาศ ใช�ตราหน�าหมวก ตามข�อ  ๓.๑.๒ 
(ข) แถบที่ ติดด�านซ�ายตอนหน�าของหมวกพาดจากบนลงล�างเฉียง 

ไปทางหลัง 
นักเรียนจ�าอากาศ และนายทหารประทวน ใช�แถบทําด�วยสักหลาด

หรือเสิร8จสีนํ้าเงินดํา กว�าง ๔ เซนติเมตร ๑ แถบ และให�ติดตราหน�าหมวกกึ่งกลางแถบ 
นักเรียนนายเรืออากาศ ใช�แถบทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสีนํ้าเงินดํา 

กว�าง ๔ เซนติเมตร ๑ แถบ มีแถบไหมสีเหลือง กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ พาดกลางแถบสีนํ้าเงินดํา
ตามยาว และให�ติดตราหน�าหมวกกึ่งกลางแถบ 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายเรืออากาศ และช้ันนาวาอากาศ  
ใช�แถบทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสีนํ้าเงินดํา กว�าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ มีแถบไหมสีเหลือง กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร 
๒ แถบ พาดกลางแถบสีนํ้าเงินดําตามยาว เว�นระยะระหว�างแถบ ๐.๕ เซนติเมตรและให�ติดตราหน�าหมวก
กึ่งกลางแถบ 

นายทหารสัญญาบัตร ช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ  
ใช�แถบทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสี นํ้ าเงินดํา กว�าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ มีแถบไหมสี เหลือง  
กว�าง ๑.๒  เซนติเมตร ๒ แถบ กับแถบไหมสีเหลือง กว�าง ๐.๖ เซนติเมตร อยู�กึ่งกลางแถบไหมสีเหลือง 
๑ แถบ พาดกลางแถบสีนํ้าเงินดําตามยาว เว�นระยะระหว�างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร และให�ติดตราหน�าหมวก
กึ่งกลางแถบ 

(ค) ขลิบหมวก ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร รอบริมสาบหมวก 
นักเรียนจ�าอากาศและนายทหารประทวน มีขลิบสีฟKา 
นักเรียนนายเรืออากาศ มีขลิบสีเหลืองและสีฟKา 
นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายเรืออากาศ และช้ันนาวาอากาศ 

มีขลิบด้ินเงิน 
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 นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มีขลิบ 
ด้ินทอง 

หมวกน้ีให�ใช�กับเครื่องแบบปกติเทาคอพับอินทรธนูอ�อน และเครื่องแบบ
ปกติเทาอ�อนคอแบะ 

๓.๑.๖ หมวกยอด ตัวหมวกสีเทา ยอดหมวกทรงบัวบาน สูง ๙ เซนติเมตร 
ด�านล�างมีเกลียวสําหรับติดกับหมวกทําด�วยโลหะสีทอง จานรองยอดหมวกทําด�วยโลหะสีทองเป.นรูป
ดวงดาว ๙ กลีบ กว�าง ๙ เซนติเมตร ด�านหน�าหมวกมีตราราชวัลลภ กว�าง ๙.๕ เซนติเมตร สูง ๙ เซนติเมตร 
ทําด�วยโลหะสีทอง ด�านข�างหมวกมีดุมสีทองขนาดใหญ�สําหรับเกาะสายรัดคาง ข�างละ๑ ดุม ด�านหลังมีดุมสี
ทองขนาดเล็กสําหรับเกี่ยวปลายสายรัดคาง ๑ ดุม สายรัดคางทําด�วยโลหะสีทองเป.นแบบโซ�ถัก ยอดหมวกมี
พู�หรือไม�มีพู�ตามสังกัดและโอกาส ดังน้ี 

ทหารและนักเรียนนายเรืออากาศในกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษา
พระองค8 รร.นนก. ถ�าแต�งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู�สีฟKาสด 

๓.๑.๗  หมวกทรงอ"อนสีนํ้าเงินดํา ทําด�วยสักหลาด ขอบหมวกทําด�วยหนังหรือ
วัสดุเทียมหนังสีดํา และมีตราหน�าหมวก 

พลทหารและนายทหารประทวน ใช�ตราหน�าหมวกโลหะขนาดใหญ� 
นายทหารสัญญาบัตร ใช�ตราหน�าหมวกปXกด�วยด้ินหรือทําด�วยวัสดุเทียม

ด้ินขนาดใหญ� 
ในโอกาสที่ใช�เครื่องแบบฝLกกองปฏิบัติการพิเศษสีกากีแกมเขียวสลับดํา 

หรือสลับเหลือง ให�ใช�ตราหน�าหมวกปXกด�วยด�ายหรือไหมสีดําหรือสีนํ้าเงินดํา 
๓.๒ เสื้อ มี ๑๐ แบบ คือ    

๓.๒.๑ เสื้อคอพับสีเทา ที่คอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข�อมือ 
ขัดดุมข�างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเปOาปะข�างละ ๑ กระเปOา ตอนล�างรูปมน มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง 
มีปกรูปมนชายกลางแหลม ขัดดุมข�างละ ๑ ดุม 

นักเรียนจ�าอากาศ นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ มีอินทรธนูอ�อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ และ

นายทหารสัญญาบัตร ใช�อินทรธนูแข็งหรือจะใช�อินทรธนูอ�อนปลายมนก็ได�  ดุมทั้งสิ้นใช�ดุมสีเทาขนาดเล็ก 
สวมเสื้อน้ีให�สอดชายเสื้ออยู�ภายในกางกาง 

นักเรียนจ�าอากาศ นายทหารประทวน นักเรียนนายเรืออากาศ และ
นายทหารสัญญาบัตร ถ�ามิได�บังคับแถวหรือประจําแถว จะผูกผ�าผูกคอสีนํ้าเงินดํา เงื่อนกะลาสี สอดชาย 
ผ�าผูกคอไว�ภายในเสื้อใต�ดุมเม็ดที่ ๒ ก็ได�ในบางโอกาสเสื้อแบบน้ีใช�แขนสั้นเพียงข�อศอกก็ได� เว�นแต�ใน
โอกาสที่ผูกผ�าผูกคอ 

๓.๒.๒ เสื้อคอแบะสีเทาอ"อน  แบบคอแหลม ที่แนวอกมีดุม ๕ ดุม แขนสั้น
เพียงข�อศอก ไม�มีสาบอก ที่อกมีกระเปOาปะข�างละ ๑ ใบ มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกขัดดุมข�างละ ๑ 
ดุม มุมกระเปOาล�างและมุมปกกระเปOาตัดมุมพองาม กับมีอินทรธนูอ�อนปลายตัดแหลมดุมทั้งสิ้นใช�ดุมสีขาว 
ขนาดเล็กเมื่อสวมเสื้อน้ีให�สอดชายเสื้ออยู�ภายในกางเกง 

๓.๒.๓ เสื้อฝTกสีเทา คอแบะแบบแหลม ที่คอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม มีลิ้นปYด
อกขัดดุมปYดคอได� แขนยาวทรงกระบอก ที่อกมีกระเปOาปะข�างละ๑ กระเปOา ตัดมุมตอนล�าง มีปกรูปสี
เหลี่ยมผืนผ�าตัดมุม ขัดดุมข�างละ ๑ ดุม ดุมทั้งสิ้นใช�ดุมสีเทาขนาดเล็ก ตะเข็บทั้งสิ้นเป.นตะเข็บคู�เมื่อสวม
เสื้อผ�าน้ีให�สอดชายเสื้ออยู�ภายในกางเกง 
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๓.๒.๔ เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา แบบคอปKาน มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ที่ตะเข็บ
กลางเปYดชายเสื้อไว�ถึงแนวเอว ที่แนวอกมีดุมสีทองขนาดใหญ� ๔ ดุม ด�านหน�ามีกระเปOาบนและล�าง 
ข�างละ ๒ กระเปOา กระเปOาบนเป.นกระเปOาปะ ตอนล�างรูปมนมีแถบตรงกึ่งกลตามทางด่ิง มีปกรูปมน 
ชายกลางแหลม กระเปOาล�างเป.นประเปOาย�าม มีปกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�ามุมบน ปกกระเปOาทั้งสี่ขัดดุมสีทองขนาด
เล็กกระเปOาละ ๑ ดุม 

นักเรียนจ�าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ มีอินทรธนูอ�อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศนักเรียนนายเรืออากาศ และนายทหารสัญญาบัตรใช�อินทรธนูแข็ง 

เสื้อแบบน้ีให�ใช�เ ช้ิตสีเทาอ�อนแขนยาวผูกผ�าผูกคอสีนํ้าเงินดํา เงื่อนกะลาสี   
ในงานกลางคืนจะใช�ผ�าผูกคอสีดําเงื่อนหูกระต�ายแทนผ�าผูกคอสีนํ้าเงินดําเงื่อนกะลาสีก็ได� 

๓.๒.๕ เสื้อชั้นนอกรัดเอวสีเทา มี ๒ แบบ คือ 
(ก) เสื้อช้ันนอกรัดเอวสีเทา คอแบะแหลม ชายเสื้อยาวเสมอเอว 

มีแถบรัดเอว กว�าง ๕.๕ เซนติเมตร ด�านข�างมีดุมข�างละ ๒ ดุม เรียงตามส�วนยาวของแถบ และมีแผ�นผ�า
ชนิดเดียวกับเสื้อสําหรับขัดดุมเลื่อนเข�าออกได� ปลายแถบข�างซ�ายยาวเลยสาบอก ๕ เซนติเมตร ด�านใน 
มีดุมขัดแนวอกมีดุม ๔ ดุม ขัดซ�อนอยู�ในสาบ ที่อกมีกระเปOาปะข�างละ ๑ กระเปOา ตอนล�างรูปมน มีแถบ
ตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกรูปมน ชายกลางแหลมขัดดุม ๑ ดุม ซ�อนอยู�ด�านใน แขนยาวผ�าแขนด�านนอก 
ปลายแขนต�อกว�าง ๕.๕ เซนติเมตร และมีดุมข�างละ ๒ ดุม เรียงตามส�วนยาวของปลายแขนต�อสําหรับ 
รัดปลายแขน ดุมทั้งสิ้นใช�ดุมสีเทาขนาดเล็ก 

นักเรียนจ�าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ มีอินทรธนูอ�อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศและ

นายทหารช้ันสัญญาบัตร ใช�อินทรธนูแข็ง 
 เสื้อแบบน้ีให�ใช�เช้ิตสีเทาอ�อนแขนยาว ผูกผ�าผูกคอสีนํ้าเงินดํา  

เงื่อนกะลาสี  เว�นแต� นักเรียนนายเรืออากาศเมื่อแต�งเครื่องแบบสวนสนาม ก.ให�ผ�าพันคอสีฟKาอ�อนแทน 
(ข) เสื้อช้ันนอกรัดเอวสีเทาคอปYด แขนยาวรูปทรงกระบอก มีอินทรธนู

อ�อนไม�มีกระเปOา ชายเสื้อสอดไว�ในกางเกง ด�านในมีดุมขัด แนวอกมีดุม ๔ ดุม ขัดซ�อนอยู�ในสาบ ที่อกเสื้อ
ด�านซ�ายและด�านขวามีดุมสีทองขนาดเล็กติดเรียงตามทางด่ิง ข�างละ ๑ แถว แถวละ ๕ ดุม มีเครื่องหมาย
ช้ันการศึกษาเป.นรูปบั้งไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร ติดเฉียงที่ปลายแขนเสื้อทั้ง  
๒ ข�าง 

 เสื้อแบบน้ีใช�ประกอบเครื่องแบบสวนสนาม ข ของนักเรียนนายเรือ
อากาศ 

๓.๒.๖ เสื้อชั้นนอกคอปUดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ แนวอกมีดุมสีทอง
ขนาดใหญ� ๕ ดุม ด�านหน�ามีกระเปOาบนและล�างข�างละ ๒ กระเปOา เป.นกระเปOาเจาะ กระเปOาบนมีปกรูปมน 
ชายกลางแหลม กระเปOาล�างไม�มีปก 

นักเรียนจ�าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ มีอินทรธนูอ�อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ และ

นายทหารสัญญาบัตรใช�อินทรธนูแข็ง 
๓.๒.๗ เสื้อชั้นนอกเปUดอกสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ คอแบะกว�าง ไม�มีบาก

กลมมนจนถึงชายพับแหลมใต�อก ปาดเอวด�านหน�า ระหว�างชายคอพับกับชายเสื้อมีดุมสีทองขนาดใหญ� 
ข�างละ ๒ ดุม ตามทางด่ิง และที่ใต�ชายพับแหลม มีดุมสีทองขนาดใหญ� ข�างละ ๑ ดุม ดุมคู�น้ีมีสายสร�อย              
สีทองร�อยติดกัน 
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 เสื้อแบบน้ีใช�อินทรธนูแข็ง ให�ใช�เสื้อและเครื่องประกอบแล�วแต�กรณี 
คือ 

(ก) เสื้อกั๊กสีขาว หน�าอกเว�ามีปก ชายล�างสุดด�านหน�าของเสื้อบากเป.น
รูปสามเหลี่ยม ระหว�างหน�าอกกับชายเสื้อมีดุมสีทอง ขนาดเล็ก ๓ ดุม 

(ข) เช้ิตอกแข็งหรือเช้ิตอกจีบสีขาวแขนยาว ข�อมือแข็ง ขัดดุม คอแข็ง 
ช้ันเดียวแบบปZกผีเสื้อ ผูกผ�าผูกคอสีดําเงื่อนหูกระต�าย 

(ค) เช้ิตอกอ�อนสีขาวแขนยาว ข�อมือพับขัดดุม แนวอกมีสาบ คอพับ 
ผูกผ�าผูกคอสีดําเงื่อนหูกระต�าย  

(ง) แพรแถบรัดเอวสีเทา กึ่งกลางด�านหน�ากว�าง ๑๒ เซนติเมตร   
ปลายทั้งสองข�างกว�าง ๑๑ เซนติเมตร ยาวเท�าขนาดเอวของผู�ใช� 

๓.๒.๘ เสื้อชั้นนอกเปUดอกสีเทา ทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จ มีลักษณะและเครื่อง
ประกอบเช�นเดียวกับเสื้อช้ันนอกเปYดอกสีขาว และจะใช�เสื้อกั๊กสีเทาทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จแทน  
เสื้อกั๊กสีขาวก็ได� 

๓.๒.๙ เสื้อชั้นนอกคอปUดสีฟWาสด ทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จ มีตะเข็บหลัง   
๔  ตะเข็บ ไม�มีกระเปOา ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ� ๗ ดุม ปลอกคอและปลอกข�อมือทําด�วย
สักหลาดหรือเสิร8จสีเทา ที่ปลอกข�อมือด�านนอกเหนือขอบบนต�อด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสีเทาเป.นรูป
สามเหลี่ยมหน�าจั่ว มุมบนทั้ง ๒ ด�านมีแถบไหมทองเป.นขอบ ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย�อ 
"ภปร." ภายใต�พระมหามงกุฎปXกด�วยด้ินเงิน และใช�อินทรธนูแข็ง 

นักเรียนนายเรืออากาศ ที่ปลอกคอมีลายกระหนกด้ินทองเป.นกรอบ
โดยรอบ กึ่งกลางภายในกรอบมีแถบไหมทอง กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ ที่ปลอกข�อมือขอบบน 
มีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ กึ่งกลางใต�แถบด�านนอกปXกด้ินทองเป.นลายช�อชัยพฤกษ8 กว�าง ๓ เซนติเมตร  
๑ ลาย 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายเรืออากาศและนาวาอากาศ ปลอกคอ  
มีลายกระหนกด้ินทองเป.นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปXกด้ินทองเป.นลายช�อชัยพฤกษ8 เว�นระยะห�างจาก
ลายกระหนกข�างละ ๐.๕ เซนติเมตร ที่ปลอกข�อมือขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๒ แถบ กว�างแถบละ  
๑.๒ เซนติเมตร กึ่งกลางใต�แถบด�านนอกปXกด้ินทองเป.นลายช�อชัยพฤกษ8 กว�าง ๓ เซนติเมตร ๑ ลาย 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ ปลอกคอ 
มีลายกระหนกด้ินทองเป.นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปXกเต็มด�วยด้ินทองเป.นลายช�อชัยพฤกษ8ที่ปลอก
ข�อมือขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ กว�าง ๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางใต�แถบด�านนอกปXกด้ินทอง 
เป.นลายช�อชัยพฤกษ8 กว�าง ๓ เซนติเมตร ๒ ลาย 

๓.๒.๑๐ เสื้อชั้นนอกคอปUดสีบานเย็น ทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จ มีตะเข็บหลัง 
๓  ตะเข็บ ไม�มีกระเปOา ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ� ๗ ดุม ที่ชายเสื้อด�านหลังตรงตะเข็บกลาง 
เปYดชายเสื้อไว�ถึงแนวเอว ข�างรอยเปYดทั้งสองด�านมีแผ�นสักหลาดหรือเสิร8จสีเทารูปคมมีด กว�าง๕ เซนติเมตร 
สูง ๑๕ เซนติเมตร พับเข�าหากัน ปลอกคอและปลอกข�อมือทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสีเทาที่ปลอกข�อมือ
ด�านนอกเหนือขอบบนต�อด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสีเทาเป.นรูปสามเหลี่ยมหน�าจั่ว มุมบนทั้ง ๒ ด�าน มีแถบสี
เหลืองเป.นขอบ ภายในรูปสามเหลี่ยมมีอักษรพระปรมาภิไธยย�อ ภปร.ภายในพระมหามงกุฎปXกด�วยด้ินเงิน
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ และนายทหารช้ันสัญญาบัตรใช�อินทรธนูแข็ง พลทหารและนายทหาร
ประทวนช้ันจ�าอากาศใช�อินทรธนูอ�อน 
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พลทหาร ที่ปลอกคอมีแถบไหมสีเหลือง กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร เป.นกรอบ
โดยรอบ ที่ปลอกข�อมือขอบบนมีแถบไหมสีเหลือง กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร โดยรอบ ๑ แถบ แถบสีเหลือง 
ซึ่งเป.นขอบมุมบนทั้ง ๒ ด�านของรูปสามเหลี่ยมทําด�วยไหมสีเหลือง 

นายทหารประทวน ที่ปลอกคอมีลายกระหนกด้ินทองเป.นกรอบโดยรอบ
ที่ปลอกข�อมือขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ แถบสีเหลืองซึ่งเป.นขอบของมุมบนทั้ง ๒ ด�าน 
ของรูปสามเหลี่ยมทําด�วยไหมทอง 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายเรืออากาศ และช้ันนาวาอากาศ ที่ปลอกคอ
มีลายกระหนกด้ินทองเป.นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปXกด้ินทองเป.นลายช�อชัยพฤกษ8 เว�นระยะห�างจาก
ลายกระหนกข�างละ ๐.๕ เซนติเมตร ที่ชายเสื้อด�านหลังบนแผ�นรูปคมมีดปXกด้ินทองเป.นรูป ใบพริก  
กว�าง ๒ เซนติเมตร ยาวตามขวางของรูปคมมีด ๔ เซนติเมตร ๓ ใบ เว�นระยะห�างเท�า ๆ กัน ที่ปลอกข�อมือ
ขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๒ แถบ กว�างแถบละ ๑.๒ เซนติเมตร กึ่งกลางใต�แถบด�านนอกปXกด้ินทอง
เป.นลายช�อชัยพฤกษ8 กว�าง ๓ เซนติเมตร ๑ ลาย แถบสีเหลืองซึ่งเป.นขอบของมุมบนทั้ง ๒ ด�านของรูป
สามเหลี่ยมทําด�วยไหมทอง 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ที่ปลอกคอ 
มีลายกระหนกด้ินทองเป.นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปXกเต็มด�วยด้ินทองเป.นลายช�อชัยพฤกษ8 ที่ชายขอบ
เสื้อด�านหลังบนแผ�นรูปคมมีดปXกด�วยด้ินทองเป.นรูปใบพริก กว�าง ๒ เซนติเมตร ยาวตามขวางของ รูปคมมีด 
๔ เซนติเมตร ๓ ใบ เว�นระยะห�างเท�า ๆ กัน ที่ปลอกข�อมือขอบบนที่แถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบกว�าง 
๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางใต�แถบด�านนอกปXกด้ินทองเป.นลายช�อชัยพฤกษ8 กว�าง ๓ เซนติเมตร ๒ ลาย แถบสีเหลือง 
ซึ่งเป.นขอบของมุมทั้ง ๒ ด�านของรูปสามเหลี่ยมทําด�วยไหมทอง 

การใส�เสื้อยืดเป.นเสื้อช้ันใน 
ให�ข�าราชการและลูกจ�างชายยึดถือเป.นแนวทางปฏิบัติดังน้ี 
๑. ใส�เสื้อช้ันในสีขาวคอแหลม 
๒. ใส�เสื้อช้ันในอื่นใดก็ได� แต�ต�องไม�ให�เสื้อช้ันในโผล�ออกมาให�เห็นนอกเครื่องแบบ 
๓. ถ�าสวมเสื้อคอพับแขนสั้นให�ระวังมิให�แขนเสื้อช้ันในแลบออกมาเกินกว�าแขนเสื้อ 
(อนุมัติ ผบ.ทอ.ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๒๗๙๗/๒๔ ลง ๒๕ ก.พ.๒๔) 

๓.๓ เคร่ืองหมายยศ  มีดังน้ี 
๓.๓.๑ นายทหารประทวนชั้นจ"าอากาศ ใช�บั้งรูปหางนกแซงแซว ทําด�วย 

ไหมสีเหลือง กว�าง ๑ เซนติเมตร ปลายบั้งทั้งสองข�างห�างกัน ๘ เซนติเมตร มุมบั้งแหลมเล็ก เหนือบั้งมี 
ดาว ๕ กลีบ ๑ ดาว ทําด�วยไหมสีเหลือง เส�นผ�าศูนย8กลาง  ๒ เซนติเมตร ตรึงบนพ้ืนสักหลาดหรือเสิร8จ 
สีนํ้าเงินดําเหลือชายไว�เป.นขอบ ๐.๓ เซนติเมตร ประดับที่แขนเสื้อข�างซ�ายด�านนอกกึ่งกลางระหว�างไหล� 
กับข�อศอก ให�มุมแหลมอยู�ทางล�างมีจํานวนบั้ง ตามช้ันยศ คือ 

จ�าอากาศตรี ๑ บั้ง 
จ�าอากาศโท ๒ บั้ง 
จ�าอากาศเอก ๓ บั้ง 
ในกรณีมีบั้งมากกว�า ๑ บั้ง เว�นระยะระหว�างบั้ง ๐.๔ เซนติเมตร 
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๓.๓.๒ นายทหารประทวนชั้นพันจ"าอากาศ  ใช�บั้งรูปหางนกแซงแซวทําด�วย
โลหะ สีเงิน กว�าง ๐.๔ เซนติเมตร ปลายบั้งทั้ง ๒ ข�าง ห�างกัน  ๒.๔  เซนติเมตร มุมบั้งแหลมเล็กประดับ 
ที่มุมปกคอพับของเสื้อปกติเทาคอพับอินทรธนูอ�อนหรือที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อปกติเทาอ�อนคอ
แบะทั้ง ๒ ข�าง ให�มุมแหลมของบั้งอยู�ทางด�านบน แต�ละข�างมีจํานวนบั้งตามช้ันยศ คือ 

พันจ�าอากาศตรี ๑ บั้ง 
พันจ�าอากาศโท ๒ บั้ง 
พันจ�าอากาศเอก ๓ บั้ง 

ในกรณีมีบั้งมากกว�า ๑ บั้ง ให�ติดเรียงซ�อนกัน เว�นระยะระหว�างบั้ง ๐.๑๕ เซนติเมตร 
ปลายบั้งทั้งสองข�าง มีโลหะสีเงิน กว�าง ๐.๑ เซนติเมตร เช่ือมติดกัน 

๓.๓.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศและชั้นนายนาวาอากาศ 
ใช�ขีดทําด�วยโลหะสีเงิน มีลักษณะโค�งเล็กน�อย ลบเหลี่ยมทั้ง ๔ ด�าน 

สําหรับช้ันนายเรืออากาศ กว�าง ๐.๙ เซนติเมตร ยาว ๒.๒ เซนติเมตร 
เรียกว�าขีดใหญ� และกว�าง ๐.๔๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๒ เซนติเมตร เรียกว�า ขีดเล็ก 

สําหรับช้ันนายนาวาอากาศ กว�าง ๐.๘ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร 
เรียกว�าขีดใหญ�และกว�าง ๐.๔ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร เรียกว�า ขีดเล็ก 

ประดับตามทางด่ิงที่มุมปกคอพับของเสื้อปกติเทาคอพับหรือที่มุมปกคอ
ตอนบนของเสื้อปกติเทาอ�อนคอแบะทั้ง ๒ ข�าง แต�ละข�างมีจํานวนขีดตามช้ันยศ 

เรืออากาศตรี ขีดใหญ� ๑ ขีด 
เรืออากาศโท ขีดใหญ� ๑ ขีด กับขีดเล็ก ๑ ขีด ให�ขีดเล็กอยู�ทางด�านหลัง 
เรืออากาศเอก  ขีดใหญ�  ๒ ขีด 
นาวาอากาศตรี  ขีดใหญ� ๒ ขีด กับขีดเล็ก ๑ ขีด แทรกอยู�ระหว�างกลาง 
นาวาอากาศโท  ขีดใหญ� ๓ ขีด 
นาวาอากาศเอก  ขีดใหญ� ๔  ขีด 

ในกรณีมีมากกว�า ๑ ขีด ให�ติดขนานกันตามส�วนยาว เว�นระยะระหว�างขีด  
๐.๕  เซนติเมตร สําหรับช้ันนายเรืออากาศ และ ๐.๓ เซนติเมตร สําหรับช้ันนายนาวาอากาศ ปลายขีดทั้ง 
๒ ข�างมีโลหะสีเงินกว�าง ๐.๑ เซนติเมตร เช่ือมติดกัน 

๓.๓.๔ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ ใช�ดาว ๕ กลีบ ทําด�วยโลหะ
สีเงิน เส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ประดับตามทางนอนที่มุมปกคอพับของเสื้อปกติเทาคอพับ หรือที่
มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อปกติเทาอ�อนคอแบะทั้ง ๒ ข�าง แต�ละข�างมีจํานวนดาวตามช้ันยศ คือ  

พลอากาศจัตวา   ๑  ดาว   
พลอากาศตรี      ๒  ดาว   
พลอากาศโท      ๓  ดาว   
พลอากาศเอก     ๔  ดาว   

ในกรณีมีดาวมากกว�า ๑ ดาว ให�ติดเรียงกัน และให�กลีบหน่ึงของดาวอยู�ทาง
ด�านบน 
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๓.๓.๕ จอมพลอากาศ ใช�ดาว ๕ กลีบ เส�นผ�าศูนย8กลาง ๐.๙ เซนติเมตร  
๕ ดาวเรียงเป.นรูปวงกลม เส�นผ�าศูนย8กลาง ๒.๕ เซนติเมตร ภายในวงกลมมีคฑากับกระบี่ไขว�ทําด�วยโลหะสี
เงิน ประดับที่มุมปกคอพับของเสื้อปกติเทาคอพับ หรือที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อปกติเทาอ�อนคอแบะ
ทั้ง ๒ ข�าง ให�กลีบหน่ึงของดาว ปลายคฑาและด�ามกระบี่อยู�ทางด�านบน เครื่องแบบที่ใช�อินทรธนูอ�อนหรือ
เครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอแบะ ให�ใช�เครื่องหมายยศ ประดับที่ปกคอเสื้อแทนเครื่อง 

เฉพาะนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศและนายทหารสัญญาบัตร 
เมื่อแต�งเครื่องแบบปกติเทาคอพับที่ใช�อินทรธนูอ�อนหรือเครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอแบะ ให�ใช�เครื่องหมาย
ยศ ประดับที่ปกคอเสื้อแทนเครื่องหมายสังกัด 

เมื่อแต�งเครื่องแบบฝLก เครื่องแบบสนามและเครื่องแบบตรวจราชการสนาม
ให�ปXกเครื่องหมายดังกล�าวด�วยด�ายหรือไหมสีดําหรือสีนํ้าเงินดําที่มุมปกคอแบะตอนบนของเสื้อทั้ง ๒ ข�าง 

๓.๔ อินทรธนู มี  ๒ แบบ  คือ 
๓.๔.๑ อินทรธนูอ"อน ทําด�วยผ�าชนิดและสีเดียวกับเสื้อ เป.นแผ�นสีเหลี่ยมเรียว

จากทางด�านไหล�ไปทางคอ ด�านไหล�กว�าง ๔ เซนติเมตร ด�านคอกว�าง ๓ เซนติเมตร ปลายมน เว�นแต�  
เสื้อคอแบะสีเทาอ�อนใช�อินทรธนูอ�อนปลายตัดแหลม 

สําหรับเครื่องแบบปกติเทาคอพับและเครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอแบะ ให�เย็บ
ติดกับเสื้อเป.นรูปสี่เหลี่ยมมีเส�นทแยงมุม ระยะห�างจากด�านไหล�ไปทางคอ ๔ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม 
ขนาดเล็ก สีเดียวกับดุมเสื้อ 

๓.๔.๒ อินทรธนูแข็ง ทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสีนํ้าเงินดํา เป.นแผ�นสีเหลี่ยมเรียว 
จากทางด�านไหล�ไปทางคอ ด�านไหล�กว�าง ๕ เซนติเมตร ด�านคอกว�าง  ๔  เซนติเมตร ปลายมน ตอนปลาย
ติดดุมสีทองขนาดเล็ก และมีเครื่องประกอบดังน้ี 

นักเรียนนายเรืออากาศ มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 
กว�าง ๐.๘ เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตามส�วนยาวของอินทรธนู 

นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ มีดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง ทําด�วยโลหะ 
สีทอง เส�นผ�าศูนย8กลาง ๒ เซนติเมตร ให�กลีบหน่ึงอยู�ทางด�านคอ 

นายทหารช้ันนายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ มีดาว ๕ กลีบ  
๑ ดาว  ปXกด�วยด้ินทองหรือวัตถุเทียมด้ินทอง เส�นผ�าศูนย8กลาง ๒.๓ เซนติเมตร ให�กลีบหน่ึงอยู�ทางด�านคอ 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ มีด้ินทอง 
หรือวัตถุเทียมด้ินทองปXก หรือทําเป.นลายถักเต็มแผ�นอินทรธนู ยาว ๑๓ เซนติเมตร 

๓.๕ การประดับเคร่ืองหมายยศ 
๓.๕.๑ นายทหารประทวนชั้นพันจ"าอากาศ ให�ประดับเครื่องหมายที่กึ่งกลาง

ปกคอพับของเสื้อทั้ง ๒ ข�าง โดยให�มุมแหลมของบั้งอยู�ทางด�านบน ปลายบั้งที่อยู�ทางขอบปกคอพับ 
ของเสื้อด�านหน�าอยู�ห�างจากขอบปกพับของเสื้อ ๒.๕ เซนติเมตร และให�ปลายบั้งทั้ง ๒ ข�างเป.นแนวขนาน 
กับขอบบนปกคอพับของเสื้อ 
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๓.๕.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศและนาวาอากาศ ให�ประดับ
เครื่องหมายที่กึ่งกลางปกคอพับของเสื้อทั้ง ๒ ข�าง โดยให�แนวขอบของขีดวางทางด่ิง ขอบของขีดที่อยู�ทาง
ปกคอพับของเสื้อด�านนอกอยู�ห�างจากขอบปกคอพับของเสื้อ  ๒.๕ เซนติเมตร และให�ขอบบนของขีดขนาน
กับขอบบนคอพับของเสื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศ ให�ประดับเครื่องหมายยศ  
ที่กึ่งกลางปกคอพับของเสื้อทั้ง ๒ ข�าง โดยให�กลีบของดาวอยู�ทางขอบปกคอพับของเสื้อด�านหน�า อยู�ห�าง
จากปกคอพับของเสื้อ ๒.๕ เซนติเมตร และให�แนวของดาวขนานกับขอบบนปกคอพับของเสื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕.๔ นายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลอากาศ ให�ประดับเครื่องหมายยศ 
ที่กึ่งกลางปกคอพับของเสื้อทั้ง ๒ ข�าง โดยให�กลีบของดาวที่อยู�ทางขอบปกคอพับของเสื้อด�านหน�า  อยู�ห�าง
จากขอบปกคอพับของเสื้อ ๒.๕ เซนติเมตร และให�ปลายคฑาและด�ามกระบี่เป.นแนวขนานกับขอบบนปก
คอพับของเสื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๕  ซม. ๒.๕  ซม. 

๒.๕  ซม. 

๒.๕  ซม. 
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๓.๖ เคร่ืองหมายสังกัด  ติดที่คอเสื้อทั้ง  ๒  ข�าง  ดังน้ี 
 

การติดเครือ่งหมายสงักัดกบัเสื้อคอพับ (ทหารชาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ติดที่กึ่งกลางปกคอเสื้อทัง้สองข�าง โดยให�แนวบนของเครื่องหมายขนาดกับขอบบนของปกคอเสื้อ และ
ให�เครื่องหมายอยู�ห�างจากขอบปกเสื้อด�านหน�า ๒.๕ ซม. 

 

ประกอบคําสั่งทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๓ ลง ๒๐ ก.ย.๕๓ 

เรื่อง  แก�ไขการติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบทหารอากาศ 
 

๓.๖.๑ เสื้อคอพับ (ทหารชาย) ติดเครื่องหมายสังกัดที่กึ่งกลางปกคอเสื้อ 
ทั้งสองข�าง โดยให�แนวบนของเครื่องหมายสังกัดขนานกับขอบบนของปกคอเสื้อ และให�เครื่องหมายสังกัด
อยู�ห�างจากปกคอเสื้อด�านหน�า ๒.๕ ซม. 

๓.๖.๒ เสื้อคอพับ (ทหารหญิง) ติดเครื่องหมายสังกัดที่กึ่งกลางมุมปกคอพับ 
ทั้งสองข�าง โดยให�แนวล�างของเครื่องหมายขนานกับขอบล�างของปกเสื้อ ห�างจากขอบล�างของปกเสื้อ ๒ ซม. 

๓.๖.๓ เสื้อคอแบะ ติดเครื่องหมายสังกัดที่กึ่งกลางมุมปกคอแบะตอนบน 
ทั้งสองข�าง โดยให�ยอดของเครื่องหมายต้ังตรงตามแนวด่ิง 

๓.๖.๔ เสื้อคอปYด ติดเครื่องหมายสังกัดที่กึ่ งกลางขอบคอต้ังตอนหน�า 
ทั้งสองข�างโดยให�ห�างจากปลายขอบคอต้ังตอนหน�า ๒.๕ ซ.ม.ยอดของเครื่องหมายต้ังตรงตามแนวด่ิง 

๓.๖.๕ เสื้อคอเปYด ติดเครื่องหมายสังกัดที่กึ่ งกลางปกคอแบะตอนบน 
ทั้งสองข�าง โดยให�แนวล�างของเครื่องหมายอยู�ระดับเดียวกับแนวรังดุมเม็ดที่  ๑ ของเสื้อ ช้ันใน 
ยอดเครื่องหมายต้ังตรงตามแนวด่ิง 

๓.๖.๖ เสื้อฝLก ติดเครื่องหมายสังกัดที่กึ่งกลางมุมปกคอแบะตอนบนทั้งสอง
ข�าง โดยให�แนวล�างของเครื่องหมายขนานกับขอบล�างของปกเสื้อ และห�างจากขอบล�างของปกเสื้อ ๒.๕ ซม. 
ยอดของเครื่องหมายต้ังตรงตามแนวด่ิง 
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๓.๖.๗ ข�าราชการกลาโหมสังกัด ทอ.ให�ติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบ
ตามคําสั่งน้ีโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               - 
 
 
 
 

๓.๗ กางเกง มี  ๔  แบบคือ 
๓.๗.๑ กางเกงขายาวสีเทา ไม�พับปลายขา ปลายขายาวปYดตาตุ�ม กว�าง 

ไม�น�อยกว�า ๒๐ เซนติเมตร แต�ไม�เกิน ๒๖ เซนติเมตร ที่ขอบเอวมีห�วงทําด�วยผ�าสีเดียวกับกางเกง กว�าง 
ไม�เกิน ๑ เซนติเมตร ข�างหน�า ๒ ห�วง ทางข�าง ๒ ห�วง และข�างหลัง ๓ ห�วง สําหรับสอดเข็มขัด ที่แนว
ตะเข็บกางเกงด�านข�างมีกระเปOาเจาะ ข�างละ ๑ กระเปOาที่ด�านหลังมีกระเปOาเจาะข�างละ ๑ กระเปOา ไม�มีปก
กึ่งกลางปากกระเปOาขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก 

๓.๗.๒ กางเกงขายาวสีขาว มีลักษณะเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา 
๓.๗.๓ กางเกงแถบ ทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสีเทามีลักษณะเช�นเดียวกับ

กางเกงขายาวสีเทา เว�นแต� ที่แนวตะเข็บกางเกงด�านนอกมีแถบไหมสีเหลือง ดังน้ี 
พลทหารและนายทหารประทวน  สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน  

๑ รักษาพระองค8 กรมอากาศโยธิน มีแถบขนาดใหญ� กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ บนพ้ืนสักหลาด 
สีนํ้าเงินดํา กว�าง  ๒.๔ เซนติเมตร 

นักเรียนนายเรืออากาศ มีแถบขนาดใหญ� กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร  
๒ แถบ ระยะห�างระหว�างแถบ ๐.๖ เซนติเมตร บนพ้ืนแถบสักหลาดสีนํ้าเงินดํา กว�าง ๔.๒ เซนติเมตร 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศ และช้ันนาวาอากาศเช�นเดียวกับ
นักเรียนนายเรืออากาศ 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มีแถบ 
ขนาดใหญ� กว�าง ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ และมีแถบขนาดเล็กกว�าง ๐.๖ เซนติเมตร ๑ แถบ อยู�กึ่งกลาง
แถบขนาดใหญ� ระยะห�างระหว�างแถบ  ๐.๖ เซนติเมตร บนพ้ืนสักหลาดสีนํ้าเงินดํา กว�าง  ๕.๔  เซนติเมตร 
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๓.๗.๔ กางเกงฝTกขายาวสีเทา มีลักษณะเช�นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา 
เว�นแต�กระเปOาด�านหน�าเป.นกระเปOาปะ ปากกระเปOาเฉียงข�างละ ๑ กระเปOา ด�านหลังมีกระเปOาปะข�างละ 
๑ กระเปOา ด�านล�างของกระเปOาเป.นรูปแหลมมีปกเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าขัดดุมสีเทา ขนาดเล็ก ข�างละ  ๑ ดุม 
ตะเข็บทั้งสิ้นเป.นตะเข็บคู� 

๓.๘ เข็มขัด  มี  ๔  แบบ  คือ 
๓.๘.๑ เข็มขัดด+ายถักหรือวัตถุเทียมด+ายถักสีนํ้าเงิน  กว�าง  ๒.๘ เซนติเมตร 

หัวเข็มขัดทําด�วยโลหะสีทองเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าทางนอนกว�าง ๓ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร  
มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปZกนก ๒ ปZก วางทับอยู�บนวงช�อชัยพฤกษ8 ๒ ข�าง ข�างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู�กึ่งกลาง 
หัวเข็มขัดไม�มีเข็มสําหรับสอดรู ปลายสายหุ�มด�วยโลหะสีทอง  กว�าง ๑ เซนติเมตร 

๓.๘.๒ เข็มขัดด+ายถักหรือวัตถุเทียมด+ายถักสีเทา กว�าง ๕.๕ เซนติเมตร  
มีตาไก�หัวเข็มขัดทั้ง ๒ ข�าง ทําด�วยโลหะสีทองขดเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าทางต้ังมีห�วงเกี่ยวต�อกันตรงกลาง 

๓.๘.๓ เข็มขัดด+ายถักหรือวัตถุเทียมด+ายถักสีขาว  มีลักษณะเช�นเดียวกับ
เข็มขัดด�ายถัก หรือวัตถุเทียมด�ายถักสีเทา 

๓.๘.๔ เข็มขัดหนังสีขาว มีลักษณะเช�นเดียวกับเข็มขัดด�ายถักหรือวัตถุเทียม
ด�ายถักสี เทา เว�นแต�เข็มขัดเครื่องแบบสวนสนามของนักเรียนนายเรืออากาศ ทําด�วยหนังสีขาว 
กว�าง ๕.๕ เซนติเมตร หัวเ ข็ม ขัดทําด� วยโลหะสีทอง เป.นรูปสี เหลี่ ยมผืนผ�าทางนอนปลายมน 
กว�าง ๖ เซนติเมตรยาว ๘ เซนติเมตร พ้ืนเกลี้ยง มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปZกนก ๒ ปZก วางทับกันยู�บนวง 
ช�อชัยพฤกษ8 ๒ ข�างข�างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู�กึ่งกลางหัวเข็มขัด 

 เพ่ือให�การคาดเข็มขัดด�ายถักสีนํ้าเงินดําประกอบเครื่องแบบดังกล�าวเรียบร�อย 
เป.นระเบียบเดียวกัน จึงกําหนดวิธีการคาดไว�ดังน้ี  

-  คาดทับขอบกางเกง โดยให�สายเข็มขัดสอดอยู�ภายในห�วงกางเกง  
- ให�หัวเข็มขัดอยู�ตรงกึ่งกลางลําตัวด�านหน�า และให�ปลายสายเข็มขัดอยู�ทาง 

ด�านซ�ายสอดอยู�ในห�วงกางเกงห�วงแรก ยาวพ�นห�วงกางเกงห�วงแรกไม�เกิน ๕ เซนติเมตร 
-  เปลี่ยนสายเข็มขัดใหม� เมื่อของเดิมเก�าและสีจาง 

๓.๙ รองเท+า  มี ๔ แบบ  คือ 
๓.๙.๑ รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือยืดข�าง 
๓.๙.๒ รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือยืดข�าง 
๓.๙.๓ รองเท�าสูงครึ่งน�องหนังสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือไม�ผูกเชือก 
๓.๙.๔ รองเท�าสโมสรหนังสีดํามันพ้ืนบาง ชนิดผูกเชือก 

รองเท�าทุกแบบต�องมีส�นและไม�มีลวดลาย ถุงเท�าเมื่อใช�รองเท�าหุ�มส�น หรือรองเท�า
สโมสรให�ใช�สีดํา 

๔ เคร่ืองแบบทหารหญิง ประกอบด�วย หมวกเสื้อ เครื่องหมายยศ เครื่องหมายสังกัด 
กระโปรง กางเกง เข็มขัด รองเท�า กระเปOาถือ และอื่น ๆ ตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง 

๔.๑ หมวก  มี ๔ แบบ คือ 
๔.๑.๑ หมวกหนีบสีเทา ตอนหน�าเชิด ตอนหลังตํ่า ด�านซ�ายเหนือขอบหมวก

ห�างจากมุมพับด�านหน�า ๔ เซนติเมตร มีตราหน�าหมวกโลหะขนาดเล็ก 
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๔.๑.๒ หมวกทรงกลมพับปXกสีเทา ตัวหมวกสีเทาอ�อนสูง ๘ เซนติเมตร 
ปZกหมวกสี เทา กว�าง ๗ เซนติเมตร ด�านข�างและด�านหลังพับติดกับหมวก มีผ�าพันหมวกสี เทา 
กว�าง ๓ เซนติเมตร ตอนหน�าของผ�าพันหมวก กว�าง ๖ เซนติเมตร  และมีตราหน�าหมวกดังน้ี 

นายทหารประทวน ใช�ตราหน�าหมวกโลหะขนาดกลาง 
นายทหารสัญญาบัตร ใช�ตราหน�าหมวกปXกด�วยด้ินหรือทําด�วย  

วัตถุเทียมด้ินขนาดเล็ก 
นายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศเอก ที่ผ�าพันหมวกข�างตราหน�าหมวก 

ทั้ง ๒ ข�าง ปXกด�วยด้ินทองหรือวัตถุเทียมด้ินทอง รูปช�อชัยพฤกษ8ข�างละ ๑ แถว 
นายทหารช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ที่ผ�าพันหมวกข�าง 

ตราหน�าหมวกทั้ง ๒ ข�าง ปXกด�วยด้ินทองหรือวัตถุเทียมด้ินทอง รูปช�อชัยพฤกษ8ข�างละ ๒ แถว 
๔.๑.๓ หมวกทรงกลมพับปXกสีขาว ตัวหมวกสีขาว ปZกหมวกสีเทา มีเครื่อง

ประกอบและลักษณะของหมวกเช�นเดียวกับหมวกทรงกลมพับปZกสีเทา 
๔.๑.๔ หมวกทรงอ"อนสีเทา ด�านซ�ายหมวกมีตราราชวัลลภ 

๔.๒ เสื้อ  มี ๑๐ แบบ คือ 
๔.๒.๑ เสื้อฝTกสีเทา มีลักษณะเช�นเดียวกับเสื้อฝLกสีเทาของทหารชาย 
๔.๒.๒ เสื้อคอพับสีขาว คอพับตอนหน�ากว�าง ๕ เซนติเมตร ห�อยยาวลงมา  

๘ เซนติเมตร และมีขลิบสีนํ้าเงินดํา กว�าง ๐.๕ เซนติเมตร โดยรอบ ที่คอและแนวสาบอก มีดุม ๕ ดุม  
แขนยาวรัดข�อมือ ขัดดุมข�างละ ๑ ดุม และมีอินทรธนู ดังน้ี 

นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศมีอินทรธนูอ�อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ และนายทหารสัญญาบัตรใช�

อินทรธนูแข็งหรือจะใช�อินทรธนูอ�อน โดยติดเครื่องหมายยศชนิดโลหะที่ปกคอเสื้อทั้ ง  ๒ ข�าง  
แทนเครื่องหมายสังกัดก็ได� 

ดุมทั้งสิ้น เว�นแต�ดุมของอินทรธนูแข็งใช�ดุมสีขาวขนาดเล็ก 
เมื่อสวมเสื้อน้ีให�สอดชายเสื้อภายในกระโปรง กระโปรงกางเกง หรือ

กางเกง 
เสื้อแบบน้ีจะใช�แขนสั้นเหนือข�อศอกไม�เกิน ๒ เซนติเมตร ปลายแขน

พับออกข�างนอกเป.นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร ก็ได� 
๔.๒.๓ เสื้อคอแบะสีเทา แบบคอปKาน ปล�อยเอว ผ�าอกตลอดตัวเสื้อไม�มีสาบอก 

ที่แนวอกมีดุมสีทองขนาดเล็ก ๔ ดุม แขนสั้นเหนือข�อศอกพองาม ปลายแขนพับออก ข�างนอกเป.นรูปแหลม 
๖ เซนติเมตร  มีตะเข็บหน�า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีกระเปOาที่แนวเอวเสื้อ เป.นกระเปOาเจาะ 
ข�างละ ๑ กระเปOา ปากกระเปOาเฉียงลงไปทางเอว และมีอินทรธนูดังน้ี 

นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศมีอินทรธนูอ�อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศและนายทหารสัญญาบัตร 

ใช�อินทรธนูแข็ง 
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๔.๒.๔ เสื้อคอแบะสีเทาอ"อน  (ปXจจุบันไม�กําหนดโอกาสให�มีการใช�งาน)  
แบบคอปKาน ปล�อยเอว ผ�าอกตลอดตัวเสื้อไม�มีสาบอก ที่แนวอกมีดุมสีขาวขนาดเล็ก ๔ ดุม แขนสั้นเหนือ
ข�อศอกพองาม ปลายแขนพับออกข�างนอกเป.นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร มีตะเข็บหน�า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 
๒ ตะเข็บ มีกระเปOาที่แนวเอวเสื้อเป.นกระเปOาเจาะข�างละ ๑ กระเปOา ปากกระเปOาเฉียงลงไปทางเอว  
กุaนปากกระเปOาสีเดียวกับตัวเสื้อ และมีอินทรธนูอ�อน นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ และนายทหาร
สัญญาบัตรติดเครื่องหมายยศชนิดโลหะที่มุมปกคอแบะตอนบนทั้ง ๒ ข�าง 

๔.๒.๕ เสื้อชั้นนอกคอแบะสี เทา  แบะคอมน มีตะเ ข็บหลัง ๓ ตะเข็บ  
ที่แนวอกมีดุมทองขนาดเล็ก ๔ ดุม มีกระเปOาล�างเป.นกระเปOาเจาะข�างละ๑ กระเปOา ปากกระเปOาเฉียง 
ไปทางเอว และมีอินทรธนู ดังน้ี  

นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศมีอินทรธนูอ�อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศและนายทหารสัญญาบัตร  

ใช�อินทรธนูแข็ง เสื้อแบบน้ีให�ใช�เสื้อคอพับสีขาวประกอบด�วย  
๔.๒.๖ เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว มีลักษณะเช�นเดียวกับเสื้อช้ันนอกคอแบะ 

สีเทา เสื้อแบบน้ีให�ใช�เสื้อคอพับสีขาวประกอบด�วย 
๔.๒.๗ เสื้อชั้นนอกคอปUดสีขาว มีตะเข็บ ๔ ตะเข็บ แนวอกมีดุมสีทอง 

ขนาดใหญ� ๕ ดุม ด�านหน�ามีกระเปOาล�างข�างละ ๑ กระเปOา เป.นกระเปOาเจาะไม�มีปก และใช�อินทรธนูแข็ง 
๔.๒.๘ เสื้อชั้นนอกเปUดอกสีขาว มีลักษณะเช�นเดียวกับเสื้อช้ันนอกเปYดอก 

สีขาวของทหารชาย และมีอินทรธนู ดังน้ี 
นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศใช�อินทรธนูอ�อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ และนายทหารสัญญาบัตร 

ใช�อินทรธนูแข็ง เสื้อแบบน้ีให�ใช�เครื่องประกอบ คือ 
(ก) เช้ิตอกจีบสีขาว แขนยาว ปกมน ซ�อนดุม ข�อมือแข็ง ขัดดุม  

ผูกผ�าผูกคอสีดํามัน 
(ข)  แพรแถบรัดเอวสีเทา มีลักษณะเช�นเดียวกับแพรแถบ รัดเอวสีเทา

ของทหารชาย  
๔.๒.๙ เสื้ อชั้นนอกคอเปUดสีฟW าสด  สํ าหรั บนายทหาร พิ เ ศษประจํ า 

กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค8 โรงเรียนนายเรืออากาศ ลักษณะเช�นเดียวกับเสื้อช้ันนอกคอปYด 
สีฟKาสดของทหารชาย กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค8 โรงเรียนนายเรืออากาศ 

๔.๒.๑๐ เสื้อชั้นนอกคอปUดสีบานเย็น สําหรับนายทหารพิเศษประจํากองพัน
ทหารอากาศโยธิน ๑ รักษาพระองค8 กรมอากาศโยธิน ลักษณะเช�นเดียวกับเสื้อช้ันนอกคอปYดสีบานเย็นของ
ทหารชาย  กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ รักษาพระองค8 กรมอากาศโยธิน 

๔.๓ เคร่ืองหมายยศ  มีดังน้ี 
๔.๓.๑ นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศหญิง ใช�เครื่องหมายยศเช�นเดียวกับ

นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศชาย  เว�นแต�ปลายบั้งทั้ง ๒ ข�าง ห�างกัน ๖ เซนติเมตร 
๔.๓.๒ นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศหญิง ใช�เครื่องหมายยศเช�นเดียวกับ

นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศชาย  
๔.๓.๓ นายทหารสัญญาบัตรหญิง ใช�เครื่องหมายยศเช�นเดียวกับนายทหาร

สัญญาบัตรชาย  
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๔.๔ อินทรธนู มี  ๒  แบบ  คือ 
๔.๔.๑ อินทรธนูอ"อน ทําด�วยผ�าชนิดและสีเดียวกับเสื้อเป.นแผ�นสี่เหลี่ยมเรียว

จากทางด�านไหล�ไปทางคอ ปลายมน ด�านไหล�กว�าง ๓.๕ เซนติเมตร เย็บติดกับเสื้อเป.นรูปสีเหลี่ยมมีเส�น
ทแยงมุมระยะห�างจากด�านไหล�ไปทางคอ ๓.๕ เซนติเมตร ด�านคอกว�าง ๒.๕ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม ดังน้ี 

พลทหาร นักเรียนจ�าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ 
ใช�ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อแต�งเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล�อยเอว ใช�ดุมสีทองขนาดเล็ก เมื่อแต�ง
เครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอแบะปล�อยเอว ใช�ดุมสีขาวขนาดเล็ก และเมื่อแต�งเครื่องแบบปกติขาว 
เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ เครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศสีเทา และ
เครื่องแบบสโมสร ใช�ดุมสีทองขนาดเล็ก 

นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ และนายทหารสัญญาบัตรใช�ดุม 
สีขาวขนาดเล็ก 

๔.๔.๒ อินทรธนูแข็ง ทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จสีนํ้าเงินดํา เป.นแผ�นสี่เหลี่ยม
เรียวจากทางด�านไหล�ไปทางคอ ปลายมน ด�านไหล�กว�าง ๔ เซนติเมตร ด�านคอกว�าง ๓ เซนติเมตร ปลายติด
ดุมสีทองขนาดเล็ก มีเครื่องประกอบเช�นเดียวกับอินทรธนูของทหารชาย  

เมื่อแต�งเครื่องแบบปกติคอพับที่ใช�อินทรธนูอ�อน เครื่องแบบเทาอ�อน
คอแบะปล�อยเอว เครื่องแบบฝLกหรือเครื่องแบบสนาม สําหรับนายทหารประทวนหญิงช้ันพันจ�าอากาศ 
และนายทหารสัญญาบัตรหญิง ให�ใช�เครื่องหมายชนิดโลหะของทหารชาย   

๔.๕ การประดับเคร่ืองหมายยศ 
๔.๕.๑ นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศหญิง ให�ประดับเครื่องหมายยศ 

ที่กึ่งกลางปกคอพับตอนหน�าที่ห�อยลงมาทั้ง ๒ ข�าง โดยมุมแหลมของบั้งอยู�ด�านบนห�างจากขอบล�าง 
ปกคอพับของเสื้อ ๕ เซนติเมตร และให�ปลายบั้งทั้ง ๒ ข�าง เป.นแนวขนานกับขอบล�างปกคอพับของเสื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕
 ซ

ม
. 



- ๑๔๑ - 
 

๔.๕.๒ นายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศและนาวาอากาศหญิง ให�ประดับ
เครื่องหมายยศที่กึ่งกลางปกคอพับตอนหน�าที่ห�อยลงมาทั้ง ๒ ข�าง โดยให�แนวของขีดขวางตามทางด่ิง และ
ให�ขอบบนของขีดห�างจากขอบล�างปกคอพับของเสื้อ ๕ เซนติเมตร กับให�ขอบของขีดขนานกับขอบล�าง 
ปกคอพับของเสื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๖ เคร่ืองหมายสังกัด  เครื่องหมายสังกัดของทหารหญิงมีลักษณะเช�นเดียวกับ
เครื่องหมายสังกัดของทหารชาย (ตามข�อ ๓.๖) 

๔.๗ กระโปรงและกางเกง  มีดังน้ี 
๔.๗.๑ กระโปรงสีเทา ยาวคลุมเข�าไม�เกินครึ่งน�อง ผ�าเอวที่ด�านซ�ายและ 

ที่ขอบเอวมีห�วงสําหรับสอดเข็มขัด ทําด�วยผ�าชนิดและสีเดียวกับกระโปรง กว�างไม�เกิน ๑ เซนติเมตร 
ข�างหน�า ๒ ห�วง ข�างหลัง ๒ ห�วง ด�านหลังมีจีบปล�อยชายกระโปรง ๒ จีบ ระยะห�างกันพอสมควร 
ชายกระโปรง  ไม�บาน และไม�มีกระเปOา 

๔.๗.๒ กระโปรงสีขาว มีลักษณะเช�นเดียวกับกระโปรงสีเทา 
๔.๗.๓ กระโปรงยาวสีเทา ชายกระโปรงยาวคลุมข�อเท�า ผ�าเอวที่ด�านซ�าย 

ตรงกลางด�านหลังผ�าถึงเข�า  
๔.๗.๔ กระโปรงกางเกงสีเทา ยาวคลุมเข�าไม�เกินครึ่งน�อง ผ�าเอวที่ด�านซ�าย 

และที่ขอบเอวมีห�วงสําหรับสอดเข็มขัด ทําด�วยผ�าชนิดและสีเดียวกับกระโปรงกางเกง กว�างไม�เกิน   
๑ เซนติเมตร ข�างหน�า ๒ ห�วง ข�างหลัง ๒ ห�วง ด�านหน�าและด�านหลังมีจีบกระทบปล�อยชายพองาม 
ชายกระโปรงกางเกงไม�บานและไม�มีกระเปOา 

๔.๗.๕ กางเกงขายาวสีเทา มีลักษณะเช�นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทาของ
ทหารชาย เว�นแต�ผ�าเอวทางด�านซ�าย ปลายขากว�างไม�น�อยกว�า ๒๐ เซนติเมตร แต�ไม�เกิน ๒๔ เซนติเมตร 

๔.๗.๖ กางเกงฝLกขายาวสีเทา มีลักษณะเช�นเดียวกับกางเกงฝLกขายาวสีเทา
ทหารชาย เว�นแต�ผ�าเอวทางด�านซ�าย ปลายขากว�างไม�น�อยกว�า ๒๐ เซนติเมตรแต�ไม�เกิน ๒๔ เซนติเมตร 

๔.๘ เข็มขัด   ใช�เข็มขัดด�ายถักหรือวัตถุเทียมด�ายถักสีนํ้าเงินดํา มีลักษณะเช�นเดียว 
กับเข็มขัดถักหรือวัตถุเทียมด�ายถักสีนํ้าเงินดําของทหารชาย 

๔.๙ รองเท+า  มี ๔ แบบ คือ 
๔.๙.๑ รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดํา ชนิดไม�ผูกเชือก พ้ืนบางช้ันเดียว ส�นใหญ�

พอสมควร สูงไม�เกิน ๗.๕ เซนติเมตร และไม�ตํ่ากว�า ๒.๕ เซนติเมตร 
๔.๙.๒ รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดํา ชนิดผูกเชือก มีลักษณะเช�นเดียวกับรองเท�าหุ�ม

ส�นหนังสีดําของทหารชาย 
 
 

๕
 ซ

ม
. 

๕
 ซ

ม
. 
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๔.๙.๓ รองเท�าสูงครึ่งน�องหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก 
๔.๙.๔ รองเท�าสูงหนังสีดํา ชนิดไม�ผูกเชือก 
รองเท�าทุกแบบต�องมีส�น ไม�มีริ้วและลวดลาย 

๔.๑๐ กระเปYาถือ  มี ๒ แบบ  คือ 
๔.๑๐.๑ กระเปYาถือสีดํา ทําด�วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดํารูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า 

มุมมนสูง ๑๙ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร มีสายสะพาย 
๔.๑๐.๒ กระเปYาสโมสร ทําด�วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีดํารูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า 

มุมมนสูง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ไม�มีสายสะพาย 
กระเปOาถือทั้ง  ๒ แบบน้ีไม�มีลวดลาย กึ่ งกลางที่ปYดฝากระเปOาด�านนอก 

มีเครื่องหมายทําด�วยโลหะสีทองมีลักษณะเช�นเดียวกับดุมสีทองขนาดใหญ� โดยปกติถือด�วยมือซ�าย  
สําหรับกระเปOาที่มีสายจะสะพายที่ไหล�ซ�ายห�อยลงมาใต�แนวเอวก็ได� 
 
เอกสารอ+างอิง -  กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ 
    ว�าด�วย เครื่องแบบทหารอากาศ (ฉบับที่ ๑๓) และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
 -  คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘๗/๓๗ ลง ๔ มี.ค.๓๗ เรื่อง การติดเครื่องหมายสังกัดกับ 
    เครื่องแบบทหารอากาศ (ข�อ ๓.๖.๒ – ๓.๖.๖ และ ข�อ ๓.๗) 
 -  คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๓ ลง ๒๐ ก.ย.๕๓ เรื่อง แก�ไขการติดเครื่องหมายสังกัด  
    กับเครื่องแบบทหารอากาศ (ข�อ ๓.๖.๑)   
 
 
 

การใช+ถุงมือสาํหรับทหารหญิง 

 
๑. นายทหารสัญญาบัตรหญิง เมื่อแต�งกายด�วยเครื่องแบบชนิดต�าง ๆ ทางราชการจะมิได�

กําหนดให�มีการคาดกระบี่  นายทหารสัญญาบัตรหญิงจึงไม�ต�องใช�ถุงมือแต�อย�างใด 
๒. นายทหารสัญญาบัตรหญิง แต�งกายด�วยเครื่องแบบชนิดต�าง ๆ โดยให�มีการประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ8 (เหรียญจริง) จะต�องใช�ถุงมือประกอบด�วยเสมอ 
 
 
 
 
 
เอกสารอ+างอิง หนังสือ สม.ที่ กห ๐๒๐๑/๒๓๖๗  ลง ๒๗ ต.ค.๔๑ และอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๔๑ 
 ท�ายหนังสือ กพ.ทอ. ลง ๒๗ พ.ย.๔๑ (กพ.ทอ.เลขรับ ๑๘๖๗๒/๔๑)   
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การใช+เคร่ืองแบบพิเศษสําหรับทหารเหล"าดุริยางค?  
 

 ๑.  วัตถุประสงค?  เพ่ือให�ทหารเหล�าดุริยางค8มีเครื่องแบบพิเศษที่มีความสง�างาม เหมาะสม
กับการใช�ในโอกาสต�าง ๆ จึงกําหนดให�มเีครื่องแบบพิเศษสําหรบัทหารเหล�าดุริยางค8เพ่ิมข้ึนใช�เพ่ือพลางเป.น
การภายใน ทอ. 

 ๒.  เคร่ืองแบบพิเศษสําหรับทหารเหล"าดุริยางค?มีท้ังหมด ๓ แบบ  ดังน้ี  
 ๒.๑  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารดุริยางค8แบบ ๑   
  ๒.๑.๑  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารชาย ประกอบด�วย   
     ๒.๑.๑.๑  หมวกทรงหม�อตาลสีขาวตามทีก่ําหนดไว�ในกฎกระทรวง  

เว�นแต�สายรัดคางของนายทหารประทวน ใช�แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง   
     ๒.๑.๑.๒  เสื้อช้ันนอกคอปYดสีเทา ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกไม�มีกระเปOา 

ด�านหน�าผ�าเฉียงไปทางซ�าย ด�านในมีดุมขัด แนวอกมีดุม ๔ ดุม ขัดซ�อนอยู�ในสาบ ที่อกเสื้อด�านซ�าย  
และด�านขวามีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ�ติดเรียงตามทางด่ิงข�างละ ๑ แถว แถวละ ๖ ดุม ที่ชายเสื้อด�านหลัง 
ตรงกลางเปYดชาย อินทรธนูอ�อนตอนปลายอินทรธนูขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข�างละ ๑ ดุม นายทหาร
สัญญาบัตร และนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ ปXกเครื่องหมายยศบนอินทรธนูด�วยไหมทอง โดยใช�
ขนาด และลักษณะเช�นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนูแข็งตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง นายทหาร
ประทวนช้ันจ�าอากาศใช� เครื่องหมายยศตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง ติดที่แขนเสื้อข�างซ�าย  
ติดเครื่องหมายสังกัดที่คอเสื้อตอนหน�า ที่ปลายแขนเสื้อทั้ง ๒ ข�าง ปXกด�วยไหมทอง ๒ แถบ ขนาดกว�าง ๕ มม. 
และ ๒ มม. รอบแขนเสื้อ ระหว�างแถบห�างกัน ๑๐ มม. ขดเป.นวงต้ังข้ึนที่ด�านนอกของแขนเสื้อ ปลายแขน
ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข�างละ ๑ ดุม   

     ๒.๑.๑.๓  กางเกงขายาวสีขาวตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง  
     ๒.๑.๑.๔  เข็มขัดหนังสีขาว กว�าง ๕.๕ ซม. หัวเข็มขัดทําด�วยโลหะ 

สีทองเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าทางนอน ปลายมน กว�าง ๖ ซม. ยาว ๘ ซม. พ้ืนเกลี้ยง มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปZกนก 
๒ ปZก วางทับอยู�บนช�อชัยพฤกษ8 ๒ ข�าง ข�างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู�กึ่งกลางหัวเข็มขัด ใช�คาดทับเสื้อช้ันนอกคอ
ปYดสีเทา   

     ๒.๑.๑.๕  รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก ถุงเท�าสีดํา  
  ๒.๑.๒  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารหญิง ประกอบด�วย  
     ๒.๑.๒.๑  หมวกทรงกลมพับปZกสีขาวตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง 

เว�นแต�สายรัดคางใช�แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง และมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตรึงปลายสาย 
รัดคาง ข�างละ ๑ ดุม  

     ๒.๑.๒.๒  เสื้อช้ันนอกคอปYดสีเทา เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
ทหารชาย  

     ๒.๑.๒.๓  กระโปรงยาวสีขาว 
     ๒.๑.๒.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสําหรับ 

ทหารชาย   
     ๒.๑.๒.๕  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก   
  ๒.๑.๓  เครื่องแบบพิเศษสําหรับผู�อํานวยเพลง ประกอบด�วย  
     ๒.๑.๓.๑  หมวกทรงหม�อตาลสีขาวตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง  
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     ๒.๑.๓.๒  เสื้อช้ันนอกเปYดอกสีเทา คอแบะแบบแหลม มีตะเข็บหลัง  
๔ ระดับ ปาดเอวด�านหน�า อกเสื้อด�านซ�ายมีกระเปOาเจาะ กว�าง ๑๒.๓๕ ซม. ปากกระเปOากุaน สูง ๒.๕ ซม. 
มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ�เรียงสองแถวข�างละ ๓ ดุม เฉียงตามแนวปกเสื้อตามทางด่ิง ด�านหลังชายเสื้อผ�า
แบ�งครึ่งยาวลงมาถึงข�อพับขาเป.นรูปมุมโค�ง มีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๒ ดุม ตรงกลางเอวห�างกัน ๑๒.๗๕ ซม. 
ที่ปลายแขนเสื้อมีแถบไหมทอง ๒ แถบ ขนาดกว�าง ๕ มม. และ ๒ มม.ระหว�างแถบห�างกัน ๑๐ มม. ให�แถบ
กว�าง ๕ มม. อยู�ส�วนล�างวนรอบแขนเสื้อ และให�ขัดเป.นวงต้ังข้ึนทางด�านนอกของแขนเสื้อ ด�านล�างมี
เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรปXกด�วยไหมทองรอบวงแขน แถบใหญ�ขนาดกว�าง ๑๐ มม. แถบเล็ก
ขนาดกว�าง ๕ มม. ปลายแขนขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ข�างละ ๑ ดุม   

     ๒.๑.๓.๓  เสื้อกั๊กสีขาว หน�าอกเว�ามีปก ชายล�างสุดด�านหน�าขอบเสื้อ
บากเป.นรูปสามเหลี่ยมระหว�างหน�าอกกับชายเสื้อ มีกระเปOาเจาะทั้งสองข�าง และใช�ดุมสีขาวขนาดใหญ� ๓ ดุม 
ด�านหลังมีสายเข็มขัดทําด�วยผ�า   

     ๒.๑.๓.๔  เสื้อเช้ิตอกแข็งสีขาวแขนยาว ข�อมือแข็งขัดดุมคอเข็ง 
ช้ันเดียวแบบปZกผีเสื้อใช�ผ�าผูกคอสีขาวเงื่อนหูกระต�าย  

     ๒.๑.๓.๕  กางเกงขายาวสีเทา ไม�มีจีบ หูเข็มขัด และกระเปOา มีแถบ
ไหมทอง กว�าง ๑ ซม. ติดที่แนวตะเข็บขากางเกงข�างละ ๒ แถบ ระหว�างแถบห�างกัน ๐.๕ ซม. บนพ้ืนแถบ
สักหลาดสีนํ้าเงินดํา ใช�สายโยงกางเกงสีดําประกอบด�วย  

     ๒.๑.๓.๖  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก ถุงเท�าสีดํา  
 ๒.๒  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารเหล�าดุริยางค8แบบ ๒   
  ๒.๒.๑  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารชาย ประกอบด�วย  
     ๒.๒.๑.๑  หมวกทรงหม�อตาลสีนํ้าเงินดํา มีลักษณะเช�นเดียวกับหมวก

ทรงหม�อตาลสีเทาตามที่กําหนดไว�กฎกระทรวง เว�นแต�สายรัดคางของนายทหารประทวนใช�แถบไหมทอง
หรือวัตถุเทียมไหมทอง  

     ๒.๒.๑.๒  เสื้อช้ันนอกคอปYดสีฟKาเข�ม ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกล�าง ที่แนวอก
มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ� ๒ แถว ข�างละ ๖ ดุม ที่คอเสื้อสีนํ้าเงินดํามีแถบไหมทองเดินรอบ ขนาด ๕ มม. 
ด�านหน�ามีลายกนกปXก ข�างละ ๑ ลาย นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ ปXก
เครื่องหมายยศบนอินทรธนูด�วยไหมทอง โดยใช�ขนาด และลักษณะเช�นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนู
แข็งตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศใช�เครื่องหมายยศตามที่กําหนดไว�ใน
กฎกระทรวง ติดที่แขนเสื้อข�างซ�าย ที่ปลายแขนเสื้อเป.นปลอกแขนสีนํ้าเงิน ตรงกลางปXกเครื่องหมาย
สัญลักษณ8 ดย.ทอ. มีแถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขน ขนาดกว�าง ๕ มม. ๒ เส�น ระหว�างแถบห�างกัน 
๘ มม.   

     ๒.๒.๑.๓  กางเกงขายาวสีขาว มีแถบไหมทอง ๓ แถบ และแถบสีนํ้าเงิน 
๒ แถบ อยู�ตรงกลางระหว�างแถบไหมทอง แต�ละแถบมีขนาดกว�าง ๒๕ มม. ติดที่แนวตะเข็บกางเกงทั้งสองข�าง  

     ๒.๒.๑.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสําหรับทหาร
ชายเหล�าดุริยางค8แบบ ๑  

     ๒.๒.๑.๕  รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก ถุงเท�าสีดํา 
  ๒.๒.๒  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารหญิง ประกอบด�วย 
     ๒.๒.๒.๑  หมวกทรงกลมพับปZกสีนํ้าเงิน มีลักษณะเช�นเดียวกับหมวก

ทรงกลมพับปZกสีเทาตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง เว�นแต�สายรัดคางใช�แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 
และมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตรึงปลายสายรัดคาง ข�างละ ๑ ดุม 
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     ๒.๒.๒.๒  เสื้อช้ันนอกคอปYดสีฟKาเข�ม เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สําหรับทหารชาย  
     ๒.๒.๒.๓  กระโปรงยาวสีขาว 
     ๒.๒.๒.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช�นเดียวกับเครือ่งแบบพิเศษสําหรบัทหารชาย  
     ๒.๒.๒.๕  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก  
  ๒.๒.๓  เครื่องแบบพิเศษสําหรับผู�อํานวยเพลง ประกอบด�วย  
     ๒.๒.๓.๑  หมวกทรงหม�อตาลสีนํ้าเงินดํา เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สําหรับทหารชาย  
     ๒.๒.๓.๒  เสื้อช้ันนอกสีฟKาเข�ม ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกบน ปาดเอว
ด�านหน�า ใช�แถบไหมทองขนาด ๑๒ มม. เดินรอบ ที่แนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ� ๒ แถว แถวละ ๕ ดุม 
ห�างจากริมสาบหน�าเสื้อ ๕ มม. ที่คอเสื้อสีนํ้าเงินดําใช�แถบไหมทองขนาด ๕ มม. เดินรอบ ด�านหน�ามี 
ลายกนกปXก ข�างละ ๑ ลาย ที่ปลายแขนเสื้อเป.นปลอกแขนสีนํ้าเงินดํา ตรงกลางปXกเครื่องหมายสัญลักษณ8 
ดย.ทอ. ใช�แถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขนขนาดกว�าง ๕ มม. ข�างละ ๒ เส�น ระหว�างแถบห�างกัน ๘ มม. 
ใช�เครื่องหมายยศอินทรธนูแข็งตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง และใช�โซ�สีทองโยงระหว�างดุมโลหะสีทอง
ขนาดใหญ� ๒ คู�สุดท�าย   
     ๒.๒.๓.๓  กางเกงขายาวสีขาว เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
ทหารชาย  
     ๒.๒.๓.๔  เสื้อเช้ิตอกแข็งสีขาวแขนยาว แบบคอจีน  
     ๒.๒.๓.๕  ผ�าคาดเอวสีนํ้าเงินตามที่กําหนดไว�ในกฎหมายกระทรวง 
     ๒.๒.๓.๖  รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก ถุงเท�าสีดํา  

 ๒.๓  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารเหล�าดุริยางค8แบบ ๓  
   ๒.๓.๑  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารชาย ประกอบด�วย  
     ๒.๓.๑.๑  หมวกทรงหม�อตาลสีนํ้าเงินดํา เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สําหรับทหารชายเหล�าดุริยางค8แบบ ๒  
     ๒.๓.๑.๒  เสื้อช้ันนอกคอปYดสีฟKาเข�ม ตัวเสื้อยาวคลุมสะโพกล�าง ที่แนว
อกมีดุมโลหะสีทอง ขนาดใหญ� ๒ แถว ข�างละ ๕ ดุม ด�านหลังเสื้อเดินเส�นไหมสีทอง ขนาด ๓ มม. ตาม
ตะเข็บหลังต้ังแต�ช�วงใต�แขนจนถึงสะโพกบน ติดดุมขนาดใหญ� ๒ ดุม ตรงกลางเอวด�านข�างทั้งสองข�าง  
มีตะขอชุบทอง ที่ชายเสื้อด�านหลังมีสนับเป.นสีนํ้าเงินดํา มีแถบไหมทอง ขนาด ๕ มม. และ ขนาด ๓ มม. 
อย�างละ ๑ เส�น ที่คอเสื้อสีนํ้าเงินดํามีแถบไหมทองเดินรอบ ขนาด ๕ มม. ด�านหน�าปXกไหมเงินรูปดาว 
ห�าแฉกหน่ึงดวง และปXกไหมทองรูปเครื่องหมายปZกทหารอากาศแบบครึ่ง ข�างละ ๑ ลาย ด�านหลังเดิน
เส�นลายกระจังด�วยไหมทอง ขนาด ๓ มม. ที่ปลายแขนเสื้อมีปลอกแขนสีนํ้าเงินดํา ตรงกลางปXกเครื่องหมาย
สัญลักษณ8 ดย.ทอ. มีแถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขนขนาด ๕ มม.และ ๓ มม. อย�างละ ๑ เส�น 
ระหว�างแถบห�างกัน ๕ มม. นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ ปXกเครื่องหมายยศ
บนอินทรธนูอ�อนด�วยไหมทอง โดยใช�ขนาดและลักษณะเช�นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนูแข็งตามที่
กําหนดไว�ในกฎกระทรวง นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ ปXกเครื่องหมายยศบนอินทรธนูอ�อนด�วยไหมทอง 
โดยให�มีลักษณะและรูปแบบของยศเช�นเดียวกับนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศแต�ให�ปลายแหลมควํ่าลงช้ี
ไปที่ไหล�  
     ๒.๓.๑.๓  กางเกงขายาวสีขาว เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
ทหารเหล�าดุริยางค8แบบ ๒ (ทหารชาย)  
 



- ๑๔๖ - 
 

     ๒.๓.๑.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสําหรับทหาร
เหล�าดุริยางค8แบบ ๑ (ทหารชาย)  
      ๒.๓.๑.๕  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก ถุงเท�าสีดํา   
  ๒.๓.๒  เครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารหญิง ประกอบด�วย  
     ๒.๓.๒.๑  หมวกทรงกลมพับปZกสีนํ้าเงินดํา เช�นเดียวกับเครื่องแบบ
พิเศษสําหรับทหารเหล�าดุริยางค8แบบ ๒ (ทหารหญิง)  
     ๒.๓.๒.๒  เสื้อช้ันนอกคอปYดสีฟKาเข�ม เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สําหรับทหารชาย  
     ๒.๓.๒.๓  กระโปรงยาวสีขาว 
     ๒.๓.๒.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารชาย  
     ๒.๓.๒.๕  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก  
    ๒.๓.๓  เครื่องแบบพิเศษสําหรับผู�อํานวยเพลง ประกอบด�วย  
     ๒.๓.๓.๑  หมวกทรงหม�อตาลสีนํ้าเงินดํา เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
สําหรับทหารชาย 
     ๒.๓.๓.๒  เสื้อช้ันนอกสีฟKาเข�ม ชายเสื้อด�านปากเอว ที่แนวอกมีดุม
โลหะสีทองขนาดใหญ�ชิดสาบเสื้อ ๒ แถว แถวละ ๗ ดุม เดินแบบไหมทอง ขนาด ๕ มม. ที่ด�านหน�าห�างจาก
ริมสาบเสื้อ ๕ มม. ด�านหลังชายเสื้อผ�าแบ�งครึ่งยาวลงมาถึงข�อพับขาเป.นรูปมุมโค�ง เดินแถบไหมทอง ขนาด 
๕ มม. ตามแนวตะเข็บต้ังแต�ช�วงใต�แขนจนถึงสะโพกบน และชายเสื้อที่กลางเอวมีดุมสีทองขนาดเล็ก ๒ ดุม 
ที่ปลายแขนเสื้อเป.นปลอกแขนสีนํ้าเงินดํา ตรงกลางปXกเครื่องหมายสัญลักษณ8 ดย.ทอ. ใช�แถบไหมทอง 
เดินรอบขอบบนปลอกแขน ขนาด ๕ มม. และขนาด ๓ มม. อย�างละ ๑ เส�น ระหว�างแถบห�างกัน ๕ มม. ที่คอเสื้อ 
สีนํ้าเงินดําใช�แถบไหมทอง ขนาด ๕ มม. เดินรอบ ด�านหน�าปXกไหมเงินรูปดาวห�าแฉกหน่ึงดวง และปXกไหม
ทองรูปเครื่องหมายปZกทหารอากาศแบบครึ่งข�างละ ๑ ลาย ด�านหลังปXกลายกระจังด�วยด้ินทอง ขนาด ๓ มม.  
     ๒.๓.๓.๓  กางเกงยาวสีขาว เช�นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษสําหรับทหารชาย  
     ๒.๓.๓.๔  ผ�าคาดเอวสีนํ้าเงินดําตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง  
     ๒.๓.๓.๕  รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก ถุงเท�าสีดํา  
 

 
เอกสารอ+างอิง   คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๔/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  เรื่อง  การใช�เครื่องแบบพิเศษสําหรับ 
                          ทหารเหล�าดุริยางค8   
 
 
 

(ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษสําหรบัทหารเหล�าดุริยางค8) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๗ -   
 
 

ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษสําหรบัทหารเหล�าดุริยางค8แบบ ๑ 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
     
                

     
    

 
 
 

(ผู�อํานวยเพลง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (ดุริยางค8ชาย)                                                         (ดุริยางค8หญงิ) 



- ๑๔๘ -  
 
 

ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษสําหรบัทหารเหล�าดุริยางค8แบบ ๒  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู�อํานวยเพลง) 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    (ดุริยางค8ชาย)                                                   (ดุริยางค8หญงิ) 
 



- ๑๔๙ - 
 
 

ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษสําหรบัทหารเหล�าดุริยางค8แบบ ๓  
 

 
(ผู�อํานวยเพลง) 

 
 
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     (ดุริยางค8ชาย)                                                      (ดุริยางค8หญิง)  



- ๑๕๐ - 
 

การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ? การติดแพรแถบย"อ และการใช+เคร่ืองหมายราชองครักษ? 

เพ่ือให�การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8 และการใช�เครื่องหมายราชองครักษ8 เป.นไปโดย
ถูกต�อง จึงได�กําหนดให�การประดับและใช�เครื่องหมายดังกล�าวไว�ดังน้ี 

๑. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ? 
๑.๑ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8 ให�ปฏิบัติตามประกาศสํานักคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง ลําดับเกียรติ และระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8ไทย  
๑.๒ ทหารซึ่งได�รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให�ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8

ต�างประเทศ ให�ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8น้ันได�  
๑.๓ เมื่อแต�งเครื่องแบบปกติ ซึ่งไม�ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8 ให�ใช�แพรแถบ

ของเครื่องราชอิสริยาภรณ8น้ัน ทําเป.นแถบสูงประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร กว�างประมาณ ๓ เซนติเมตร  
ติดที่อกเสื้อข�างซ�ายเหนือกระเปOาบน เว�นแต�เครื่องราชอิสริยาภรณ8ใด ซึ่งมีกฎหมายกําหนดให�ประดับ 
ที่อกเสื้อข�างขวา ก็ให�ติดแพรแถบที่อกเสื้อข�างขวา และสําหรับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ8ใด  
มีกฎหมายกํ าหนดเครื่ องหมายสํ าหรับประดับแพรแถบ ให�ประดับเครื่ องหมายที่ แพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8น้ันด�วย  

๒.  การติดแพรแถบย"อ  เมื่อแต�งเครื่องแบบปกติซึ่งไม�ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8ให�ใช�
แพรแถบย�อ ซึ่งมีความสูง ๑.๕ ซม. กว�าง ๓ ซม.โดยให�ประดับแพรแถบย�อตรงกึ่งกลางเหนือกระเปOาบนของ
เสื้อด�านซ�ายประมาณ ๑ ซม.ในกรณีที่เสื้อเครื่องแบบไม�มีกระเปOาบนให�ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด�านซ�าย  
สูงตํ่าพองาม ให�ติดเรียงกันเป.นแถวตามยาว แถวละไม�เกิน ๕ แถบ   

๓.  เคร่ืองหมายราชองครักษ? 
๒.๑ นายทหารที่เป.นราชองครักษ8ใช�สายยงยศ และเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 

ดังน้ี  
๒.๑.๑ สายยงยศ ทําด�วยไหมทองหรือไหมสีเหลืองเป.นลายถัก ๒ เส�น 

ประกอบตุ�มโลหะสีทอง ๒ ตุ�ม สายเกลี้ยง ๒ เส�น ปลายสายรวมติดใต�อินทรธนูข�างขวา สายถักคล�อง 
ใต�แขนขวาผ�านหน�าอก ๑ เส�น ส�วนอีก ๑ เส�น ผ�านหน�าอก สายเกลี้ยงทําเป.นบ�วงคล�องใต�แขนขวา ๑ เส�น 
ส�วนอีก ๑ เส�นทําเป.นบ�วงผ�านหน�าอกมารวมกับปลายสายถักทั้ง ๒ เส�น คล�องที่ดุมอกเสื้อ ให�ตุ�มโลหะสีทอง
อยู�ที่อกเสื้อ ถ�าเป.นเสื้อช้ันนอกคอปYด คล�องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๑ ถ�าเป.นเสื้อช้ันนอกคอแบะ หรือเสื้อช้ันนอก
เปYดอกคล�องใต�ชายพับ แนวเดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อช้ันนอกคอปYด 

สายยงยศทําด+วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง  ใช�ประกอบเครื่องแบบ ดังน้ี 
๒.๑.๑.๑ เมื่อแต�งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทา 

คอแบะ ซึ่งประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8 เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศเครื่องแบบสโมสร
เครื่องแบบกันหนาวที่ใช�เสื้อช้ันนอกคอปYดสีนํ้าเงินดํา หรือเสื้อน�อยสีนํ้าเงินดําหรือเครื่องแบบทหารเรือ 
สําหรับใช�ในประเทศหนาวที่ใช�เสื้อสโมสรดํา เสื้อน�อย เสื้อกลางหรือเสื้อใหญ�สีนํ้าเงินดําใช�สายยงยศไหมทอง 

๒.๑.๑.๒ เมื่อแต�งเครื่องแบบปกติขาวซึ่งไม�ประดับเครื่องราชอิสรยิาภรณ8 
ใช�สายยงยศไหมสีเหลือง 

 เมื่อแต�งเครื่องแบบที่มิได�กําหนดให�ใช�สายยงยศราช
องครักษ8 ก็ให�ใช�สายยงยศอย�างอื่นในโอกาสที่ปฏิบัติหน�าที่น้ัน ๆ หรือในโอกาสอันควรได�ด�วย 

 
 



- ๑๕๑ - 
 

๒.๑.๒ เคร่ืองหมายอักษรพระปรมาภิไธย  ให�ใช�รูปอักษรพระปรมาภิไธยย�อ 
ในองค8พระมหากษัตริย8รัชกาลที่ตนเป.นราชองครักษ8 ภายใต�เลขลําดับรัชกาล และพระมหามงกุฎ 
ติดบนอินทรธนูขวา ให�ยอดพระมหามงกุฎอยู�ทางด�านคอ  

๒.๑.๒.๑ สําหรับทหารบก ทําด�วยโลหะสีทองติดที่กึ่งกลางอินทรธนู 
โดยมิต�องประดับเครื่องหมายยศ เมื่อแต�งเครื่องแบบสนามหรือเครื่องแบบฝLก ให�งดติดเครื่องหมายอักษร
พระปรมาภิไธย 

๒.๑.๒.๒ สําหรับทหารเรือ ทําด�วยโลหะสีเงิน ถ�าเป.นนายทหาร
สัญญาบัตรตํ่ากว�าช้ันนายพล ติดทับกึ่งกลางแถบเครื่องหมายยศ ถ�าเป.นนายทหารสัญญาบัตรช้ัน   นายพลเรือ
และจอมพลเรือ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางด�านคอ เมื่อแต�งเครื่องแบบปกติลําลองคอพับ 
ให�ติดที่กึ่งกลางอินทรธนู เมื่อแต�งเครื่องแบบฝLกหรือเครื่องแบบสนามให�งดติดเครื่องหมายอักษร 
พระปรมาภิไธย 

๒.๑.๒.๓ สําหรับทหารอากาศ ทําด�วยโลหะสีเงิน ถ�าเป.นนายทหาร
สัญญาบัตรช้ันตํ่ากว�าช้ันนายพลอากาศ ให�ติดที่กึ่งกลางแถบเครื่องหมายยศ ถ�าเป.นนายทหารสัญญาบัตร 
ช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางด�านคอ เว�นแต�เมื่อแต�ง
เครื่องแบบปกติเทาคอพับที่ใช�อินทรธนูอ�อน ให�ติดที่กึ่งกลางอินทรธนู เมื่อแต�งเครื่องแบบฝLกหรือ 
เครื่องแบบสนามให�งดติดเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 

๒.๑.๓  การประดับเคร่ืองหมายพระปรมาภิไธยย"อ ของทหารรักษาพระองค? 
และนายทหารพิเศษประจําหน"วยทหารรักษาพระองค? ซึ่งหน�วยทหารรักษาพระองค8ในส�วนของ ทอ.ที่
ได�รับพระราชวินิจฉัยให�เป.นหน�วยทหารรักษาพระองค8 มีจํานวน ๑๓ หน�วย ได�แก� 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 หน�วยทหารรักษาพระองค8ในส�วนที่ได�รับ
พระราชทานเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย�อ วปร.จากสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวแล�ว ให�ประดับเครื่องหมาย วปร.
คู�กับเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว โดยให�ประดับที่อกเสื้อด�านขวาเหนือปKายช่ือของ
เครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย�อ วปร.ให�อยู�ทางขวาของเข็มที่ระลึก ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 

นายทหารราชองรักษ8ขณะที่ทํ าการในหน�าที่ประจําพระองค8
โดยเฉพาะ เช�น รับ นํา ตาม หรือแซงเสด็จ หรือไปในการต�าง ๆ ในหน�าที่ราชองครักษ8 ใช�ปลอกแขน
สักหลาดสีนํ้าเงินดํา กว�าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว�าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ ทาบกลางปลอกแขน
โดยรอบ เว�นระยะระหว�างแถบ ๕ มิลลิเมตร ตรงกลางด�านนอกมีอักษรพระปรมาภิไธยย�อใน 
องค8พระมหากษัตริย8รัชกาลปXจจุบัน ภายใต�เลขลําดับรัชกาล และพระมหามงกุฎปXกด�วยด้ินทอง ที่ขอบบน
และขอบล�างของปลอกแขนขลิบลวดไหมทอง สวมที่แขนเสื้อข�างซ�ายเหนือข�อศอก 

ผู�ที่เคยเป.นราชองรักษ8ในรัชกาลใด เมื่อพ�นจากตําแหน�งแล�วจะได�รับ
พระราชทานเข็มอักษรพระปรมาภิไธยย�อในองค8พระมหากษัตริย8รัชกาลน้ัน ประกอบด�วยแพรแถบ 
เป.นเกียรติยศ ให�ติดที่อกเสื้อข�างขวาเหนือกระเปOาบน  ถ�ามีเครื่องหมายอื่นติดอยู�แล�วให�ติดเหนือข้ึนไป 
 
 
 
 



- ๑๕๒ - 
 
เอกสารอ+างอิง  - กฎกระทรวงว�าด�วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8และการใช�เครื่องหมายราชองครักษ8 
  พ.ศ.๒๔๙๙ แก�ไขถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  - อนุมั ติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ มี .ค.๖๑ ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่  กห ๐๖๐๔.๔/๒๐๖๘  
                     ลง ๑๔ มี.ค.๖๑ เรื่อง การประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย�อ และนายทหารพิเศษ 
                     ประจําหน�วยทหารรักษาพระองค8       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๓ - 
 

สายยงยศเสนาธิการ ฝPายเสนาธิการ และนายทหารคนสนิท  
 

๑.  นายทหารสัญญาบัตร  ที่ดํารงตําแหน"งเสนาธิการ และฝPายเสนาธิการให�ใช�สายยงยศ 
ดังต�อไปน้ี 

๑.๑  สายยงยศ ทําด�วยไหมทองหรือไหมสีเหลืองเป.นสายถัก ๑ เส�นประกอบด�วย 
ตุ�มโลหะสีทอง ๑ ตุ�ม สายเกลี้ยง ๒ เส�น ปลายสายรวมติดใต�อินทรธนูข�างขวา สายถักคล�องใต�แขนขวา 
ผ�านหน�าอกมารวมกับปลายสายถัก คล�องที่ดุมอกเสื้อ ให�ตุ�มโลหะสีทองอยู�ที่ดุมอกเสื้อถ�าเป.นเสื้อช้ันนอกคอ
ปYดคล�องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๑ ถ�าเป.นเสื้อช้ันนอกคอแบะ หรือเสื้อช้ันนอกเปYดอกคล�องใต�ชายพับประมาณ
เดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อช้ันนอกคอปYดสายยงยศทําด�วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช�ประกอบกับ
เครื่องแบบ ดังน้ี  

๑.๑.๑ เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ที่ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8 เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสโมสร ใช�สายยงยศไหมทอง 

๑.๑.๒ เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ที่ไม�ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8  ใช�สายยงยศไหมสีเหลือง  

๑.๑.๓ เครื่องแบบปกติเทาคอพับ  หรือเครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอแบะ 
ใช�สายยงยศไหมสีเหลืองเฉพาะแต�สายเกลี้ยง ๑ เส�น ทําเป.นบ�วงผ�านหน�าอกมาคล�องที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ ๒ 
ปลายสายรวมติดใต�อินทรธนูข�างขวา 

๑.๑.๔ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว ใช�สายยงยศไหมสีเหลือง เฉพาะแต�สายเกลี้ยง 
๑ เส�น ทําเป.นบ�วงผ�านหน�าอกมาคล�องใต�ชายพับประมาณแนวเดียวกับดุมเม็ดที่ ๑ ของเสื้อช้ันนอกคอปYด 
ปลายสายรวมติดใต�อินทรธนูข�างขวา 

๒. นายทหารสัญญาบัตรที่ดํารงตําแหน"งนายทหารคนสนิท ให�ใช�สายยงยศ ดังน้ี 
๒.๑ สายยงยศ  ทําด�วยไหมทองหรือไหมสีเหลืองเป.นสายถัก ๑ เส�นประกอบด�วยตุ�ม

โลหะสีทอง ๑ ตุ�ม ทําเป.นบ�วงคล�องใต�แขนขวา ปลายสายรวมติดใต�อินทรธนูข�างขวาให�ตุ�มโลหะสีทอง 
อยู�ทางด�านหน�า สายยงยศทําด�วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช�ประกอบกับเครื่องแบบดังน้ี 

๒.๑.๑ เครื่องแบบปกติขาวหรือ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8  เครื่องแบบครึ่งยศ  เครื่องแบบเต็มยศ  หรือเครื่องแบบสโมสรใช�สายยงยศไหมทอง 

๒.๑.๒ เครื่องแบบปกติขาว  หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ไม�ประดับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ8  ใช�สายยงยศไหมสีเหลือง  

๒.๑.๓ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอพับหรือ
เครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอแบะ ใช�สายยงยศไหมสีเหลืองเฉพาะแต�สายเกลี้ยง ๑ เส�นทําเป.นบ�วง 
คล�องใต�แขนขวา  ปลายสายรวมติดใต�อินทรธนูข�างขวา 

๓. นายทหารซึ่งใช�สายยงยศเสนาธิการ และดํารงตําแหน�งนายทหารคนสนิท ให�ใช� 
สายยงยศเสนาธิการแต�เพียงอย�างเดียว 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๔ - 
 

การประดับสายยงยศ 
 

๑. นายทหารสัญญาบัตรที่ดํารงตําแหน�งเสนาธิการ และฝGายเสนาธิการให�ประดับ 
สายยงยศไหมเกลี้ยง โดยให�ปลายสายที่รวมไว�ติดที่ใต�ปลายอินทรธนูข�างขวาด�านไหล�และให�เปYดปลาย 
สายอินทรธนูที่เย็บทแยงมุมไว� เพ่ือสอดสายยงยศเข�าไปได� 

๒. นายทหารคนสนิท  ให�ประดับสายยงยศไหมเกลี้ยง โดยให�ปลายสายที่รวมไว� 
ติดที่ใต�อินทรธนูข�างขวาถัดจากที่ทแยงมุมไปทางด�านคอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(คําสั่งช้ีแจง) ที่ ๕/๐๒  ลง  ๒๓ มิ.ย.๐๒ เรื่อง การประดับเครื่องหมายและ 
 สายยงยศกับเครื่องแบบปกติเทาคอพับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๕ - 
 

กําหนดให+ใช+เคร่ืองแบบทหารอากาศ (เพ่ือพลาง) 
 

เพ่ือให�การแต�งเครื่องแบบของข�าราชการทหารในสังกัด ทอ.เป.นไปด�วยความเรียบร�อย 
เหมาะสม จึงกําหนดส�วนประกอบเครื่องแบบของทหารชายเพ่ิมเติม ดังน้ี 

๑. กําหนดให�มีหมวกหนีบสีเทาของทหารชาย เพ่ิมข้ึนอีก ๑ แบบ มีส�วนประกอบ คือ 
๑.๑ ตราหน�าหมวก ติดที่ด�านล�างข�างซ�าย ห�างจากตอนหน�าของหมวก ๑.๕ น้ิว  

สูงจากขอบหมวกด�านหน�าข�างซ�าย ๑ น้ิว พลทหาร น.ประทวน น.สัญญาบัตร   
๑.๒ ขลิบหมวกรอบริมสาบหมวก มีลักษณะโค�งมนเล็กน�อย ขนาด ๐.๕ ซม.และมีสี

ดังน้ี 
๑.๒.๑ น.ประทวน มีขลิบสีฟKา  
๑.๒.๒ น.สัญญาบัตรช้ันนายเรืออากาศ และนายนาวาอากาศ มีขลิบด้ินเงิน 
๑.๒.๓ น.สัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มีขลิบด้ินทอง 

๑.๓ การใช�หมวกหนีบสี เทาตามข�อ ๑ ให�ใช�ประกอบเครื่องแบบทหารอากาศ
เช�นเดียวกับหมวกหนีบสีเทาแบบเดิมตามที่กฎกระทรวงกําหนด 

๒. กําหนดให�มีเสื้อเครื่องแบบของทหารชาย เพ่ิมข้ึนอีก ๑ แบบ คือ เสื้อคอพับสีเทาอ�อน 
แขนยาว ลักษณะของเสื้อมีดังน้ี 

๒.๑ เสื้อคอพับสีเทาอ�อน แขนยาว ใช�ผ�าสีเทาอ�อนตามที่ ทอ.กําหนด ที่คอและแนว
อกมีดุม ๕ ดุม ไม�มีสาบอก แขนยาวรัดข�อมือ ขัดดุมข�างละ ๑ ดุม ที่อกมีกระเปOาปะข�างละ๑ กระเปOา  
มุมกระเปOาล�าง ปะมุมปกกระเปOาตัดมุมพองาม มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกขัดดุมข�างละ ๑ ดุม   
มีอินทรธนูอ�อนปลายตัดแหลม ใช�ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อสวมเสื้อน้ีให�สอดชายเสื้ออยู�ภายในกางเกง  
การประดับเครื่องหมายยศ แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ8 เครื่องหมายต�าง ๆและปKายช่ือ คงประดับ
เช�นเดียวกับการใช�เสื้อคอพับสีเทาอินทรธนูอ�อน  

๒.๒ การใช�เสื้อคอพับสีเทาอ�อนแขนยาวน้ี ให�ใช�ประกอบกับเครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอพับ 
และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ  

๓. เน่ืองจากการขอเพ่ิมส�วนประกอบเครื่องแบบ ตามข�อ ๑ และข�อ ๒ จะต�องรายงาน 
ขอแก�ไขกฎกระทรวงไปยัง กห.จึงให�ข�าราชการทหารสังกัด ทอ.ได�มีและใช+เคร่ืองแบบดังกล"าวไปพลางก"อน 
โดยให+ใช+เฉพาะภายในเขตท่ีต้ัง ทอ.เท"าน้ัน 

๔. สําหรับหมวกหนีบสีเทาแบบเดิมและเสื้อเช้ิตสีเทาอ�อน แขนยาว ของทหารชายที่ใช�อยู�
ในปXจจุบัน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงน้ัน ให�ใช�จนกว�าจะหมดสภาพ หรือใช+ได+ ๑ ปX  
 
 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๖๐/๓๕ ลง ๑๔ ก.พ.๓๕  เรื่อง  กําหนดให�ใช�เครื่องแบบทหารอากาศ 
 (เพ่ือพลาง) 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๖ - 
 

กําหนดเคร่ืองแบบ และส"วนประกอบของเคร่ืองแบบ (เพ่ิมเติม) 

เพ่ือให�การแต�งกายของข�าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ สังกัดทอ.เป.นไป
ด�วยความเรียบร�อย เหมาะสม และคล�องตัวต�อการปฏิบัติหน�าที่ จึงให� 

๑. กําหนดให+มีเคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะปล"อยเอวของทหารหญิงเพ่ิมเติมสําหรับ
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ  ดังน้ี 

๑.๑ เครื่องแบบมีส�วนประกอบของเครื่องแบบเช�นเดียวกับเครื่องแบบปกติเทา 
คอแบะ ปล�อยเอว ของนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ 

๑.๒ การประดับเครื่องหมายยศ  ให�ประดับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินที่กําหนดไว�ใน
กฎกระทรวง  ที่ปกเสื้อตอนบนทั้ง  ๒ ข�างแทนที่เครื่องหมายสังกัด ห�างจากฐานปกบนข้ึนไป ๒ ซม. และให�
ขนานกับปกคอเสื้อในส�วนที่พับลง (ตามภาพตัวอย�าง) 

๒. กําหนดให�มีกางเกงขายาวสีเทาของทหารหญิง โดยมีลักษณะเช�นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา
ของทหารหญิงที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง  เว�นแต�ให�ติดซิปด�านหน�า  สําหรับใช�ประกอบเครื่องแบบปกติ 
คอพับที่ใช�อินทรธนูอ�อน และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล�อยเอวที่ใช�อินทรธนูอ�อน 

๓. กําหนดให�ใช�รองเท�าหุ�มส�นหนังสีดําชนิดไม�ผูกเชือก ตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง 
ใช�ประกอบเครื่องแบบปกติคอพับ และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล�อยเอวอินทรธนูอ�อนกรณีที่ใช�กางเกง
ขายาวสีเทา 

๔. กําหนดให+ใช+ตราหน+าหมวกแบบผ+า กับหมวกหนีบสีเทา ของข�าราชการนักเรียนทหาร  
และทหารกองประจําการ แทนตราหน+าหมวกโลหะ โดยปXกด�วยไหมสีทองในส�วนที่เป.นโลหะสีทอง  
และปXกด�วยไหมสีเงินในส�วนที่เป.นโลหะสีเงิน โดยมีลักษณะและขนาดตามตราหน�าหมวกโลหะขนาดเล็ก   
ตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง 

๕. กําหนดให�ใช�ตราหน�าหมวกแบบผ�า กับหมวกหนีบสีเทาของพนักงานราชการ 
และลูกจ�าง ให�ปXกด�วยไหมสีทองแทนตราหน�าหมวกโลหะที 

๖. กําหนดให�ใช�ตราหน�าหมวกกับหมวกทรงอ�อนสีนํ้าเงินดําของนักเรียนนายเรืออากาศ 
และนักเรียนจ�าอากาศ ดังน้ี 

๖.๑ นักเรียนนายเรืออากาศ ทําด�วยผ�าสีฟKารูปตัวยู  ขนาดกว�าง  ๔.๕  ซม. สูง ๕.๕  
ซม.ตรงกลางผ�าสีฟKารูปตัวยูติดตราหน�าหมวก ปXกด�วยไหมสีทองในส�วนที่เป.นโลหะสีทองและปXกด�วยไหมสี
เงินในส�วนที่เป.นโลหะสีเงิน โดยมีลักษณะและขนาดตามตราหน�าหมวกโลหะขนาดเล็กตามที่กําหนดไว� 
ในกฎกระทรวง  สําหรับผ�าสีฟKารูปตัวยูมีขอบปXกด�วยไหมสีฟKา ขนาด  ๐.๒๕  ซม.อยู�ขอบนอก และมีขอบ
ปXกด�วยไหมสีเหลือง ขนาด ๐.๑๒ ซม.อยู�ขอบใน 

๖.๒ นักเรียนจ�าอากาศ ทําด�วยผ�าสีฟKารูปตัวยู ขนาดกว�าง ๔.๕ ซม.สูง ๕.๕ ซม. 
ตรงกลางผ�าสีฟKารูปตัวยูติดตราหน�าหมวก ปXกด�วยไหมสีทองในส�วนที่เป.นโลหะสีทอง และปXกด�วยไหมสีเงิน 
ในส�วนที่เป.นโลหะสีเงิน โดยมีลักษณะและขนาดตามตราหน�าหมวกโลหะขนาดเล็ก ตามที่กําหนดไว� 
ในกฎกระทรวงสําหรับผ�าสีฟKารูปตัวยูมีขอบปXกด�วยไหมสีเงิน ขนาด ๐.๒๕ ซม. 

 
 
 
 



- ๑๕๗ - 

 

๗. กําหนดให�มีเครื่องแบบสวนสนามของนักเรียนจ�าอากาศ ใช�ในโอกาสสวนสนาม 
ในพิธีต�าง ๆ ประกอบด�วย 

๗.๑ หมวกสนาม (ตามภาพตัวอย�าง ในผนวก ค ท�ายคําสั่ง) 
๗.๒ เสื้อปกติเทาคอพับแขนยาว 
๗.๓ ผ�าพันคอสีส�ม มีรูปดาวสีเขียวเข�ม ๑ ดวง 
๗.๔ เข็มขัดด�ายถักหรือวัตถุเทียมด�ายถักสีเทา 
๗.๕ กางเกงขายาวสีเทา 
๗.๖ รองเท�าสูงครึ่งน�องหนังสีดําชนิดผูกเชือก 
๗.๗ ถุงมือสีขาว 

๘. กําหนดให�มีเสื้อเครื่องแบบทหารกองเกียรติยศพิเศษ  เป.นเสื้อช้ันนอกคอแบะสีฟKาเข�ม 
ทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จ  มีลักษณะเช�นเดียวกับเสื้อช้ันนอกคอแบะสีเทา เว�นกระเปOาล�างเป.นแบบกระเปOาปะ 
ทั้ง ๒ ข�าง 

๙. กําหนดให�มีผ�าพันคอประกอบเครื่องแบบฝLกสีเทาของทหาร กรม ปพ.อย.เป.นผ�ารูปห�า
เหลี่ยม ด�านล�าง ๒ ด�าน ยาวด�านละ ๑๘ ซม. ด�านข�าง ๒ ด�าน ยาวด�านละ ๒๗ ซม.ด�านบนยาว ๓๒ ซม. 
และมีผ�าสําหรับรองคอย่ืนออกมาทั้ง ๒ ข�าง ข�างละ ๘ ซม. กว�าง ๓ ซม.ปลายผ�าที่ย่ืนออกมาติดตีนตุaกแกทั้ง 
๒ ข�าง   

๑๐. กําหนดให�มีเครื่องหมายสังกัด กรม ปพ.อย.ทําด�วยโลหะสีทองเป.นรูปวงช�อชัยพฤกษ8 
๒ ข�าง ข�างละ ๙ ใบ รูปวงกลม เส�นผ�าศูนย8กลาง ๒.๕ ซม. ภายในวงช�อชัยพฤกษ8มีรูปร�มชูชีพเหนือสายฟKา
และดาบไขว�ซ�อนทับปZกนก ๒ ปZก    

 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙ เรื่อง กําหนดการแต�งเครื่องแบบ 
 และส�วนประกอบของเครื่องแบบ เพ่ิมเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๘ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประดับเคร่ืองหมายยศกับเคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะปล"อยเอวของทหารหญิง 
(ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต"งเคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะปล"อยเอวของทหารหญิง 
(ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙) 



- ๑๕๙ - 
 

การประดับเคร่ืองหมายราชองครักษ?กับเสื้อกันหนาว 
  

การประดับเครื่องหมายราชองครักษ8 จะต�องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว�าด�วยการประดับเครื่องหมายราชองครักษ8 
และการใช�เครื่องหมายราชองครักษ8 และตามระเบียบ กห.ว�าด�วยการแต�งต้ังราชองครักษ8 พ.ศ.๒๕๓๓ 
กล�าวคือ จะต�องประดับกับเครื่องแบบทหารที่กําหนดข้ึนในบทบัญญัติของกฎหมายเท�าน้ัน รอ.ได�ตรวจสอบ
แล�วตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว�าด�วย
เครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ หมวด ๒ ส�วนของเครื่องแบบ ซึ่งกําหนดให�มีเสื้อ ๑๐ แบบ ไม�ปรากฏ
ว�ามีเสื้อกันหนาวชนิดและแบบตามที่ ทอ.กําหนดข้ึนตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๒๒/๓๗ ลง ๑๘ ต.ค.๓๗ 
แต�อย�างใดจึงไม�สามารถประดับเครื่องหมายราชองครักษ8กับเสื้อกันหนาวได� 
 
 
เอกสารอ+างอิง หนังสือ รอ.ที่ กห ๐๗๐๐/๑๐๗ ลง ๑๙ ม.ค.๓๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๐ - 
 

การแต"งเคร่ืองแบบทหาร 
  

ปรากฏว�าการแต�งเครื่องแบบของนายทหารบางคน มิได�เป.นไปตามกฎหมายว�าด�วย 
เครื่องแบบทหาร โดยดัดแปลงบิดเบือนให�เป.นไปตามใจชอบ ซึ่งแสดงให�เห็นถึงการขาดระเบียบวินัย 
อันดีงาม บางคนแต�งเครื่องแบบทหารโดยไม�เอาใจใส�ในความสะอาด ถูกต�อง เรียบร�อย ซึ่งทําให� 
ขาดความสง�าผ�าเผยไม�สมเกียรติของทหาร และเป.นเหตุให�ได�รับความเหยียดจากบุคคลทั่ว ๆ ไป  
เพ่ือปKองกันมิให�เกิดความเสียหายดังกล�าว จึงให�ถือปฏิบัติในการแต�งเครื่องแบบทหาร ดังต�อไปน้ี 

๑. หมวก ต�องรักษาให�สะอาด เมื่อสวมหมวกต�องสวมให�สุภาพอย�าให� เอียงข�าง 
หงายหลัง หรืองุ�มหน�า จนดูน�าเกลียด หมวกชนิดทรงหม�อตาลจะต�องไม�บุบบู�บี้จนเสียทรง สายรัดคาง 
โดยปกติต�องรูดให�อยู�ระหว�างขอบหมวกด�านหน�า กับกะบังหน�าหมวกเท�าน้ันนอกจากในโอกาสที่ข่ีม�า 
หรือขับรถ ซึ่งหมวกอาจปลิวตกได� จะลดสายรัดคางลงก็ได�  

๒. เสื้อ ควรเป.นเสื้อที่ ตัดได� เหมาะกับทรวดทรงของตน และต�องซักรีดให�สะอาด 
เรียบร�อย  ถ�าต�องสวมเมื่อใช�กางเกงสีเดียวกัน สีเสื้อต�องคล�ายคลึงกับสีกางเกง 

ห�ามมิให�พับแขนเสื้อเป.นอันขาด ถ�าสวมเสื้อคอพับแขนสั้นให�ระวังมิให�แขนเสื้อช้ันใน
แลบออกมาเกินกว�าแขนเสื้อคอพับน้ัน 

เวลาแต�งเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่ งยศ นอกจากที่กําหนดให�ใช�เสื้อสักหลาด 
หรือเสิร8จแล�ว ควรใช�ผ�าเน้ือดีพอสมควร ผู�ใช�เข็มขัดเต็มยศหรือประคต ให�ติดขอที่ เอวทั้งสองข�าง  
เพ่ือให�เข็มขัดเต็มยศหรือประคตน้ันอยู�ที่โดยแน�นอน 

เสื้อช้ันในที่สวมกับเครื่องแบบ ต�องใช�สีขาวหรือสีอ�อน ๆ แต�เวลาเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่ง
ยศ และเครื่องแบบสโมสร จะต�องใช�เสื้อเช้ิตสีขาวเสมอ และข�อมือเสื้อเช้ิตควรให�แลบออกมานอกเสื้อ
ช้ันนอกไม�เกิน ๑ เซนติเมตร 

๓. กางเกง  ควรเป.นกางเกงที่ตัดให�เหมาะกับทรวดทรงของตนอย�าให�คับหรือขาสั้น 
จนน�าเกลียด จะต�องซักรีดให�สะอาดเรียบร�อย ถ�าแต�งกับเสื้อสี เ ดียวกันต�องให�สีคล�ายคลึงกัน  
ถ�าเป.นกางเกงชนิดมีแถบ แถบติดตรงแนวขาไม�ค�อนไปข�างหน�าหรือหลัง ควรให�สีสดอยู� เสมอ  
เวลาแต�งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ และเครื่องแบบสโมสร นอกจากที่ได�กําหนดให�ใช�กางเกงสักหลาด 
หรือเสิร8จแล�ว ควรใช�ผ�าเน้ือดีพอสมควร 

กางเกงแบบข่ีม�า ควรใช�รูปขาพองตามลักษณะของกางเกงข่ีม�าไม�ควรใช�รูปขาลีบ 
เพราะไม�สะดวกในการข่ีม�าและไม�งาม 

๔. เคร่ืองหมาย หรือดุมที่ เป.นโลหะและด้ินทอง ซึ่ งใช�ประกอบเครื่องแบบน้ัน  
ต�องให�เป.นมันอยู�เสมอ 

๕. กระบ่ี  ด�ามและฝXกกระบี่ส�วนที่เป.นโลหะควรจะขัดให�มัน พู�กระบี่ก็อย�าให�เก�าและขาดลุ�ย 

๖. รองเท+า  ต�องขัดให�สะอาด ถ�าเป.นชนิดหนังมันก็อย�าให�แตกระแหงเป.นเกล็ด 

๗. การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ?หรือแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ? 
๗.๑ ถ�าประดับกับเสื้อคอปYดหรือเสื้อคอพับ ให�แนวบนของแพรแถบอยู�ตํ่ากว�าแนว 

รังดุมเสื้อเม็ดที่ ๑ ประมาณ ๑ เซนติเมตร ส�วนตราคล�องคอให�เอาแพรแถบไว�ในคอเสื้อช้ันนอก 
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๗.๒ ถ�าประดับกับเสื้อคอแบะ (เครื่องแบบปกติ) ให�ปฏิบัติดังน้ี 
๗.๒.๑  เครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดติดหน�าอกและแพรแถบ ให�ประดับไว� 

เหนือกระเปOาบนเบื้องซ�ายในระดับพองาม เว�นแต� เครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดที่กฎหมายว�าด�วย 
เครื่องราชอิสริยาภรณ8น้ัน ๆ ระบุให�ประดับที่อกเสื้อเบื้องขวา ก็ให�ประดับเหนือกระเปOาบนเบื้องขวา 

๗.๒.๒ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดคล�องคอ ให�คล�องคอเสื้อ คอพับ
โดยวางแพรแถบไว�ภายใต�คอพับของเสื้อคอพับ ให�ดวงตราห�อยทับผ�าผูกคอและให�ส�วนสูงของดวงตราจด
ขอบล�างของเงื่อนผ�าผูกคอ ผู�ที่ได�รับตราหลายดวงให�ประดับดวงที่มีลําดับสูงดวงเดียว 

๗.๒.๓ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดคล�องคอมีดาราให�อนุโลม ปฏิบัติ 
ตามความใน ๗.๒.๒ ข�างต�น ส�วนดาราให�ประดับไว�ที่กึ่งกลางกระเปOาบนเบื้องซ�าย ส�วนเครื่องราชอิสริยาภรณ8          
ที่กําหนดให�ประดับตราไว�ที่อกเสื้อเบื้องขวา ก็ให�ประดับไว�กึ่งกลางกระเปOาบนเบื้องขวา 

๗.๓ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8ในเวลาแต�งเครื่องแบบปกติตามกําหนด 
นัดหมายทางการน้ัน สําหรับผู�ได�รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8ที่เป.นสายสะพายคงประดับ
เช�นเดียวกันในเวลาแต�งเครื่องแบบครึ่งยศ  หรือไม�สวมสายสะพาย และไม�สวมสายสร�อย 

๗.๔ ถ�าประดับเครื่องแบบสโมสร ให�ใช�เครื่องราชอิสริยาภรณ8จําลอง เว�นแต� 
เครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดคล�องคอและดารา ไม�ต�องใช�ชนิดจําลอง 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8เวลาแต�งเครื่องแบบสโมสรเปYดอก เว�นแต�
เครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดคล�องคอและดารา ให�ประดับบนเสื้อส�วนที่แบะพับข�างซ�ายเท�าน้ัน  
และไม�ควรประดับให�เกินความกว�างของส�วนที่แบะพับ สําหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดคล�องคอ  
ให�ประดับโดยวางแพรแถบไว�ใต�ผ�าผูกคอโดยให�ส�วนสูงของวงตราจดขอบล�างของเงื่อนผ�าผูกคอ  
ผู�ที่ได�รับตราชนิดคล�องคอหรือดาราหลายดวงให�ประดับ แต�ดวงที่มีลําดังสูงดวงเดียว สําหรับสายสะพายให�
สวมไว�ภายในเสื้อเครื่องแบบสโมสร (ทับนอกเสื้อกั๊ก) 

เครื่องห�อยคล�องคอต�าง ๆ  ที่มิได�ร�อยด�วยแพรแถบห�ามมิให�ประดับเวลาแต�งเครื่องแบบ
สโมสร ในโอกาสที่มีกําหนดนัดหมายเป.นทางการให�ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8 ต�องประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8จริง 

๘. เข็มเคร่ืองหมายต"าง ๆ ซึ่งทางราชการทหารอนุญาตให�ติดที่อกเสื้อเครื่องแบบได�น้ัน  
ให�ติดได�ไม�เกิน ๑ เข็ม 

๙. ในโอกาสต"อไปน้ี ถ+าไม"มีคําสั่งหรือหมายกําหนดการเป:นอย"างอ่ืน ให+ทหารแต"ง
เคร่ืองแบบปกติขาว คือ 

๙.๑ เฝKาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต�าง ๆ  ที่เป.นทางราชการหรือในการรับส�งเสด็จ ฯ
 ๙.๒ ไปในงานพิ ธีของทางราชการที่ กําหนดให�แต�ง เครื่องแบบปกติ แต�มิ ได� 
กําหนดให�แต�งเครื่องแบบปกติประเภทใดโดยแน�นอน 

สําหรับในโอกาสที่ไปเย่ียมคํานับเป.นทางการ  หรือรายงานตนเอง จะแต�งเครื่องแบบปกติขาว 
หรือเครื่องแบบปกติตามเหล�าทัพ (สวมเสื้อช้ันนอก) ก็ได� 

ทหารช้ันยศใดที่กฎหมายว�าด�วยเครื่องแบบทหารมิได�กําหนดให�มีเครื่องแบบปกติสีขาว 
และเครื่องแบบปกติสีตามเหล�าทัพชนิดสวมเสื้อช้ันนอกก็ให�แต�งเครื่องแบบปกติสีตามเหล�าทัพ 
ชนิดสวมเสื้อคอพับ ผูกผ�าผูกคอในโอกาสที่ต�องแต�งเครื่องแบบดังกล�าวข�างต�น 

ส�วนการแต�งเครื่องแบบปกติขาวในโอกาสอื่น ๆ ให�กระทําได�ตามความเหมาะสม 
เอกสารอ+างอิง คําช้ีแจง กห.ที่ ๖๙/๖๑๔๔ ลง ๑๓ มี.ค.๙๗ และ คําสั่ง กห ที่ ๑๖๕/๑๕๓๑๘ ลง ๒ ส.ค.๐๕ 
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การกวดขันการแต"งกาย และท"าทางของทหาร 
 

เน่ืองจากการสงครามได�สิ้นสุดลง และประเทศไทยได�ประกาศสันติภาพ ทหารสหประชาชาติ
ย�อมจะเข�ามาในประเทศไทยบ�างเพ่ือปฏิบัติภารกิจบางอย�าง ดังน้ันเพ่ือการปKองกันมิให�เสื่อมเสียเกียรติ 
ของทหารไทย และได�รับความนับถือพอควรจากผู�ต�างถ่ิน จึงให�ผู�บังคับบัญชาทุกช้ันปฏิบัติดังน้ี 

๑. ให�กวดขันวินัยของทหารให�เคร�งครัดย่ิงข้ึน เมื่อปรากฏว�าทหารกระทําผิดวินัย เช�น 
๑.๑ ไม�รักษาระเบียบการเคารพระหว�างผู�ใหญ�กับผู�น�อย (เฉพาะทหารไทยต�อทหารไทย) 
๑.๒ ไม�รักษามรรยาทให�ถูกต�องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
๑.๓ ใช�กิริยาไม�สมควร หรือประพฤติไม�สมควร 
๑.๔ เกียจคร�าน ละทิ้ง หรือเลินเล�อต�อหน�าที่ราชการ เป.นต�น 

๒. ให�กวดขันในการแต�งกายของทหารให�เป.นระเบียบเรียบร�อยและรัดกุมแม�จะเก�าหรือ
ขาดก็พยายามเย็บปะไว� เท�าที่จะทําให�เรียบร�อยได� และในเวลาที่ออกหน�า ควรเลือกจัดด�วยความไหวพริบ 
ข�อสําคัญให�แต�งกายสะอาดและเป.นระเบียบเรียบร�อย 

๓. ให�ดูแลอย�าปล�อยให�ผมของทหารยาวเกินสมควร ให�หมั่นตรวจตราอยู�เสมอ 

๔. ให�ฝLกอบรมให�ทหารมีท�าทางสง�าผ�าเผย และภาคภูมิอยู�เสมอ อย�าแสดงท�าที 
ที่ไม�งดงามเงื่องหงอย ทั้งอย�ากระทําการใด ๆ ให�เป.นการเสื่อมเสียเกียรติทหารไทยเป.นอันขาด 

ส�วนการปฏิบัติต�อทหารสหประชาชาติก็ควรเป.นแต� เพียงแสดงทีท�าอันเป.นไมตรี  
ไม�ควรเล�นคลุกคลีจนเกินไป เพราะธรรมเนียมประเพณีไม�เหมือนกัน อาจเกิดความสําคัญผิดไปในทางร�าย 
และเกิดเรื่องราวใหญ�โตเป.นภัยแก�บ�านเมืองได� 

๕. การให�ทหารออกนอกบริเวณน้ัน ให�พยายามอนุญาตให�ออกเฉพาะเพียงเท�าที่จําเป.น 
และเมื่ออนุญาตให�ผู�ใดออกนอกบริเวณต�องกวดขันให�ผู�น้ันแต�งกายให�เป.นระเบียบเรียบร�อย ทั้งต�องกําชับ 
ให�รักษาวินัยและความประพฤติให�ดี และการให�ออกไปทํางานนอกบริเวณก็เช�นเดียวกัน ต�องจัดผู�ควบคุม 
ให�แน�นอนและกําชับให�แต�งกายและรักษาวินัย ตลอดจนความประพฤติให�เรียบร�อย 

ทั้ง น้ี ถ�าหากทหารของหน�วยใดบกพร�อง จะถือว�าผู�บัง คับบัญชาทหารหน�วยน้ัน 
ขาดความเอาใจใส�สอดส�องที่จะให�เป.นไปตามคําสั่งน้ี 
 
 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่งทหารที่ ๒๑๑/๑๐๒๔๕ ลง ๔ ก.ย.๘๘ 
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สิทธิและโอกาสในการแต"งเคร่ืองแบบทหาร 
 

เพ่ือให�ข�าราชการทหารทราบถึงสิทธิและโอกาสที่จะแต�งกายเครื่องแบบทหาร  
ตามกฎหมายว�าด�วยการน้ี  จึงได�กําหนดหลักการไว�ดังต�อไปน้ี 

๑. ทหารกองประจําการ นักเรียนทหาร และทหารประจําการ แต�งเครื่องแบบทหาร 
ได�ทุกโอกาส 

๒. ผู�ซึ่ ง ได� รับแต� ง ต้ังเป.นว�าที่ยศนายทหารสัญญาบัตร ช้ันใด ให�แต� งเครื่ องแบบ 
และประดับเครื่องหมายยศ เช�นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรช้ันน้ัน 

๓. นายทหารนอกกองราชองครักษ8พิเศษ นายทหารพิเศษ และผู�บังคับการพิเศษ  
มีสิทธิแต�งเครื่องแบบทหารเช�นเดียวกับนายทหารประจําการได�ทุกโอกาส 

๔. พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจําการ แต�งเครื่องแบบทหารได�เฉพาะ 
ในโอกาสต�อไปน้ี คือ 

๔.๑ ถูกเรียกระดมพล 
๔.๒ ถูกเรียกเข�ารับราชการทหาร 

๕. พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจําการ ผู�ได�รับพระราชทานเหรียญกล�าหาญ 
ตามกฎหมายว�าด�วยเหรียญกล�าหาญ หรือเหรียญชัยสมรภูมิตามกฎหมายว�าด�วยเหรียญชัยสมรภูมิ  
หรือเหรียญอื่นใด ซึ่งผู�ได�รับสิทธิเช�นเดียวกับผู�ได�รับพระราชทานเหรียญดังกล�าวแล�วมีสิทธิแต�งเครื่องแบบทหาร
ได�เฉพาะในโอกาสที่ได�รับเชิญไปร�วมงานต�อไปน้ี คือ 

๕.๑ งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี 
๕.๒ งานต�าง ๆ ของทหาร 
๕.๓ งานซึ่งเกี่ยวกับราชการ 
๕.๔ งานพิธีอันมีเกียรติทั่ว ๆ ไป 

๖. นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการ มีสิทธิแต�งเครื่องแบบทหารได�ทุกโอกาส 

๗. การแต�งเครื่องแบบทหารของผู�มีสิทธิตามข�อ ๕ และข�อ ๖ให�เป.นไปตามกฎหมาย 
ข�อบังคับ ระเบียบ และคําสั่งของทางราชการทหาร ถ�าผู�ใดฝGาฝRนหรือกระทําผิดหรือประพฤติไม�สมเกียรติ
ของทหาร ก็หมดสิทธิในการแต�งเครื่องแบบทหารต้ังแต�วันที่ทางราชการสั่งห�าม 
 
เอกสารอ+างอิง  กฎกระทรวง ฯ ว�าด�วยสิทธิและโอกาสในการแต�งเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๔ - 
 

การกวดขันการปฏิบัติตนของทหารหญิง 
 

๑. การแต�งเครื่องแบบทหาร ทหารหญิงจะต�องแต�งเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร�อย 

๒. ในเวลาแต�งเครื่องแบบทหาร ห�ามมิให�ทหารหญิงแต�งหน�าด�วยประการใด ๆ 
นอกจากการใช�แปKงผัดหน�า และการทาปาก ซึ่งให�กระทําได�เพียงบาง ๆ เท�าน้ัน 

๓. ในเวลาแต�งเครื่องแบบทหาร ห�ามมิให�ทหารหญิงใช�อาภรณ8อันมีค�าต�าง ๆ ประดับกาย
นอกจากนาฬิกาและแหวนเรียบ ๆ เพียง ๑ วง 

๔. ในเวลาต้ังครรภ8เกินกว�า ๓ เดือน ห+ามมิให�แต�งเครื่องแบบทหาร 

๕. ในเวลาแต�งเครื่องแบบทหารและมิใช�ขณะปฏิบัติราชการหรือไปราชการ ห+ามมิให�
ทหารหญิงเดินเคียงคู�กับบุคคลต�างเพศ เว�นแต� สามี บิดา ปูG ตา ผู�สืบสันดาน พ่ีน�องร�วมบิดามารดา และ 
พ่ีน�องร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกันเท�าน้ัน 

๖. ทหารหญิงต�องมีวัฒนธรรม วางตนให�สมเกียรติของทหาร และพึงระวังในการรักษา
เกียรติยศของสตรีทั่ว ๆ ไป 

๗. การคบหาสมาคมกับบุคคลทุกช้ัน ต�องระมัดระ วังมิให� เป.นการลดตนลงไป 
จนเสียเกียรติหรือยกตนข้ึนเป.นการอาจเอื้อม 

๘. ห�ามมิให�ทหารหญิงเข�าไปในสถานที่อันมิสมควรเช�น สถานการพนันทุกชนิด  
และสถานที่ซึ่งเป.นที่รังเกียจของบุคคลทั่ว ๆ ไป 

๙. เน่ืองจากราชการส�วนใหญ�ในกระทรวงกลาโหม เป.นกิจการที่ถือว�าเป.นความลับ 
และเป.นส�วนได�เสียอันสําคัญของประเทศชาติ ทหารหญิงจึงต�องละเว�นการปฏิบัติใด ๆอันอาจทําให� 
ความลับในราชการรั่วไหลไปถึงบุคคลภายนอก 

๑๐. ทหารหญิง ไม�ควรสมรสกับคนต�างด�าว เพราะการสมรสกับคนต�างด�าว ย�อมเป.นเหตุ
ให�ไม�ได�รับความไว�วางใจในการปฏิบัติราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือว�าเป.นกิจการที่เป.นความลับ 
นอกจากน้ีในบางกรณีการสมรสกับคนต�างด�าวอาจทําให�ทหารหญิงต�องเสียสัญชาติ และการเสียสัญชาติไทย 
ย�อมทําให�ขาดคุณสมบัติที่จะเป.นข�าราชการในกระทรวงกลาโหมด�วย 
 
 
เอกสารอ+างอิง   คําสั่ง กห. ที่ ๑๖๓/๑๔๙๓๖ ลง ๒๙ มิ.ย.๙๗ เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติของ 
                    ทหารหญิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๕ - 
 

การแต"งเคร่ืองแบบ และการไว+ทรงผมของทหารหญิง  

 เพ่ือให�การประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิงเป.นไปด�วยความเรียบร�อยเหมาะสมย่ิงข้ึน 
สมควรกําหนดเกี่ยวกับการแต�งเครื่องแบบและการไว�ทรงผมของทหารหญิงในสังกัด กห. เพ่ิมเติม ดังน้ี  

๑. การแต"งเคร่ืองแบบ 
๑.๑ ลักษณะและขนาดของเสื้อ กระโปรง รองเท�า และกระเปOาถือให�ปฏิบัติตาม 

กฎกระทรวง ฯ ของแต�ละเหล�าทัพ สําหรับผ�าที่ใช�ตัดเครื่องแบบ ควรเป.นผ�าที่มีเน้ือผ�าไม�บางจนเกินไป 
และไม�ควรตัดรัดรูป  

๑.๒ ผู�มีครรภ8ต้ังแต� ๓ เดือนข้ึนไป ให�งดการแต�งเครื่องแบบ และใช�เสื้อคลุมท�อง 
สีขาว หรือสีตามเหล�าทัพ  

๒. การไว+ทรงผม 
๒.๑ การไว�ทรงผม ควรขมวดปลายผมให�เรียบร�อยไม�ปล�อยประบ�า จนปYดอินทรธนู 
๒.๒ หากจําเป.นจะต�องใช�อุปกรณ8ตกแต�งทรงผมประกอบก็ควรใช�กิ๊บ หรือริบบิ้น 

ขนาดเล็ก ที่เป.นสีเดียวกับสีผม 
๒.๓ ห�ามไว�ผมเปZย ผมแกละ ผมทรงหางม�า ผมม�า (ผมปรกหน�า) หรือทรงผมอื่นที่ไม�

เหมาะสม 
๒.๔ ห�ามใช�ครีมแต�งผม หรือสารอื่นใดตกแต�งทรงผมให�มองดูแล�วเหมือนผมเปZยก 

ตามสมัยนิยมในปXจจุบัน 
สําหรับข�าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจ�างหญิงในสังกัด กห.ให�ถือปฏิบัติ

เช�นเดียวกับทหารหญิงโดยอนุโลม 
 

 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง กห.ที่ ๘๘/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔  
 

๓. การแต�งเครื่องแต�งกายของทหารหญิง (รวมทั้งข�าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง 
และลูกจ�างหญิง) ผู+มีครรภ?ต้ังแต" ๓ เดือนขึ้นไป (ในส�วนของ ทอ.) ให�งดแต�งเครื่องแบบทหารหญิง   
โดยกําหนดให�แต�งกายดังน้ี 

๓.๑ เสื้อ ควรเป.นเสื้อสีขาวแบบคลุมท�อง 
๓.๒ ผ+านุ"ง ควรเป.นกระโปรงหรือผ�าถุงสีเทา สีดํา หรือสีนํ้าเงินดํา 

 
เอกสารอ+างอิง สั่งการของ ผบ.ทอ.ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่  กห ๐๓๗๖/๒๕๙๑๔ ลง ๒๒ ต.ค.๒๓  
                    เรื่อง ขอให�กวดขันการแต�งกายและการปฏิบัติตนของทหารหญิง  
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๖ - 
 

กําหนดทรงผม (ชาย) 
 

เพ่ือให�การไว�ทรงผมของข�าราชการ ลูกจ�าง นักเรียนทหาร และพลทหารกองประจําการ 
สังกัด ทอ.เป.นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว�ทรงผมและการแต�งกายของข�าราชการ 
ลูกจ�าง และผู�ที่ทํางานในรัฐวิสาหกิจ ลง ๖ มิ.ย.๑๖ มีความเป.นระเบียบเรียบร�อยเหมาะสมกับบุคลิก 
ลักษณะของทหาร และบุคคลผู�สังกัดอยู�ในกองทัพ จึงให�ปฏิบัติดังน้ี   

๑.  การไว�ทรงผมของบุคคลในสังกัด ทอ.ที่เป.นชาย 
 ๑.๑  ข�าราชการช้ันสัญญาบัตร ให�ไว�ทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง 
 ๑.๒  ข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร ให�ไว�ทรงผมจอนบางหรือทรงสูง 
 ๑.๓  ลูกจ�าง ให�ไว�ทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง 
 ๑.๔  นักเรียนทหาร และนักเรียนดุริยางค8 ให�ไว�ทรงผมแบบทรงสูง 
 ๑.๕  พลทหารกองประจําการ ให�ไว�ทรงผมแบบทรงสูง  

 ทั้งน้ี ต�องหวีและรักษาให�สะอาดเรียบร�อยตลอดเวลา เมื่อสวมหมวกอย�าให�ทรงผมแลบ 
หรือห�อยย�อยออกมาข�างหน�าผาก 

๒.  ให� นขต.ทอ.ติดรูปตัวอย�างทรงผมไว�ในห�องตัดผมของหน�วยเพ่ือให�ช�างตัดผมตัด 
ตามรูปตัวอย�างน้ัน 

๓.  นักเรียนทหาร นักเรียนดุริยางค8 และพลทหารกองประจําการห�ามไว�หนวด  
ส�วนข�าราชการและลูกจ�างอนุญาตให�ไว�หนวดได� แต�ต�องมิให�ยาวและหนาเกินไปโดยต�องตกแต�ง 
ให�เรียบร�อย สําหรับการไว�เคราน้ัน ห�ามไว�โดยเด็ดขาด 

๔.  ให�ผู�บัง คับบัญชาทุกระดับเอาใจใส�อบรมช้ีแจงและกวดขันผู�ใต�บัง คับบัญชา 
ปฏิบัติตามคําสั่งน้ีโดยเคร�งครัด ถ�าปรากฏว�าผู�ใดฝGาฝRน ละเลยไม�ปฏิบัติตาม ให�พิจารณาลงทัณฑ8 
หรือโทษตามแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับการลงทัณฑ8หรือโทษ ที่ทางราชการกําหนดไว�ทุกประการ  

**เน่ืองจากปXจจุบันกําลังพล ทอ.ยังละเลย หลีกเลี่ยง ไม�ปฏิบัติตนให�ถูกต�องตามกฎ 
ระเบียบ และข�อบังคับดังกล�าว ซึ่งอาจทําให�ราชการเสื่อมเสียช่ือเสียง และส�งผลกระทบต�อภาพลักษณ8ของ 
ทอ. จึงขอเน�นยํ้าให� หน.นขต.ทอ.ควบคุมกํากับดูแลให�กําลังพลในสังกัดปฏิบัติ คือ กําลังพล ทอ.ชาย  
ให+ตัดผมทรงด+านข+างขาวความยาวด+านบน ๒ - ๓ ซม.   
 
เอกสารอ+างอิง   -  คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๐/๒๖ ลง ๓ ม.ีค.๒๖ เรื่องกําหนดทรงผม   
                    -  ว. กพ.ทอ.ด�วนมาก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๒๘๑๐ ลง ๕ เม.ย.๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๗ - 
 

การใช+หมวกนิรภัยสําหรับผู+ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต? 
 

๑. วัตถุประสงค?  เพ่ือความปลอดภัยในการขับข่ีและโดยสารรถจักรยานยนต8  

๒. หลักการ 
๒.๑ บุคคลในสังกัด ทอ.และครอบครัว เมื่อขับข่ีหรือโดยสารรถจักรยานยนต8 ต�อง 

สวมหมวกนิรภัย โดยรัดสายรัดคางให�เรียบร�อย  
๒.๒ มาตรฐานของหมวกนิรภัย เป.นไปตาม พธ.ทอ.กําหนด 

๓. การปฏิบัติในปRจจุบัน 
๓.๑ ให�บุคคลในสังกัด ทอ.และครอบครัว สวมหมวกนิรภัยในขณะขับข่ีหรือ 

น่ังซ�อนท�ายรถจักรยานยนต8  
๓.๒ สีของหมวกนิรภัย ให�ใช�สีเทามาตรฐานตามที่ พธ.ทอ.กําหนด (สีกัปตัน หมายเลข 

C–712 หรือสีใกล�เคียง) แบบเต็มใบ ที่เปลือกหมวกเป.นรูปทรงกลมปYดด�านข�างและด�านหลังเสมอแนว
ขากรรไกรและต�นคอด�านหลัง ด�านหน�าเปYดเหนือค้ิวลงมาตลอดถึงปลายคางจะมีบังลมหรือไม�ก็ได� กรณี 
มีบังลม บังลมจะต�องทําจากวัสดุโปร�งใสและไม�มีสี (มาตรฐาน มอก.) ติดแถบสะท�อนแสงสีขาว ขนาดกว�าง  
๑ น้ิว จํานวน ๒ แถบ โดยติดตามแนวนอนรอบฐานล�างของหมวก ห�างจากส�วนล�างของหมวก ๑ น้ิว  
๑ แถบ และติดตามแนวต้ังจากกึ่งกลางด�านหน�าผ�านด�านบนสุดของหมวกไปบรรจบกับแถวแนวนอน 
ที่ด�านหลังอีก ๑ แถบ  

๓.๓ ให�ทุกส�วนราชการ ณ ที่ต้ังในกรุงเทพมหานครและต�างจังหวัด เข�มงวดกวดขัน
ข�าราชการและลูกจ�าง ตลอดจนพนักงานราชการ ให�ใช�หมวกดามที่กําหนด หากมีผู�ฝGาฝRนให�ผู�บังคับบัญชา
พิจารณาลงทัณฑ8 

๓.๔ ให� สก.ทอ.จัดหาหมวกนิรภัย ไว�จําหน�ายที่ร�านค�าสวัสดิการ ทอ.โดยเคร�งครัด 
หากผู�ใดฝGาฝRนให�รายงานต�นสังกัดของผู�น้ัน เพ่ือพิจารณาลงทัณฑ8ทางวินัยต�อไป 

๓.๕ ให� จนท.สห.ทอ.ตรวจตราการใช�หมวกนิรภัยให�เป.นไปตามคําสั่งน้ี 
๓.๖ เจ�าหน�าที่ สห.ทอ.ให�ใช�หมวกเหล็ก หรือรองในหมวกเหล็กสีขาวแทนหมวกนิรภัย 

ในขณะขับข่ีหรือน่ังซ�อนท�ายรถจักรยานยนต8ได� 
 
 
 
เอกสารอ+างอิง 

-  คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๑๔๘/๕๒  ลง  ๒๓ ก.ย.๕๒  เรื่อง การใช�หมวกนิรภัยสําหรับ 
ผู�ขับข่ี หรือโดยสารรถจักรยานยนต8 

-  คําสั่ง ผบ.ทอ.ในบันทึกข�อความ ที่ กห ๐๓๗๕/๑๔๒๕๒ ลง ๑๑ พ.ย.๑๗ เรื่อง ให�เจ�าหน�าที่ 
สห.ทอ.ได�รับการยกเว�นการสวมหมวกกันกระแทก  

 
 
 
 
 
 



- ๑๖๘ - 
 

ชุดพระราชทาน 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อ ๑๖ ก.ย.๒๓ ที่ประชุมมีมติรับรองให�เสื้อไทย
พระราชทานเป.นเครื่องแบบข�าราชการและใช�แทนเสื้อสากลได� ทั้งน้ีเพ่ือเป.นการประหยัด  และเพ่ือความ
เหมาะกับภาวะอากาศของประเทศไทย นอกจากน้ันให�ถือเป.นเครื่องแต�งกายที่สุภาพเสมอด�วยเครื่องแต�ง
กายสากล ซึ่งย�อมมีผลให�สมาชิกเนติบัณฑิตสภาให�แต�งเวลาปฏิบัติหน�าที่ในศาล รวมทั้งข�าราชการก็แต�งไป
ทํางานได� เสื้อไทยพระราชทานน้ีคณะรัฐมนตรีเห็นควรให�ใช� ช่ือ “เสื้อชุดไทย” และได�มอบให�
กระทรวงศึกษาธิการ กับสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ร�วมกันพิจารณากําหนดรายละเอียดในเรื่องสี
ของผ�าและการประดับเครื่องหมายสําหรับข�าราชการต�อไป แบบของเสื้อชุดไทยมี ๓ แบบ คือ 

๑. ชุดไทยแขนสั้น ให�สีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ใช�ในโอกาสธรรมดาทั่วไป 
หรือในการปฏิบัติงาน หรือในโอกาสพิธีกลางวัน และอาจใช�สีเข�มได�ในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน 

๒. ชุดไทยแขนยาว ใช�สี เรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ในโอกาสพิธีกลางวัน 
และอาจใช�สีเข�มในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน 

๓. ชุดไทยแขนยาวคาดเอว ใช�ในโอกาสพิธีการที่สําคัญมาก 
-  สําหรับในโอกาสงานศพ ให�ใช�เสื้อแขนสั้น หรือแขนยาวสีขาวกางเกงสี ดํา 

หรือขาวทั้งชุด หรือดําทั้งชุด และในกรณีใช�เสื้อชุดไทยแขนยาวสีขาว หรือสีดําให+ติดแขนทุกข?ด+วย 
เสื้อชุดไทยแขนสั้น ไม�ต�องติดแขนทุกข8 

-   ผ�าที่ใช�ตัดเสื้อชุดไทย ควรเป.นผ�าที่ทําในประเทศไทย 
 
 
เอกสารอ+างอิง   ๑.  หนังสอืที่ สร ๐๒๐๓/ว.๑๗๗  ลง ๒๖ ก.ย.๒๓ 
                     ๒.  หนังสือที่ สร ๐๒๐๓/ว.๑ ลง ๑๒ ม.ค.๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๙ - 
 

รูปแบบเสื้อชุดไทยของชายไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๑ - 
 

การใช+เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเคร่ืองหมายพิเศษบางอย"าง 
 

๑. วัตถุประสงค? 
เพ่ือให�การใช�เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย�าง เครื่องหมาย 

แสดงวิทยฐานะ เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกับเครื่องแบบทหาร 
เป.นไปด�วยความเหมาะสมและถูกต�อง 

๒. ทหารผู+ใดได+รับเสื้อครุย หรือเสื้อปริญญา ให�สวมทับเครื่องแบบทหารได�ในโอกาส
ตามที่กําหนดไว�ในระเบียบการใช�เสื้อน้ัน 

๓. หน"วยทหารใดมีเกียรติประวัติและตํานานอันดีเด"น สมควรยกย�องเป.นพิเศษ
กระทรวงกลาโหมอาจสั่งให�ทหารในหน�วยน้ันประดับแผ�นติดไหล� ซึ่งมีรูปสัญลักษณ8ตามที่กําหนดที่ไหล�เสื้อ
ข�างซ�ายในโอกาสแต�งเครื่องแบบตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 

๔. ทหารท่ีทําการรบหรือเข+าร"วมรบภายในหรือภายนอกประเทศ ให�ใช�เครื่องหมาย
พิเศษตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดเฉพาะครั้งคราวได� 

๕. ทหารท่ีไปราชการหรือไปศึกษา ณ ต"างประเทศ ขณะที่อยู�นอกราชอาณาจักรให�ใช�
เครื่องหมายติดไหล�รูปอาร8มทําด�วยสักหลาดหรือเสิร8จ กว�าง ๗ เซนติเมตร สูง ๘.๕ เซนติเมตรส�วนบน 
มีอักษรโรมันสีขาวว�า THAILAND บนแถบสีนํ้าเงินดํา สูง ๒ เซนติเมตร ยาวตลอดส�วนกว�างของรูปอาร8ม 
ส�วนล�างเป.นแถบสายไตรรงค8ธงชาติทางต้ังเย็บติดที่ไหล�เสื้อข�างซ�ายห�างจากตะเข็บไหล�๒ เซนติเมตร 

เครื่องหมายน้ีใช�กับเครื่องแบบตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อใช�เครื่องหมายน้ี
ไม�ให�ใช�เครื่องหมายแผ�นติดไหล�อย�างอื่นที่แขนเสื้อข�างซ�ายข�างเดียวกันอีก 

๖. ทหารท่ีไปทําการรบนอกราชอาณาจักรร"วมกับหน"วยทหารต"างประเทศ ขณะที่
ประจําหรือสังกัดอยู�กับหน�วยทหารต�างประเทศ เมื่อทางราชการทหารต�างประเทศน้ันอนุญาตให�ประดับ
เครื่องหมายเหล�าหรือเครื่องหมายสังกัดของหน�วยทหารที่ประจําหรือสังกัดอยู�หรือได�รับเครื่องหมายแสดง
ความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากทางราชการทหารต�างประเทศให�ประดับเครื่องหมาย
น้ันได�โดยอนุโลมเช�นเดียวกับทหารในหน�วยน้ันตลอดเวลาที่ประจําหรือสังกัดอยู� 

๗. นายทหารสัญญาบัตรท่ีสําเร็จการศึกษาภายในประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการหรือ
โรงเรียนทหารท่ีมีหลักสูตรเทียบเท"าหรือสูงกว"าโรงเรียนเสนาธิการ หรือสถาบันการศึกษาทางทหาร 
ให�ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของโรงเรียนน้ันที่กึ่งกลางกระเปOาบนข�างขวาของเครื่องแบบทหารได� 
ถ�าเป.นเครื่องแบบทหารที่ไม�มีกระเปOาบน ให�ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล�าวที่อกเสื้อข�างขวาใน
แนวเดียวกับกึ่งกลางกระเปOาบน 

ถ�ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล�าวมากกว�าหน่ึงเครื่องหมาย  ให�ประดับเครื่องหมาย
หน่ึงเครื่องหมายใดได�เพียงเครื่องหมายเดียว  

 
 
 
 
 
 



- ๑๗๒ - 
 

๘. นายทหารสัญญาบัตรท่ีสําเร็จการศึกษาในต"างประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการหรือ
โรงเรียนทหารท่ีมีหลักสูตรเทียบเท"าหรือสูงกว"าโรงเรียนเสนาธิการ ซึ่งมีระเบียบให�ประดับเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของโรงเรียนน้ันกับเครื่องแบบทหารของประเทศน้ันได�ให�ประดับเครื่องหมายน้ันกับ
เครื่องแบบทหารได�โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมายของโรงเรียนน้ันเฉพาะในโอกาสต�อไปน้ี 

๘.๑ เมื่อไปงานสมาคมหรืองานพิธีของข�าราชการต�างประเทศหรือทางราชการ
ต�างประเทศที่ประเทศน้ันเป.นเจ�าของเครื่องหมาย หรือไปปฏิบัติงานร�วมกับเจ�าหน�าที่ต�างประเทศทีป่ระเทศ
น้ันเป.นเจ�าของเครื่องหมาย 

๘.๒ เมื่อไปศึกษา ดูงาน หรือปฏิบัติราชการในประเทศเจ�าของเครื่องหมาย ถ�ามี
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล�าวมากกว�าหน่ึงเครื่องหมาย ให�ประดับเครื่องหมายหน่ึงเครื่องหมายใด 
ได�เพียงเครื่องหมายเดียว 

๙. ทหารท่ีสําเร็จการศึกษาภายในประเทศจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาท่ีมี
หลักสูตรเทียบเท"ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีระเบียบให�ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกับเครื่องแต�งกายได� 
จะประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกับเครื่องแบบทหารได�ต�อเมื่อได�รับอนุมั ติจากรัฐมนตรี 
ว�าการกระทรวงกลาโหมแล�ว และให�ประดับกับเครื่องแบบทหารได�โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับ
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาน้ัน ถ�ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล�าวมากกว�า
หน่ึงเครื่องหมาย ให�ประดับเครื่องหมายหน่ึงเครื่องหมายใดได�เพียงเครื่องหมายเดียว 

๑๐. ทหารท่ีได+รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 
ของส"วนราชการในกระทรวงกลาโหม ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดให�ประดับเครื่องหมายน้ัน 
กับเครื่องแบบทหารได� 

๑๑. ทหารท่ีได+รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ
ของทางราชการทหารต"างประเทศ ซึ่งมีระเบียบให�ประดับกับเครื่องแบบทหารของประเทศน้ันได�จะ
ประดับเครื่องหมายน้ันกับเครื่องแบบทหารได�ต�อเมื่อได�อนุมัติจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมแล�ว 
และให�ประดับกับเครื่องแบบทหารได�โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมายของประเทศน้ันเฉพาะ 
ในโอกาสตามที่ระบุไว�ในข�อ ๘ (๑) หรือ (๒) 

๑๒. ทหารท่ีได+รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถพิเศษ หรือเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  
ของทางราชการฝPายพลเรือนท้ังในประเทศและต"างประเทศ ซึ่งมีระเบียบให�ประดับกับเครื่องแต�งกายหรือ
เครื่องแบบได� จะประดับเครื่องหมายน้ันกับเครื่องแบบทหารได�ต�อเมื่อได�รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงกลาโหมแล�ว และให�ประดับเครื่องแบบทหารได�โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมาย 
ของทางราชการหน�วยน้ันเฉพาะในโอกาสที่ไปในงานสมาคม หรืองานพิธีของทางราชการ หรือของทาง
ราชการต�างประเทศที่ประเทศน้ันเป.นเจ�าของเครื่องหมาย 

๑๓.  ทหารท่ีทําหน+าท่ีอนุศาสนาจารย? ให�ใช�ปลอกแขนทําด�วยสักหลาดสีเหลือง กว�าง ๗ 
เซนติเมตร สวมที่แขนเสื้อข�างซ�ายเหนือข�อศอก 
 
 
เอกสารอ+างอิง กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
 พ.ศ.๒๔๗๗  ว�าด�วยการใช�เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย�าง 
 
 



- ๑๗๓ - 
 

การแต"งเคร่ืองแบบเต็มยศ คร่ึงยศ และราตรีสโมสร 
 

๑. วัตถุประสงค? 
เพ่ือให�นายทหารสัญญาบัตร ที่ไปในงานพิธีหรือได�รับเชิญไปในงานต�าง ๆ มีความ

เข�าใจและแต�งกายให�เป.นไปตามกฎกระทรวง ว�าด�วยเครื่องแบบทหารอากาศ และการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8ให�เป.นไปตามพระราชบัญญัติ 

๒. เคร่ืองแบบเต็มยศขาว  ประกอบด�วย 
ก. หมวกทรงหม�อตาลสีขาว 
ข. เสื้อช้ันนอกคอปYดสีขาว 
ค. กางเกงขายาวสีขาวมีแถบ 
ง. รองเท�าหุ�มข�อสีดํา ชนิดผูกเชือกหรือยืดข�าง 
จ. คาดกระบี่ มีถุงมือ 
ฉ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8 

ถ�าได�รับสายสะพายมากกว�า ๑ สายข้ึนไป ให�สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ8 ที่
ออกช่ือในหมายกําหนดการ ถ�าไม�กําหนดช่ือสายสะพาย หรือไม�ได�รับสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ8 
ที่ออกช่ือในหมายกําหนดการ ให�สวมสายสะพายช้ันสูงสุดที่ได�รับพระราชทาน หรือสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ8ที่เกี่ยวข�องกับงาน  ผู�ได�รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8 มหาจักรีบรมราชวงศ8 
แม�จะสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ8ใดก็ตามต�องสวมสายสร�อยห�อยตรามหาจักรี และประดับ 
ดาราจักรีด�วยทุกครั้ง 

๓. เคร่ืองแบบเต็มยศเทา ประกอบด�วย 
ก. หมวกทรงหม�อตาลสีเทา 
ข. เสื้อช้ันนอกคอแบะสีเทา 
ค. เสื้อคอพับสีเทาอ�อนแขนยาว ผูกผ�าผูกคอสีนํ้าเงินดําเงื่อนกะลาสี 
ง. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ 
จ. รองเท�าหุ�มข�อสีดํา ชนิดผูกเชือกยืดข�าง 
ฉ. คาดกระบี่ มีถุงมือ 
ช. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8เหมือนเครื่องแบบเต็มยศขาวทุกประการ 

๔. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ เช�นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศขาว เว+นแต"ผู�ได�รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ8 ช้ันสายสะพายไม�ต�องสวมสายสะพาย คงประดับแต�ดารา และไม�สวมสายสร�อย 

๕. เคร่ืองแบบสโมสรคอปUด ประกอบด�วย 
ก. หมวกทรงหม�อตาลสีขาว 
ข. เสื้อช้ันนอกคอปYดสีขาว 
ค. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ 
ง. รองเท�าสโมสรหนังสีดํามัน พ้ืนบาง ชนิดผูกเชือก 
จ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8จําลอง 

สําหรับผู�ที่ได�รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดสวมคอหรือสายสะพายและ
ดารา ให�ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8จริง ทั้งน้ีอนุโลมตามที่กล�าวไว�ในเวลาแต�งเครื่องแบบเต็มยศ 
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๖. เคร่ืองแบบสโมสรอกแข็ง ประกอบด�วย 
ก. หมวกทรงหม�อตาลสีขาว 
ข. เสื้อช้ันนอกเปYดอกสีขาว 
ค. เสื้อกั๊กสีขาวและเช้ิตอกแข็งหรืออกจีบสีขาว  
ง. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ 
จ. รองเท�าสโมสรหนังสีดํามัน พ้ืนบาง ชนิดผูกเชือก 
ฉ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8จําลอง 

สําหรับผู�ได�รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ8จําลอง ชนิดสวมคอหรือสายสะพาย 
และดาราให�ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8จริง ชนิดติดหน�าอกให�ประดับที่คอพับของเสื้อใต�เครื่องหมาย
สังกัด ชนิดสวมคอสวมให�แพรแถบอยู�ใต�ผ�าผูกคอ ชนิดสายสะพายเมื่อมีหมายกําหนดการให�สวมไว� 
ในเสื้อสโมสรช้ันนอกทับเสื้อกั๊ก 

๗. เคร่ืองแบบสโมสรอกอ"อน เช�นเดียวกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง เว�นแต�ให�ใช�เสื้อเช้ิต
อกอ�อนสีขาว และแพรแถบรัดเอวสีเทา การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ8ก็อนุโลมเช�นเดียวกับเครื่องแบบ
สโมสรอกแข็ง 
 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(ช้ีแจง) ที่ ๓/๐๑ ลง ๒๘ มี.ค.๐๑ เรื่อง การแต�งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ  
 และราตรีสโมสร 
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ปWายชื่อติดเคร่ืองแบบ 

๑. วัตถุประสงค? 
 เพ่ือให�ข�าราชการกลาโหม นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ ลูกจ�าง ติดปKายช่ือให�ถูกต�อง 

และเหมาะสม 

๒. ปWายชื่อ คือ ปKายแสดงช่ือตัวช่ือสกุล ยศ และช่ือส�วนราชการต�นสังกัด สําหรับข�าราชการ 
กลาโหมประจําการนักเรียนทหารทหารกองประจําการ และลูกจ�างในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

๓. ปWายชื่อ ตามข+อ ๒ มี ๒ แบบ คือ  

 ๓.๑  ปKายช่ือที่ใช�แสดงช่ือตัวและช่ือสกุล สําหรับข�าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร 
ทหารกองประจําการ และลูกจ�างในสังกัดกระทรวงกลาโหม  

 ๓.๒  ปKายช่ือที่ใช�แสดงช่ือตัว  ช่ือสกุล ยศ และช่ือส�วนราชการต�นสังกัด สําหรับข�าราชการ
กลาโหมประจําการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจําการ และลูกจ�างในสังกัดกระทรวงกลาโหมในโอกาสทําการฝLก
หรือศึกษาอบรมร�วมกับต�างประเทศ ปฏิบัติหน�าที่ร�วมหรือเกี่ยวกับต�างประเทศหรือไปราชการต�างประเทศ   

๔. ชื่อตัวชื่อสกุล  ในปKายช่ือ ตามข�อ ๓ ให�ทําด�วยโลหะและพลาสติก เป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า
และมีลักษณะดังน้ี  

 ๔.๑  ปKายช่ือตามข�อ ๓.๑ มีขนาดกว�าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑ 
เซนติเมตร พ้ืนปKายด�านที่จะสลักเป.นสีดํา มีเส�นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร  

 ๔.๒  ปKายช่ือตามข�อ ๓.๒ มีขนาดกว�าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑  
พ้ืนปKายด�านที่จะสลักช่ือเป.นสีดํา มีเส�นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร 

๕.  การสลักอักษรในปKายช่ือตามข�อ ๓ ให�สลักด�วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร  
TH sarabunPSK ดังน้ี  

 ๕.๑  ปKายช่ือตามข�อ ๓.๑ ให�สลักช่ือตัวและช่ือสกุลเป.นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ 
๐.๗ เซนติเมตร และไม�ต�องระบุยศ รูปแบบปKายช่ือตามผนวก ก แนบท�ายระเบียบ  

 ๕.๒  ปKายช่ือตามข�อ ๓.๒ ให�สลักตัวอักษร เป.น ๓ แถว ดังน้ี  
  ๕.๒.๑  แถวบนสลักช่ือตัวและช่ือสกุลเป.นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ 

เซนติเมตร   
  ๕.๒.๒  แถวกลางสลักเฉพาะช่ือตัวเป.นภาษอังกฤษตัวพิมพ8ใหญ�มีขนาดสูงประมาณ 

๐.๓ เซนติเมตร จัดให�อยู�แนวกึ่งกลางปKายช่ือ 
  ๕.๒.๓  แถวล�างมุมซ� ายสลัก คําย�อเป.นภาษาอังกฤษตัวพิมพ8 ใหญ�ตามที่

กระทรวงกลาโหมกําหนด มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให�ตัวอักษรตัวแรกห�างจากขอบซ�ายและ
ขอบล�าง ด�านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร สําหรับผู�ไม�มียศไม�ต�องสลักคําย�อยศ 

  ๕.๒.๔  แถวล�างมุมขวาสลักคําย�อช่ือส�วนราชการต�นสังกัดระดับหน�วยข้ึนตรง
กระทรวงกลาโหมหรือเหล�าทัพแล�วแต�กรณี เป.นภาษอังกฤษตัวพิมพ8ใหญ� มีขนาดสูงประมาณ  
๐.๓ เซนติเมตร โดยให�ตัวอักษรตัวสุดท�ายห�างจากขอบขวาและขอบล�าง ด�านละประมาณตัวสุดท�ายห�าง
จากขอบขวาและขอบล�าง ด�านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร  รูปแบบปKาย ช่ือตามผนวก ข แนบท�าย
ระเบียบ 

๖. ให�ข�าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหารทหารกองประจําการ และลูกจ�าง ในสังกัด 
กระทรวงกลาโหม ติดปKายช่ือตามระเบียบน้ี 
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๗. การติดปWายชื่อ ให�ติดในทุกโอกาสที่สวมเครื่องแบบ 

๘. วิธีติดปWายชื่อให�ติดตรงกึ่งกลางเหนือกระเปOากลางอกเสื้อด�านขวา ประมาณ ๑ เซนติเมตร 
ในกรณีที่เสื้อเครื่องแบบไม�มีกระเปOาบน ให�ติดตรงกึ่งกลางอกเสื้อด�านขวาสูงตํ่าพองาม  

๙. ให�ส�วนราชการข้ึนตรงต�อกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
จัดหาปKายช่ือตามระเบียบน้ีให�แก�ข�าราชการกลาโหมประจําการ นักเรียนทหารและลูกจ�างเก็บเงินค�าจัดหา
จากทุกคน เว�นแต�ปKายช่ือสําหรับทหารกองประจําการ ให�จัดหาให�โดยเบิกจ�ายเงินงบประมาณของส�วนราชการ 
น้ัน ๆ โดยจ�ายให�เพียงครั้งเดียว 

๑๐.  การสลักช่ือลงบนแผ�นปKายช่ือ ให�เป.นหน�าที่ของส�วนราชการต�นสังกัดจัดทําให�เป.นส�วนรวม 

๑๑.   การใช�ปKายช่ือซึ่งมีลักษณะแตกต�างไปจากระเบียบน้ี และการสลักช่ือ หรือเขียนหรือพิมพ8ช่ือ 
เป.นตัวอักษรภาษาต�างประเทศในโอกาสพิเศษบางโอกาสน้ัน ๆ ให�ผู�บังคับบัญชาต้ังแต�ช้ันผู�บัญชาการกองพล 
ผู�บังคับการกองเรือ ผู�บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท�าข้ึนไป มีอํานาจสั่งให�กระทําเป.นการช่ัวคราวตามโอกาส 
น้ัน ๆ ได� 
เอกสารอ+างอิง  - ระเบียบ กห.ว�าด�วยปKายช่ือติดเครื่องแบบ และฉบบัแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 

            - ระเบยีบ กห.ว�าด�วยปKายช่ือติดเครือ่งแบบ และฉบบัแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๘                                  
                     - ระเบยีบ กห.ว�าด�วยปKายช่ือติดเครือ่งแบบ และฉบบัแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ 
                     - ระเบยีบ กห.ว�าด�วยปKายช่ือติดเครือ่งแบบ และฉบบัแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบบัที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ผนวก ก 
 

รูปแบบปWายช่ือสลักตัวอักษรภาษาไทย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-  ทําด�วยโลหะหรือพลาสติกเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑ เซนติเมตร  
พ้ืนปKายด�านที่สลักตัวอักษรเป.นสีดํา มีเส�นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร 

-  สลักช่ือตัวและช่ือสกุลเป.นภาษาไทยด�วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK มีขนาดสูง  
      ประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร   

 
หมายเหตุ  กรณีจํานวนอักษรของช่ือ และสกุล มีความยาวเกินกว�าหน่ึงบรรทัด ของปKายช่ือที่กําหนด 
             ให�สามารถลดขนาดอักษรให�อยู�ในหน่ึงบรรทัดได�ตามเหมาะสม โดยให�มีช�องว�างระหว�างขอบ 
             ซ�ายขวา อย�างน�อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาว ๗.๕ เซนติเมตร 

ความยาว ๒ เซนติเมตร 
   แบบอักษร TH SarabunPSK  
  มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ เซนติเซนติเมตร สินสมบูรณ8  กิตต์ิวรเทพ 
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ผนวก ข 
  

รูปแบบปWายช่ือสลักตัวอักษรเป:นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  ทําด�วยโลหะหรือพลาสติกเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑  
      เซนติเมตร พ้ืนปKายด�านที่สลักตัวอักษรเป.นสีดํา มีเส�นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร 

-  การสลักตัวอักษรในปKายช่ือให�สลักด�วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบ�ง 
ออกเป.น ๓ แถวดังน้ี 
๑.  แถวบนสลักช่ือตัวและช่ือสกุลภาษาไทย ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร 
๒.  แถวกลางสลักเฉพาะช่ือตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ8ใหญ� ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร  

จัดให�อยู�แนวกึ่งกลางปKายช่ือ 
๓.  แถวล�างมุมซ�ายสลักคําย�อเป.นภาษาอังกฤษตัวพิมพ8ใหญ�ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด มีขนาดสูง

ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให�ตัวอักษรตัวแรกห�างจากขอบซ�ายและขอบล�าง ด�านละประมาณ 
๐.๓ เซนติเมตร สําหรับผู�ไม�มียศไม�ต�องสลักคําย�อยศ  

๔.  แถวล�างมุมขวาสลักคําย�อช่ือส�วนราชการต�นสังกัดระดับหน�วยข้ึนตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล�า
ทัพ แล�วแต�กรณี เป.นภาษาอังกฤษตัวพิมพ8ใหญ� มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให�
ตัวอักษรตัวสุดท�ายห�างจากขอบขวาและขอบล�าง ด�านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร  

 
หมายเหตุ  กรณีจํานวนอักษรของช่ือ และสกุล มีความยาวเกินกว�าหน่ึงบรรทัด ของปKายช่ือที่กําหนด 
             ให�สามารถลดขนาดอักษรให�อยู�ในหน่ึงบรรทัดได�ตามเหมาะสม โดยให�มีช�องว�างระหว�างขอบ    
             ซ�ายขวา อย�างน�อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาว ๗.๕ เซนติเมตร 

ความยาว ๒.๕ เซนติเมตร 

แบบอักษร TH SarabunPSK  
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร 

แบบอักษร TH SarabunPSK  
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร 

ตัวอักษรตัวตัวแรกห�างจากขอบซ�าย 
และขอบล�าง ด�านละประมาณ  
๐.๓ เซนติเมตร  

สินสมบูรณ8  กิตต์ิวรเทพ 
 
 COL                                       RTA      

SINSOMBOON 
แบบอักษร TH SarabunPSK  
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร 

ตัวอักษรตัวสุดท�ายห�างจากขอบขวา 
และขอบล�าง ด�านละประมาณ  
๐.๓ เซนติเมตร  
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เสื้อกันหนาวประกอบเคร่ืองแบบทหารอากาศ 
 

 ๑.  วัตถุประสงค?   โดยที่เป.นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ทอ.ว�าด�วยเสื้อกันหนาว ให�มี
ความเหมาะสมย่ิงข้ึนและเป.นไปในแนวทางเดียวกัน  

๒.  เสื้อกันหนาวของข+าราชการทหาร และข+าราชการกลาโหมพลเรือน  เป.นเสื้อแขน
ยาวสีขาวสีเทา (สีเครื่องแบบ)  คอปกแหลม ตัวเสื้อด�านหน�าติดซิป ปลายเปYดยาวตลอดถึงชายเสื้อ มี
กระเปOาเจาะเฉียงระหว�างเอวเสื้อด�านหน�าทั้งซ�ายและขวา ตัวเสื้อยาวคลุมครึ่งสะโพก ชายเสื้อด�านหลังและ
แขนเสื้อมีสาบ ลักษณะเช�นเดียวกับอินทรธนู มีดุมติดที่ชายเสื้อและแขนเสื้อข�างละ ๒ ดุม ที่ไหล�เสื้อมี
อินทรธนูอ�อนปลายตัดแหลมและมีรังดุมติดดุมข�างละ ๑ ดุม ใช�สวมคลุมทับเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติ  

        ๓.  การติดปWายชื่อ และเคร่ืองหมายแสดงความสามารถ ดังน้ี  

     ๓.๑  ปWายชื่อ  ให�ปXกช่ือตัวช่ือสกุลด�วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. บนผ�าสี
เดียวกับเสื้อ ขนาดกว�าง ๒.๕ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ที่กลางอกเสื้อข�างซ�าย โดยให�ติดเป.นแบบตีนตุaกแก 
สีเดียวกับเสื้อหรือคล�ายคลึงกับเสื้อ กรณีไปราชการ ศึก ศึกษา หรือดูงานร�วมกับชาวต�างประเทศให�ปXกช่ือ
ตัวเป.นภาษาอังกฤษตัวพิมพ8ใหญ�เพียงอย�างเดียว  

   ๓.๒  ผู+ท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการทํางานในอากาศ  ให�ปXกเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการทํางานในอากาศ เพียง ๑ ชนิด และช่ือตัวช่ือสกุล บนผ�าสีเดียวกับเสื้อ ขนาด
กว�าง ๖ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ติดตีนตุaกแกสีเดียวหรือสีคล�ายคลึงกับเสื้อที่กลางอกเสื้อข�างซ�าย โดยด�านบนปXก
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการทํางานในอากาศสีตามเครื่องหมาย ขนาด ๕.๕ ซม. และด�านล�างปXก
ช่ือตัวช่ือสกุลด�วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. กรณีไปราชการ ฝLก ศึกษา หรือดูงานร�วมกับชาว
ต�างประเทศให�ปXกช่ือตัวเป.นภาษาอังกฤษตัวพิมพ8ใหญ�เพียงอย�างเดียว  

   ๓.๓  ผู+ท่ีมีเคร่ืองหมายแสดงความสามารถชนิดอ่ืน ๆ ที่กําหนดให�ประดับที่อกเสื้อ
ข�างซ�ายให�ปXกเครื่องหมายแสดงความสามารถ เพียง ๑ ชนิด และช่ือตัวช่ือสกุล บนผ�าสีเดียวกับเสื้อ ขนาด
กว�าง ๖ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ติดตีนตุaกแกสีเดียวหรือสีคล�ายคลึงกับเสื่อที่กลางอกเสื่อข�างซ�าย โดยด�านบนปXก
เครื่องหมายแสดงความสามารถสีตามเครื่องหมาย ขนาดตามความเหมาะสม และด�านล�างปXกช่ือตัวช่ือสกุล
ด�วยไหมสีขาวขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. กรณีไปราชการ ฝLก ศึกษา หรือดูงานร�วมกับชาวต�างประเทศ ให�ปXก
ช่ือเป.นภาษาอังกฤษตัวพิมพ8ใหญ�เพียงอย�างเดียว  

    ๔.  การติดเคร่ืองหมายยศ และเคร่ืองหมายชั้น ดังน้ี   
   ๔.๑  นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ใช�เครื่องหมายยศปXกบนปลอกผ�า
สีนํ้าเงินดํา ตามที่ ทอ.กําหนด 
   ๔.๒  ข�าราชการกลาโหมพลเรือน ให�ติดเครื่องหมายช้ัน ตามที่กําหนดไว�ในกฎสํานัก
นายกรัฐมนตรี โดยสวมที่อินทรธนูทั้ง ๒ ข�าง  
   ทั้งน้ี การติดเครื่องหมายยศให�ปฏิบัติตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒ 
เรื่อง การใช�เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ�า  

 ๕.  เสื้อกันหนาวของพนักงานราชการ และลูกจ+างประจํา มีลักษณะเช�นเดียวกับเสื้อกัน
หนาวของข�าราชการทหาร และข�าราชการกลาโหมพลเรือน โดยไม�ติดเครื่องหมายใด ๆ เว�นแต�ปKายช่ือ  
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๖.  การใช+เสื้อกันหนาวคลุมทับเคร่ืองแบบ ตามข+อ ๒ และข+อ ๕  ให�รูดซิปที่อกเสื้อถึง
ดุมเม็ดที่ ๒ ของเครื่องแบบที่สวมทับ  

๗.  เสื้อกันหนาวของลูกจ+างชั่วคราว  ใช�เสื้อกันหนาวแขนยาวสีเทาหรือสีขาว ไม�จํากัด
รูปแบบและให�มีลักษณะแตกต�างจากเสื้อกันหนาวของข�าราชการทหาร โดยไม�ติดเครื่องหมายใด ๆ กรณี
เป.นเสื้อติดซิปหรือติดดุมด�านหน�าให�รูดซิปหรือกลัดดุมเม็ดที่ ๒ ของเสื้อที่สวมทับ  

๘.  สําหรับนักบิน ผู+ปฏิบัติงานท่ีสถานีรายงาน สถานีถ"ายทอดโทรคมนาคม และ
ผู+ปฏิบัติงานหน"วยราชการสนาม  ให�ใช�เสื้อกันหนาวตามที่ ทอ.กําหนด และในกรณีผู�ที่ปฏิบัติงานหน�วย
ราชการสนาม ได�รับพระราชทานเสื้อกันหนาว ให�ผู�น้ันใช�เสื้อกันหนาวที่ได�รับพระราชทานประกอบ
เครื่องแบบที่ปฏิบัติงาน ณ ที่น้ันได�โดยอนุโลม  

 

 

 
เอกสารอ+างอิง  - ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยเสื้อกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒  
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ผนวก  
ประกอบระเบียบ ทอ.ว�าด�วยเสื้อกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒  

 
รูปภาพตัวอย�างเสื้อกันหนาว  

(กรณีไม�มเีครื่องหมายแสดงความสามารถ)  
 
 

 กรณีปฏิบัติราชการตามปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีไปราชการ ฝLก ศึกษา หรือดูงานร�วมกับชาวต�างประเทศ 
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ผนวก  

ประกอบระเบียบ ทอ.ว�าด�วยเสื้อกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒  
 

รูปภาพตัวอย�างเสื้อกันหนาว  
(กรณีมเีครื่องหมายแสดงความสามารถ)  

 
 

กรณีปฏิบัติราชการตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีไปราชการ ฝLก ศึกษา หรือดูงานร�วมกับชาวต�างประเทศ 
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การใช+เคร่ืองหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ+า  
  

  อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๖๕ แห�งกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารอากาศ พ.ศ.๒๔๗๗ ว�าด�วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ เพ่ือความ
สะดวก ในการปฏิบัติหน�าที่และการแต�งเครื่องแบบของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 
เป.นไปด�วยความเรียบร�อย เหมาะสม ตามแบบสากลนิยม จึงสมควรกําหนดเครื่องหมายยศบนปลอกผ�า 
เพ่ือประกอบเครื่องแบบ และเสื้อคลุมกันหนาว ดังน้ี    

 ๑.  ยกเลิกคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๒/๕๔ ลง ๑๔ ก.ย.๕๔ เรื่อง การใช�เครื่องหมายยศ
ทหารอากาศบนปลอกผ�า      

๒.  กําหนดให�มีเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าสีนํ้าเงินดํา รายละเอียดรูปแบบเครื่องหมายยศ 
ตามผนวกท�ายคําสั่งน้ี   

๓.  เครื่องหมายยศตามข�อ ๑ ให�นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนใช�ประดับ
เครื่องแบบ และเสื้อกันหนาว ดังน้ี    

  ๓.๑  เครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอพับของทหารชาย    
  ๓.๒  เครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอพับ และเครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอแบะปล�อยเอว 

ของทหารหญิง    
  ๓.๓  เสื้อกันหนาวแบบคลุมครึ่งสะโพก และเสื้อคลุมกันหนาวแบบตัวยาวครึ่งน�อง   

๔.  การประดับเครื่องหมายยศ ให�สวมกับอินทรธนูอ�อนทั้งสองข�างของเสื้อเครื่องแบบ 
และเสื้อกันหนาวตามข�อ ๓ โดยไม�ติดเครื่องหมายสังกัดบนปกคอเสื้อ   
 
 
เอกสารอ+างอิง     คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  เรื่อง การใช�เครื่องหมายยศทหารอากาศ 
                       บนปลอกผ�า  
         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๓ - 
 

ผนวก ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  การใช�เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ�า  

  
การกําหนดลักษณะขนาดของเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน  

ช้ันพันจ�าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ บนปลอกผ�าสีนํ้าเงินดํา ให�สวมกับอินทรธนูอ�อน 
ทั้งสองข�าง ของเสื้อเครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอพับของทหารชาย เครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอพับ และ
เครื่องแบบปกติเทาอ�อนคอแบะปล�อยเอว ของทหารหญิง และเสื้อคลุมกันหนาวแบบคลุมครึ่งสะโพก และ
เสื้อคลุมกันหนาวแบบตัวยาวครึ่งน�อง   

๑.  ลักษณะปลอกผ�า เป.นปลอกรูปสี่เหลี่ยมทําด�วยผ�าใยสังเคราะห8เทโทร�อนผสม 
เรยอง สีนํ้าเงินดํา มีขนาดดังน้ี    

 ทหารชาย ปลอกผ�ายาว ๑๐ ซม. ด�านไหล�กว�าง ๕.๕ ซม. ด�านคอกว�าง ๔.๕ ซม.         
 ทหารหญิง ปลอกผ�ายาว ๘.๕ ซม. ด�านไหล�กว�าง ๕ ซม. ด�านคอกว�าง ๔ ซม.  

๒.  ลักษณะเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าสีนํ้าเงินดํา มีดังน้ี    
 ๒.๑  นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ เป.นรูปดาว ๕ กลีบ ปXกด�วยไหมสีเงิน 

เส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๘ ซม. ของทหารชาย และเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๕ ซม. ของทหารหญิง บนปลอกผ�า 
ทั้งสองข�าง แต�ละข�างมีจํานวนดาวตามช้ันยศเรียงกันตามส�วนยาวของปลอกผ�าจากด�านไหล�ไปด�านคอ  
โดยมีระยะห�างดังน้ี   

  พลอากาศตรี ปXกรูปดาว ๒ ดวง กึ่งกลางปลอกผ�า  
  ทหารชาย ให�จุดศูนย8กลางดาวดวงแรกห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๓.๔ ซม. 

จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สองห�างจากจุดศูนย8กลางดาวดวงแรก ๓.๕ ซม.  
  ทหารหญิง ให�จุดศูนย8กลางดาวดวงแรกห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๓ ซม. 

จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สองห�างจากจุดศูนย8กลางดาวดวงแรก ๒.๙ ซม.     
  พลอากาศโท ปXกรูปดาว ๓ ดวง กึ่งกลางปลอกผ�า     
  ทหารชาย ให�จุดศูนย8กลางดาวดวงแรกห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๒.๓๕ ซม. 

จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สองห�างจากจุดศูนย8กลางดาวดวงแรก ๒.๖ ซม. และจุดศูนย8กลางดาวดวงที่สามห�างจาก 
จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สอง ๒.๖ ซม.     

  ทหารหญิง ให�จุดศูนย8กลางดาวดวงแรกห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๒.๓ ซม. 
จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สองห�างจากจุดศูนย8กลางดาวดวงแรก ๒.๒ ซม. และจุดศูนย8กลางดาวดวงที่สามห�างจาก 
จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สอง ๒.๒ ซม.     

  พลอากาศเอก ปXกรูปดาว ๔ ดวง กึ่งกลางปลอกผ�า     
  ทหารชาย ให�จุดศูนย8กลางดาวดวงแรกห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๑.๘๕ ซม. 

จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สองห�างจากจุดศูนย8กลางดาวดวงแรก ๒ ซม.จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สามห�างจากจุด
ศูนย8กลาง ดาวดวงที่สอง ๒ ซม. และจุดศูนย8กลางดาวดวงที่สี่ห�างจากจุดศูนย8กลางดาวดวงที่สาม ๒ ซม. 

  ทหารหญิง ให�จุดศูนย8กลางดาวดวงแรกห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๑.๙ ซม. 
จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สองห�างจากจุดศูนย8กลางดาวดวงแรก ๑.๗ ซม.จุดศูนย8กลางดาวดวงที่สามห�างจาก
จุดศูนย8กลาง ดาวดวงที่สอง ๑.๗ ซม.และจุดศูนย8กลางดาวดวงที่สี่ห�างจากจุดศูนย8กลางดาวดวงที่สาม ๑.๗ ซม.   

 
 
 



- ๑๘๔ - 
 
 ๒.๒  จอมพลอากาศ ปXกรูปดาว ๕ กลีบ เส�นผ�าศูนย8กลาง ๑.๑ ซม. จํานวน ๕ ดวง 

เรียงเป.น รูปวงกลม เส�นผ�าศูนย8กลาง ๔ ซม. ภายในวงกลมมีคฑากับกระบี่ไขว�ทั้งหมดปXกด�วยไหมสีเงิน 
บนปลอกผ�าสีนํ้าเงินดําทั้งสองข�าง ให�จุดศูนย8กลางรูปวงกลมอยู�กึ่งกลางปลอกผ�า กลีบหน่ึงของดาว ปลายคฑา 
และด�ามกระบี่ อยู�ทางด�านคอ 
  ๒.๓  นายทหารสญัญาบัตรช้ันนาวาอากาศ       
     ทหารชาย เป.นรูปแถบปXกด�วยไหมสีเงินบนปลอกผ�าทั้งสองข�างให�แถบใหญ�  
กว�าง ๐.๙ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. แถบเล็กกว�าง ๐.๖ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. ระหว�างแถบห�างกัน ๐.๓ ซม. ให�แถบล�าง 
ห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๑.๘ ซม.      
     ทหารหญิง เป.นรูปแถบปXกด�วยไหมสีเงินบนปลอกผ�าทั้งสองข�าง ให�แถบใหญ� 
กว�าง ๐.๗ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. แถบเล็ก กว�าง ๐.๔ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. ระหว�างแถบห�างกัน ๐.๒ ซม. ให�แถบล�าง 
ห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๑.๘ ซม.  
     แต�ละข�างมีจํานวนแถบตามช้ันยศ  คือ  
     นาวาอากาศตรี  แถบใหญ� ๒ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ แทรกอยู�ระหว�างกลาง 
         นาวาอากาศโท  แถบใหญ� ๓ แถบ  
     นาวาอากาศเอก  แถบใหญ� ๔ แถบ    
  ๒.๔  นายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศ      
     ทหารชาย เป.นรูปแถบปXกด�วยไหมสีเงินบนปลอกผ�าทั้งสองข�าง ให�แถบใหญ� 
กว�าง ๐.๙ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. แถบเล็ก กว�าง ๐.๖ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. ระหว�างแถบห�างกัน ๐.๓ ซม. ให�แถบล�าง 
ห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๑.๘ ซม.  
     ทหารหญิง เป.นรูปแถบปXกด�วยไหมสีเงินบนปลอกผ�าทั้งสองข�าง ให�แถบใหญ� 
กว�าง ๐.๗ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. แถบเล็ก กว�าง ๐.๔ ซม.ยาว ๑.๘ ซม. ระหว�างแถบห�างกัน ๐.๒ ซม.ให�แถบล�าง 
ห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๑.๘ ซม. แต�ละข�างมีจํานวนแถมตามช้ันยศ  คือ     
     เรืออากาศตรี  แถบใหญ� ๑ แถบ      
     เรืออากาศโท   แถบใหญ� ๑ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ ให�แถบเล็กอยู�ทางด�านไหล�     
     เรืออากาศเอก  แถบใหญ� ๒ แถบ    
  ๒.๕  นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ  เป.นบั้งรูปหางนกแซงแซว ปXกด�วยไหมสีเงิน 
บนปลอกผ�าทั้งสองข�าง บั้งกว�าง ๐.๔ ซม. ปลายบั้งทั้งสองข�างห�างกัน ๒.๕ ซม. ให�มุมแหลมของบั้ง 
อยู�ทางด�านคอ ปลายขาบั้งห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๑.๘ ซม. แต�ละข�างมีจํานวนบั้งตามช้ันยศ คือ 
     พันจ�าอากาศตรี  ๑  บั้ง      
     พันจ�าอากาศโท  ๒  บั้ง     
     พันจ�าอากาศเอก  ๓  บั้ง   
     ในกรณีมีบัง้มากกว�า ๑ บั้ง ให�เรียงซ�อนกันเว�นระยะห�าง ๐.๒ ซม.    
  ๒.๖  นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ เป.นบั้งรูปหางนกแซงแซว ปXกด�วยไหมสีเหลือง 
บนปลอกผ�าทั้งสองข�าง บั้งกว�าง ๐.๔ ซม. ปลายบั้งทั้งสองข�างห�างกัน ๒.๕ ซม. ให�ปลายขาบั้งอยู�ทางด�านคอ 
มุมแหลมของบั้งห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๑.๘ ซม. แต�ละข�างมีจํานวนบั้งตามช้ันยศ  คือ     
     จ�าอากาศตรี  ๑ บั้ง    
     จ�าอากาศโท  ๒ บั้ง     
     จ�าอากาศเอก  ๓ บั้ง      
     ในกรณีมีบั้งมากกว�า ๑ บั้ง ให�เรียงซ�อนกันเว�นระยะห�าง ๐.๒ ซม.    
 



- ๑๘๕ - 
 
  ๒.๗  นายทหารสัญญาบัตรที่ได�รับการโปรดเกล�าฯ เป.นนายทหารราชองครักษ8 
(นรอ.) ให�ประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย�อ วปร ด�วยโลหะสีเงินบนปลอกผ�าข�างขวา ให�ส�วนล�างของ
เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย�อ วปร ห�างจากขอบปลอกผ�าด�านไหล� ๒.๕ ซม. โดยไม�ปXกเครื่องหมายยศ 
บนปลอกผ�าข�างขวา และมิให�ประดับเครื่องหมายดังกล�าวกับเสื้อคลุมกันหนาวทุกชนิด     
  ๒.๘  รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าตามอนุผนวกที่แนบ     
     ทหารชาย     
     อนุผนวก ๑ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันพลอากาศ     
     อนุผนวก ๒ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันจอมพลอากาศ     
     อนุผนวก ๓ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศ     
     อนุผนวก ๔ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศ     
     อนุผนวก ๕ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ     
     อนุผนวก ๖ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ     
     อนุผนวก ๗ เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย�อ วปร     
     ทหารหญิง     
     อนุผนวก ๘ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันพลอากาศ     
     อนุผนวก ๙ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศ     
     อนุผนวก ๑๐ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศ     
     อนุผนวก ๑๑ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ     
     อนุผนวก ๑๒ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๖ - 
 

                                รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าของทหารชาย                  อนุผนวก ๑ 
นายทหารสัญญาบัตรช้ันพลอากาศ   

 



- ๑๘๗ - 
 

                                รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าของทหารชาย                  อนุผนวก ๒ 
ช้ันจอมพลอากาศ   

  

       
 
           หมายเหตุ   
         ๑.  ผ�าใยสังเคราะห8เทโทร�อนผสมเรยองสีนํ้าเงินดํา 
 ๒.  ไหมสีเงิน 
           ดาว  ø  ๑.๑ ซม.  กลุ�มของดาวอยู�กึ่งกลางปลอกผ�า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๘ - 
 

                                รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าของทหารชาย                  อนุผนวก ๓ 
นายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศ   

 

 
 



- ๑๘๙ - 
 

                                รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าของทหารชาย                  อนุผนวก ๔ 
นายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศ   

 

 
 



- ๑๙๐ - 
 

                              รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าของทหารชาย                  อนุผนวก ๕ 
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๑ -  
 

                              รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าของทหารชาย                  อนุผนวก ๖ 
นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๙๒ - 
 

                             รูปแบบเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย�อ วปร บนปลอกผ�า                 อนุผนวก ๗ 
นายทหารราชองครกัษ8 (นรอ.)   

 

 
    หมายเหตุ  
 ๑.  ผ�าใยสังเคราะห8เทโทร�อนผสมเรยองสีนํ้าเงินดํา  
 ๒.  โลหะสีเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๓ - 
 

                             รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าของทหารหญิง                 อนุผนวก ๘ 
นายทหารสัญญาบัตรช้ันพลอากาศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๔ - 
 

                             รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ�าของทหารหญิง                 อนุผนวก ๙  
นายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศ    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๙๕ - 
  

                               รูปแบบเครือ่งหมายยศบนปลอกผ�าของทหารหญงิ                 อนุผนวก ๑๐  
นายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๖ - 
  

                               รูปแบบเครือ่งหมายยศบนปลอกผ�าของทหารหญงิ                 อนุผนวก ๑๑  
นายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๗ - 
  

                               รูปแบบเครือ่งหมายยศบนปลอกผ�าของทหารหญงิ                 อนุผนวก ๑๒  
นายทหารประทวนช้ันจ�าอากาศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๘ - 
 
 

การใช+ผ+าผูกคอสีดําเง่ือนกะลาสีและผ+ารูปตัววีสีดําประกอบเคร่ืองแบบในโอกาสไว+ทุกข? 
 

เพ่ือให�การแต�งเครื่องแบบของข�าราชการในสังกัด ทอ.เป.นไปด�วยความเรียบร�อย 
เหมาะสมและสะดวกต�อการปฏิบัติหน�าที่ราชการ จึงกําหนดให�มีส�วนประกอบของเครื่องแบบทหารอากาศ
เพ่ิมข้ึนเพ่ือใช�ในโอกาสไว�ทุกข8 ดังน้ี 

๑. เคร่ืองแบบทหารชาย ใช�ผ�าผูกคอสีดําเงื่อนกะลาสี ประกอบเครื่องแบบ ดังน้ี 
๑.๑ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 
๑.๒ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว 
๑.๓ เครื่องแบบเต็มยศเทา 

๒. เคร่ืองแบบทหารหญิง ใช�ผ�ารูปตัววีสีดํา ประกอบเครื่องแบบ ดังน้ี 
๒.๑ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 
๒.๒ เครื่องแบบปกติขาว 
๒.๓ เครื่องแบบครึ่งยศ 
๒.๔ เครื่องแบบเต็มยศขาว 
๒.๕ เครื่องแบบเต็มยศเทา 

๓. รายละเอียด ลักษณะ รูปแบบและการใช�ผ�ารูปตัววีสีดํา ใช�ตามผนวกที่แนบ 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๓/๓๘ ลง ๑๓ พ.ย.๓๘ เรื่อง ให�ใช�ผ�าผูกคอสีดํา 
 เงือกกะลาสี และผ�ารูปตัววีสีดํา  ประกอบเครื่องแบบทหารอากาศในโอกาสไว�ทุกข8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๙ - 
 
 

ลักษณะรูปแบบและการใช+ผ+ารูปตัววีสีดํา 
 

ประกอบคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘๓/๓๘ ลง ๑๓ พ.ย.๓๘ 
เรื่อง กําหนดให�ใช�ผ�าผูกคอสีดําและผ�ารูปตัววีสีดําประกอบเครื่องแบบทหารอากาศในโอกาสไว�ทุกข8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลักษณะรูปแบบและการใช�เป.นแถบผ�าโค�งรูปตัววี ขอบด�านในมีลักษณะเป.นรูปครึ่งวงกลม
ขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๑๑ เซนติเมตร ขอบด�านนอกมีลักษณะเป.นรูปก�นอาร8ม ปลายแถบผ�ากว�าง ๐.๕ 
เซนติเมตร กึ่งกลางแถบผ�า กว�าง ๕ เซนติเมตร ที่ปลายแถบผ�าทั้ง ๒ ข�าง ติดดุมกิ๊ปข�างละ ๒ ดุม  
เรียงตามแนวขอบด�านใน ใช�สําหรับกลัดติดใต�ปกคอเสื้อ ดังน้ี 

๑.  เสื้อคอพับสีขาวแขนยาวที่ใช�ประกอบกับเสื้อช้ันนอกคอแบะสีขาว 

๒.  เสื้อคอพับสีเทาอ�อนแขนยาวที่ใช�ประกอบกับเสื้อช้ันนอกคอแบะสีเทา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๐ - 
 

ห+ามนําส"วนของเคร่ืองแบบทหารไปใช+ในการแต"งกายพลเรือน 
 

๑. วัตถุประสงค? 

ด�วยปรากฏว�า ทหาร ข�าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ�างและคนงานในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ได�นําส�วนของเครื่องแบบทหาร เช�น เข็มขัด และรองเท�าหุ�มข�อแบบทหาร เป.นต�น  
ไปใช�ในการแต�งกายพลเรือนซึ่งเป.นเย่ียงอย�างแก�บุคคลภายนอกทั่ว ๆ ไป และเมื่อบุคคลเหล�าน้ัน 
นําส�วนของเครื่องแบบทหารไปใช�ประกอบในการแต�งกายแล�ว ประพฤติตนในทางเสียหายย�อมทําให�
ประชาชนเข�าใจผิดว�าเป.นพฤติการณ8ของทหาร นําความเสื่อมเสียมาสู�วงการทหารเป.นอย�างมากฉะน้ัน  
เพ่ือปKองกันความเสื่อมเสียอันอาจเกิดข้ึนดังกล�าว กระทรวงกลาโหมจึงออกคําสั่งไว� ดังต�อไปน้ี 

๒. ห+ามมิให+ทหาร  ข�าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ�างและคนงาน ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมนําช้ินส�วนของเครื่องแบบทหารไปใช�ประกอบในการแต�งกายพลเรือน ในลักษณะ 
ที่อาจทําให�วิญ�ูชนทั่วไปมีความเข�าใจผิดว�าผู�น้ันเป.นทหาร 

๓. เม่ือปรากฏว"ามี ผู�ปฏิบัติฝGาฝRนคําสั่งตามความในข�อ ๑ ให�สารวัตรทหารจับกุม 
ส�งส�วนราชการต�นสังกัดของผู�น้ัน และให�ส�วนราชการต�นสังกัดพิจารณาลงโทษอย�างหนัก และถ�าผู�น้ันเป.น 
ผู�ไม�มีสิทธิแต�งเครื่องแบบทหาร ก็ให�ดําเนินการทางคดีต�อไป 

๔. หากปรากฏว"า บุคคลภายนอกผู+ไม"มีสิทธิแต"งเคร่ืองแบบทหาร ใช�เครื่องแต�งกาย
คล�ายเครื่องแบบทหารหรือนําส�วนใด ๆ ของเครื่องแบบทหารไปใช�ประกอบในการแต�งกาย อันมีลักษณะ
อาจทําให�ผู�อื่นหลงเช่ือว�าเป.นทหาร ก็ให�สารวัตรทหารหรือผู�พบเห็นแจ�งต�อเจ�าหน�าที่ ตํารวจหรือ 
เจ�าพนักงานฝGายปกครองผู�มีอํานาจให�จับกุมดําเนินการทางคดีในฐานที่กระทําความผิดกฎหมายว�าด�วย
เครื่องแบบทหารต�อไป 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง กห.ที่ ๑๓๑/๑๒๔๑๓ ลง ๑๕ มิ.ย.๙๘ เรื่อง ห�ามนําส�วนของเครื่องแบบทหาร
 ไปใช�ในการแต�งกายพลเรือน 
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การแต"งกายของทหารประจําการ นอกประจําการ และทหารไปนอกพระราชอาณาเขต 
  

๑. ทหารประจําการ 
นายทหารสัญญาบัตรประจําการในเวลาปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือไปในฐานะที่เป.น

เกียรติ ต�องแต�งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงกลาโหม แต�ผู�ซึ่งมิได�สังกัดในหน�วยทหาร โดยใช�เสื้อช้ันนอกคอ
แบะ เสื้อช้ันในคอต้ัง (เช้ิต) ผ�าผูกคอเงื่อนกะลาสี หรือเงื่อนหูกระต�าย ประกอบกับกางเกงขายาวก็ได� สีเครื่อง
แต�งตัวตามสมัยนิยม เช�นน้ี ให�ใช�สีสุภาพไม�ฉูดฉาด ส�วนรองเท�ากับถุงเท�า ให�ใช�ตามความนิยมและสุภาพ 

ส�วนทหารประจําการตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร ต�องแต�งเครื่องแบบเสมอ เว�นแต�อยู�ใน 
เคหะสถานหรือในที่อันมิดชิด หรือได�รับอนุญาตจากผู�บังคับบัญชาต้ังแต�ช้ันผู�บังคับกองพัน ผู�บังคับการเรือ  
หรือผู�บังคับการกองบินข้ึนไปแล�ว จึงแต�งตัวนอกเครื่องแบบได�  

นายทหารช้ันสัญญาบัตรพลรบซึ่ง เคยรับราชการประจําการในกองพันทหาร 
รักษาพระองค8น้ัน เมื่อต�องย�ายไปรับราชการที่อื่นแล�ว จะแต�งเครื่องแบบอย�างทหารรักษาพระองค8อีกไม�ได� 
คงให�แต�งตามเหล�าสังกัดเดิมของตน หรือสังกัดใหม�ตามเหล�า, จําพวกน้ัน ๆ  

นายทหารนอกกอง, นายทหารพิเศษ และผู�บังคับการพิเศษ แต�งเครื่องแบบได�อย�าง
นายทหารประจําการ 

๒. ทหารนอกประจําการ 
นายทหารช้ันสัญญาบัตรนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ แต�งเครื่องแบบ

สําหรับนายทหารนอกประจําการตามที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหารได�ทุกโอกาส เว�นแต�ถ�าผู�ใดประพฤติตนในทางที่อาจเป.นการเสื่อมเสียเกียรติของทหาร 
หรือไม�ปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมจะสั่งให�ผู�น้ัน 
งดแต�งเครื่องแบบสําหรับนายทหารนอกประจําการในระยะเวลาที่กําหนดหรือตลอดไปก็ได� 

นายทหารช้ันสัญญาบัตรนอกประจําการที่ไม�มีเบี้ยหวัดหรือบํานาญ แต�งเครื่องแบบ
ทหารได�เฉพาะต�อเมื่อได�รับคําสั่งของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการ
ทหารเรือ ผู�บัญชาการทหารอากาศ หรือปลัดกระทรวงกลาโหมเท�าน้ัน 

ทหารนอกประจําการตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตรลงไป แต�งเครื่องแบบได�เฉพาะเมื่อเข�ารับ
ราชการทหารเท�าน้ัน เว�นแต�จะได�มีกําหนดไว�เป.นอย�างอื่นในกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  

๓. ทหารไปนอกพระราชอาณาเขต 
นายทหารช้ันสัญญาบัตรประจําการ นายทหารนอกกอง, นายทหารพิเศษ และ 

ผู�บังคับการพิเศษ เมื่อออกไปนอกพระราชอาณาเขต จะแต�งเครื่องแบบไม�ได� เว�นแต�ขณะที่ทําหน�าที่
ราชการหรือในโอกาสต�อไปน้ี จึงให�แต�งเครื่องแบบ คือ 

๓.๑ เข�าเฝKาพระเจ�าแผ�นดิน, เจ�านายต�างประเทศ และไปเย่ียมคํานับประธานาธิบดี 
เมื่อเจ�าหน�าที่ของประเทศน้ัน ๆ นัดหมายให�แต�งเครื่องแบบ 

๓.๒ ไปหาข�าราชการต�างประเทศฝGายทหารหรือพลเรือนในหน�าที่ราชการในโอกาสที่
ควรแต�งเครื่องแบบ 
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๓.๓ ได�รับเชิญไปดูการทหารหรือไปสมาคมกับทหารซึ่ง ณ ที่น้ันเขาแต�งเครื่องแบบ 
๓.๔ ไปในงานพิธีของรัฐบาลซึ่งมีกําหนด ให�ข�าราชการในประเทศน้ัน ๆ แต�งเครื่องยศ 

ทหารประจําการตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร เมื่อออกไปนอกพระราชอาณาเขตจะต�อง 
แต�งเครื่องแบบในโอกาสใด ให�ผู�บังคับบัญชาสั่งตามแต�จะเห็นสมควร 

ทหารนอกประจําการเมื่อออกไปนอกพระราชอาณาเขตห�ามมิให�แต�งเครื่องแบบ เว�นแต�
นายทหารช้ันสัญญาบัตรซึ่งไปรับราชการประจําอยู�ต�างประเทศ ให�แต�งเครื่องแบบได�เมื่อจําเป.น 

นายทหารช้ันสัญญาบัตรซึ่งกําลังศึกษาวิชาทหารอยู�ต�างประเทศ ถ�าระเบียบของ
ประเทศน้ัน ให�ผู�ศึกษาต�องแต�งเครื่องแบบในโอกาสใด ก็ให�แต�งเครื่องแบบกองทัพไทยตามสังกัดของตน 
ในโอกาสน้ันได� เว�นแต� จะได�รับอนุญาตให�แต�งเครื่องแบบของประเทศที่ตนศึกษาวิชาอยู�ก็ให�แต�งเครื่องแบบ
ของประเทศน้ันได�  
 
เอกสารอ+างอิง ข�อบังคับทหาร ที่ ๑๕/๑๓๘๙๔ ว�าด�วยการแต�งตัว  
                                             ๒๔๗๙ 
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กําหนดให+มีชุดปฏิบัติการพิเศษ,  การประดับเคร่ืองหมายกับเคร่ืองแบบฝTก 
สีเทาและสีพราง  และการใช+เสื้อยืดคอกลมสีนํ้าตาล 

เพ่ือให�การแต�งกายของข�าราชการ ทหารกองประจําการ สังกัด ทอ.เป.นไปด�วยความ 
เรียบร�อย เหมาะสม และคล�องตัวต�อการปฏิบัติหน�าที่ อาศัยอํานาจตามความในข�อ ๖๕ แห�งกฎกระทรวง 
(พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗  ว�าด�วยเครื่องแบบ 
ทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓ จึงให� 

๑.  กําหนดให+มีชุดปฏิบัติการพิเศษ  สําหรับเจ�าหน�าที่ปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด), 
เจ�าหน�าที่ค�นหาและช�วยชีวิต (PJ), เจ�าหน�าที่ส�งทางอากาศ, เจ�าหน�าที่รถเกาะ และเจ�าหน�าที่สุนัขทหาร 
ของ กรม ปพ.อย.บยอ. ดังน้ี 

๑.๑  เสื้อและกางเกงมีลักษณะเช�นเดียวกับชุดบิน สี นํ้าเงินดํา ทําด�วยผ�ากันไฟ 
ที่ปลายแขนและขามีแถบผ�า กว�าง ๓ ซม.สําหรับปรับระยะ และใช�รองเท�าสูงครึ่งน�องหนังสีดําชนิดผูกเชือก 

๑.๒  การประดับเครื่องหมายยศและเครื่องหมายอื่น ๆ 
  ๑.๒.๑  การประดับเครื่องหมายยศ 

๑.๒.๑.๑  เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ให�ทําด�วยไหมสีขาว 
ลักษณะและขนาดเช�นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะของนายทหารสัญญาบัตร  ที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง 
สําหรับติดที่บ�าทั้ง ๒ ข�าง 

๑.๒.๑.๒  เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศให�ทําด�วย
ไหมสีขาว ลักษณะและขนาดเช�นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินของนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ
ที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง สําหรับติดที่ปกเสื้อทั้ง ๒ ข�าง และให�มุมแหลมของเครื่องหมายยศอยู�ทาง
ด�านบน 

๑.๒.๑.๓  เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันยศจ�าอากาศให�ทําด�วยสี
เหลือง  ลักษณะและขนาดเช�นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินของนายทหารประทวนช้ันพันจ�าอากาศ 
ที่กําหนดไว�ในกฎกระทรวง สําหรับติดที่ปกเสื้อทั้ง ๒ ข�าง โดยให�มุมแหลมของเครื่องหมายยศอยู�ทางด�านล�าง  

๑.๒.๒  การประดับเครื่องหมายอื่น ๆ 
๑.๒.๒.๑  ให�ติดเครื่องหมายสัญลักษณ8ของหน�วยที่สังกัดที่อกเสื้อ

ด�านขวาเหนือกระเปOา โดยใช�ขนาดกว�างไม�เกิน ๗ ซม. 

๑.๒.๒.๒  ที่อกเสื้อด�านซ�ายติดช่ือเต็มและนามสกุลย�อเป.นภาษาอังกฤษ 
(ตัวพิมพ8ใหญ�) สําหรับนายสกุลใช�อักษรตัวแรกเป.นคําย�อ โดยปXกด�วยด�ายสีขาวสูง ๑ ซม.บนผ�าสีเดียวกับชุด 

๑.๒.๒.๓  เครื่องหมายความสามารถต�าง ๆ ติดที่อกเสื้อด�านซ�ายเหนือ
ช่ือและนามสกุล โดยปXกตามสีของเครื่องหมายความสามารถ  

๑.๓ การใช�ชุดปฏิบัติการพิเศษ ให�แต�งปฏิบัติหน�าที่ในเขตของหน�วยงานเว�นแต�ไป
ปฏิบัติหน�าที่นอกเขตหน�วยงาน หรือปฏิบัติงานต�อเน่ืองไปยังนอกหน�วยงาน ให�แต�งได�โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๔ - 
 

๒. กําหนดให+ทหารเหล"าอากาศโยธิน ติดปKายช่ือสังกัด เหล�า และเครื่องหมายต�าง ๆ 
กับเครื่องแบบฝLกสีเทาและสีพราง ดังน้ี 

๒.๑ ให�ติดปKายช่ือสังกัด ที่เหนือกระเปOาด�านซ�ายด�วยตัวอักษรเต็ม ขนาดสูง ๑ ซม. 
๒.๒ ติดปKายช่ือเหล�า “อากาศโยธิน” โดยติดที่ไหล�ด�านซ�าย ขนาด ๘ x ๓ ซม. 
๒.๓  การประดับเครื่องหมาย, ปKายช่ือ และปKายช่ือสังกัด บนเครื่องแบบฝLกสีเทา 

ให�ปXกด�วยด�ายหรือไหมสีดําหรือสีนํ้าเงินดําบนพ้ืนสีเทา ยกเว�น ปKายช่ือเหล�า “อากาศโยธิน”  ปXกด�วยด�าย 
หรือไหมสีเหลืองบนพ้ืนสีผ�า และเครื่องหมายสัญลักษณ8หน�วยใช�สีตามสีของเครื่องหมายสัญลักษณ8หน�วย 

๒.๔ การประดับเครื่องหมาย, ปKายช่ือ และปKายช่ือสังกัด ทุกชนิด บนเครื่องแบบฝLก 
สีพรางให�ปXกด�วยด�ายสีดําหรือสีนํ้าเงินดําบนพ้ืนสีกากีแกมเขียว 

๓. กําหนดให+ใช+เสื้อยืดคอกลมสีนํ้าตาล สําหรับเครื่องแบบฝLกสีพราง และเครื่องแบบ
สนามสีพราง 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐๙/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙ เรื่อง กําหนดให�มีชุด ปฏิบัติการพิเศษ 
                   การประดับเครื่องหมายกับเครื่องแบบฝLกสีเทาและสีพลาง และการใช�เสื้อยืดคอกลม 
                   สีนํ้าตาล 
 
 
 



- ๒๐๕ - 
 

ตารางการแต"งกาย 
การแต"งกายของพลทหารมี ๕ ชนิด 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑ ปกติ ทรงหม�อตาล  

หรือ 
หมวกหนีบสเีทา 

คอพับสเีทา 
แขนยาว 

- - ขายาวสีเทา ด�ายถัก  หรือวัสดุเทียม  ด�ายสี
น้ําเงินดํา หรอืสเีทา 

หุ�มส�นหรือหุ�ม
ข�อหนังสีดํา 

- -  ในบางโอกาส จะใช�แขน
สั้นเพียงข�อศอกก็ได� เว�นแต� 
ในโอกาสที่ผูกผ�าผูกคอ 

๒ ฝLก แก็ปทรงอ�อน  
หรือ 
หมวกหนีบสเีทา 

ฝLกสเีทา 
แขนยาว 

- - ฝLกขายาว 
สีเทา 

ด�ายถักหรือวัสดุเทียม 
ด�ายสีน้ําเงินดํา 
หรือสีเทา 

สูงครึง่น�องสีดํา 
ชนิดผูกเชือก 

- -ใ ห� ใ ช� ห ม ว ก ท ร ง อ� อ น 
สีน้ําเงินดําได�ตามคําสั่ง   
ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๔๑๑/๓๕   
ลง ๒๗ ต.ค.๓๕   

๓ สนาม แก็ปทรงอ�อน หรือ
หมวกเหลก็สเีทา 

ฝLกสเีทา - - ขายาวสีเทา ด�ายถักหรือวัสดุเทียม 
ด�ายถักสีเทา 

สูงครึง่น�องสีดํา 
ชนิดผูกเชือก 

- -ให�ใช�เครื่องสนามด�วย 

๔ ครึ่งยศ หมวกเหลก็สเีทา ฝLกสเีทา - - ฝLก 
ขายาวสีเทา 

ด�ายถักหรือวัสดุเทียม 
ด�ายถักสีน้ําเงินดํา 
หรือสีเทา 

สูงครึง่น�องหนังสี
ดําชนิดผูกเชือก 

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8

จริง 

-พลทหารใน 
กรม ทย.รอ.อย. 
มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษา 
พระองค8เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง 
ประกอบด�วย 
ก)หมวกยอด 
ข)เสื้อชั้นนอกคอปYดสีขาว 
ค)กางเกงแถบ 
ง)คันชีพ  และเข็มขัด 
จ)รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดํา 
ฉ)ถุงมือสีขาว 



 
- ๒๐๖ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๕ เต็มยศ หมวกเหลก็สเีทา ฝLกสเีทา - - ฝLกขายาว 

สีเทา 
 
 
 

ด�ายถักหรือ 
วัสดุเทียม ด�ายถัก 
สีน้ําเงินดําหรอื 
สีเทา 

สูงครึง่น�องหนังสีดํา 
ชนิดผูกเชือก 

เครื่องราชอิสร ิ
ยาภรณ8จริง 

-พลทหารใน   
กรม ทย.รอ.อย. 
มี เครื่ องแบบเ ต็มยศรักษา
พระองค8เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
เช�นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค8เว�นแต�ให�ใช�
หมวกยอดมีพู�และเสื้อชั้นนอก
สีบานเย็น 
-ให� ใช�หมวกทรงหม�อตาล 
สีเทาประกอบเครื่องแบบเต็ม
ยศรักษาพระองค8  ขณะอยู�
นอกแถวทหารรักษาพระองค8
ห รื อ ข ณ ะ นั่ ง ใ น ร ถ ย น ต8   
(คําสั่ง ทอ. (เฉพาะ)  
ที่ ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙) 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๗ - 
 

การแต"งกายของนายทหารประทวนชั้นจ"าอากาศ (ชาย) และนักเรียนจ"าอากาศ มี ๑๐ ชนิด 
 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑ ปกติขาว ทรงหม�อตาล 

สีขาว 
คอปYด 
สีขาว 

- - ขายาวสีขาว - หุ�มส�นหรือหุ�มข�อ
หนังสีดํา 

แพรแถบ  

๒ ปกติเทา
คอแบะ 

ทรงหม�อตาล 
สีเทา 

คอแบะ 
สีเทา 

เชิ้ต 
สีเทาอ�อน
แขนยาว 

ส ี
น้ําเงินดํา

เงื่อน
กะลาส ี

ขายาวสีเทา - หุ�มส�นหรือหุ�มข�อ
หนังสีดํา 

แพรแถบ -  งานกลางคืนจะใช�ผ�าผูกคอ 
สีดําเงื่อนหูกระต�าย แทนผ�าผูก
คอสีน้ําเงินดํา เงื่อนกะลาสีก็ได� 
-ในโอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีดํา 

๓ ปกติเทา
รัดเอว 

ทรงหม�อตาล 
สีเทา 

รัดเอวสเีทา เชิ้ต 
สีเทาอ�อน
แขนยาว 

สีน้ํา
เงินดํา
เงื่อน

กะลาส ี

ขายาวสีเทา - หุ�มส�นหรือหุ�มข�อ
หนังสีดํา 

แพรแถบ -ในโอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี  สีดํา 

๔ ปกติเทา 
คอพับ 

ท ร ง ห ม� อ ต า ล  
หรือหมวกหนีบ 
สีเทา 

คอพับสเีทา 
แขนยาว 

- - ขายาวสีเทา ด�ายถัก หรือ 
วัสดุเทียม ด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหรือหุ�มข�อ
หนังสีดํา 

แพรแถบ -  บางโอกาสจะใช�แขนสั้นเพียง
ข�อศอกก็ได�เว�นแต�ในโอกาสที่ผูก
ผ�าผูกคอ 

๕ ปกติ 
เทาอ�อน 
คอแบะ 

ท ร ง ห ม� อ ต า ล  
หรือหมวกหนีบ 
สีเทา 

คอแบะ 
สีเทาอ�อน 

- - ขายาวสีเทา ด�ายถักหรือ 
วัสดุเทียมด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหรือหุ�มข�อ
หนังสีดํา 

แพรแถบ -ให�ใช�หมวกหนีบสีเทา 

๖ ฝLก แก็ ป ท ร ง อ� อ น  
หรือหมวกเหล็ก
สีเทา 

ฝLกสเีทา - - ฝLกขายาวสีเทา ด�ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 
หรือสีเทา 

สูงครึง่น�องหนัง 
สีดําชนิดผูกเชือก 

- -  ให�ใช�หมวกทรงอ�อนสีน้ําเงินดํา
ได�ตามคําสั่งทอ.(เฉพาะ) 
ที่ ๔๑๑/๓๕ ลง ๒๗ ต.ค.๓๕ 



- ๒๐๘ - 
 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๗ สนาม แก็ปทรงอ�อน 

หรือหมวกเหล็ก 
สีเทา 

ฝLกสเีทา - - ฝLกขายาวสีเทา ด�ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด�ายถัก
สีเทา 

สูงครึ่งน�องหนัง 
สีดําชนิด 
ผูกเชือก 

- -  ให�ใช�เครื่องสนามด�วย 

๘ ครึ่งยศ ทรงหม�อตาล 
สีขาว 

คอปYดสีขาว - - ขายาวสีเทา 
มีแถบ 

- หุ�มข�อหนังสีดํา เครื่องราชอิสริ
ยาภรณ8จริง 

-นายทหารประทวนชั้นจ�าอากาศ 
ใน กรม ทย.รอ.อย. มเีครื่องแบบ 
ครึ่งยศรักษาพระองค8เพิ่มขึ้นอกีชนิดหนึ่ง  
ประกอบด�วย 
ก) หมวกยอด 
ข) เสื้อชั้นนอกคอปYดสีขาว 
ค) กางเกงแถบ 
ง) คันชีพและเข็มขัด 
จ) รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดํา 
ฉ) ถุงมือสีขาว 

๙ เต็มยศขาว ทรงหม�อตาล 
สีขาว 

คอปYดสีขาว - - ขายาวสีเทา 
มีแถบ  

- หุ�มข�อหนังสีดํา เครื่องราชอิสริ 
ยาภรณ8จริง 

-  นายทหารประทวนชั้นจ�าอากาศ 
ใน กรม ทย.รอ.อย.มเีครื่องแบบเต็มยศ
รักษาพระองค8เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง  
ประกอบด�วย 
ก) หมวกยอดมีพู� 
ข) เสื้อชั้นนอกคอปYดสบีานเย็น 
ค) กางเกงแถบ 

 
 
 



 
- ๒๐๙ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
          ง) คันชีพและเข็มขัด 

จ) รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดํา 
ฉ) ถุงมือสีขาว 
-ใช�หมวกทรงหม�อตาลสเีทา  
ประกอบเครื่องแบบเต็มยศรกัษา
พระองค8 ขณะอยู�นอกแถวทหาร
หรือขณะนั่งในรถยนต8 (คําสั่ง 
ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๒๑๘/๓๙  
ลง๑๕ พ.ย.๓๙) 

๑๐ เต็มยศเทา ทรงหม�อตาลสี
เทา 

คอแบะ 
สีเทา 

เชิ้ตสีเทาอ�อน
แขนยาว 

สีน้ําเงินดํา
เงื่อน

กะลาส ี

ขายาว 
สีเทา 
มีแถบ 

- หุ�มข�อหนัง 
สีดํา 

เครื่องราชอิสริยาภรณ8
จริง 

-ถ�าประจําแถวทหารซึง่แต�ง
เครื่องแบบเต็มยศ ให�แต�ง
เช�นเดียวกับเครื่องแบบฝLก   
เว�นแต�ให�ใช�หมวกเหลก็สเีทา 
-ในโอกาสไว�ทุกข8  ให�ใช�ผ�าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีดํา 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๑๐ - 

 
การแต"งกายของนายทหารประทวนชั้นพันจ"าอากาศ (ชาย) มี ๑๑ ชนิด 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑ ปกติขาว ทรงหม�อตาล 

สีขาว 
คอปYดสีขาว - - ขายาว 

สีขาว 
- หุ�มส�นหรือ 

หุ�มข�อหนังสีดํา 
แพรแถบ  

๒ ปกติเทา
คอแบะ 

ทร งห ม� อ ตาล สี
เทา 

คอแบะ 
สีเทา 

เชิ้ตสีเทาอ�อน
แขนยาว 

สีน้ําเงินดํา
เงื่อน

กะลาส ี

ขายาว 
สีเทา 

- หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ -งานกลางคืนจะใช�ผ�าผูกคอ 
สีดําเงื่อนหูกระต�ายแทนผ�าผูก
คอสีน้ําเงินดํา เงื่อนกะลาสีก็
ได� 
-ในโอกาสไว�ทุกข8 ให�ใช�ผ�าผูก
คอ 
เงื่อนกะลาสี สีดํา 

๓ ปกติเทา
รัดเอว 

ทร งห ม� อ ตาล สี
เทา 

รัดเอวสเีทา เชิ้ตสีเทาอ�อน
แขนยาว 

สีน้ําเงินดํา
เงื่อน

กะลาส ี

ขายาว 
สีเทา 

- หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ -ในโอกาสไว�ทุกข8 ให�ใช� 
ผ�าผูกคอเงื่อนกะลาสี สีดํา 

๔ 
 
 
 

ปกติเทา 
คอพับ 

 
 

ทรงหม�อตาล  
หรือหมวกหนีบสี
เทา 
 
 

คอพับสเีทา
แขนยาว 

- - ขายาว 
สีเทา 

ด�ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ -บางโอกาส จะใช�แขนสั้น
เพียงข�อศอกได�  เว�นแต� ใน
โอกาสผูกผ�าผูกคอ 

๕ ปกติเทา
อ�อนคอ
แบะ 

ทรงหม�อตาล  
หรือ หมวกหนีบสี
เทา 

คอแบะสเีทา
อ�อน 

- - ขายาว 
สีเทา 

ด�ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ -ให�ใช�หมวกหนีบสีเทา 



 
- ๒๑๑ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๖ 
 

ฝLก 
 
 

แก็ปทรงอ�อน 
หรือหมวกเหล็ก 
สีเทา 
 

ฝLกสเีทา 
 
 

- 
 

- 
 

ฝLกขายาว 
สีเทา 

ด�ายถัก หรือวัสดุเทียม 
ด�ายถักสีน้ําเงินดําหรือ 
สีเทา 

สูงครึ่งน�อง 
หนังสีดํา 
ชนิดผูกเชือก 

- 
 

-  ให�ใช�หมวกทรงอ�อนสีน้ําเงิน
ดําได�ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) 
ที่๔๑๑/๓๕ ลง ๒๗ ต.ค.๓๕ 

๗ สนาม แก็ปทรงอ�อน 
หรือหมวกเหล็ก 
สีเทา 

ฝLกสเีทา - - ฝLกขายาว 
สีเทา 

ด�ายถักหรือวัสดุเทียม 
ด�ายถักสีเทา 

สูงครึ่งน�องสี ดํา 
ชนิดผูกเชือก 

- -ให�ใช�เครื่องสนามด�วย 

๘ ครึ่งยศ ทรงหม�อตาล 
สีขาว 

คอปYดสีขาว - - ขายาว 
สีขาว 

- หุ�มข�อหนังสีดํา เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8 

จริง 

-นายทหารประทวนชั้นจ�า
อากาศใน กรม ทย.รอ.อย. 
มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษา 
พระองค8เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง  
ประกอบด�วย 
ก) หมวกยอด 
ข) เสื้อชั้นนอกคอปYดสีขาว 
ค) กางเกงแถบ 
ง) คันชีพและเข็มขัด 
จ) รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดํา 
ฉ) ถุงมือสีขาว 

 
 
 
 



 
- ๒๑๒ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๙ เต็มยศขาว ทรงหม�อตาล 

สีขาว 
คอปYดสีขาว - - ขายาว 

สีขาว 
- หุ�มข�อหนังสีดํา เครื่องราชอิสริ

ยาภรณ8จริง 
-  นายทหารประทวนชั้น 
จ�าอากาศในกรม ทย.รอ.อย. 
มี เ ครื่ อ ง แบบ เ ต็ ม ยศรั กษา
พระองค8 เพิ่ม ขึ้นอีกชนิดหนึ่ง  
เช�นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค8 เ ว� นแต� ให� ใ ช�
หมวกยอดมี พู� และเสื้ อนอก 
คอปYดสีบานเย็น 
-ให�ใช�หมวกทรงหม�อตาลสีเทา
ประกอบเครื่องแบบเต็มยศ
รักษาพระองค8 ขณะอยู�นอก
แถวทหารรักษาพระองค8 หรือ
ขณะนั่งในรถยนต8 
(คําสั่งทอ. (เฉพาะ)  
ที่ ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙) 

๑๐ เต็มยศเทา ทรงหม�อตาล 
สีเทา 

คอแบะสเีทา เชิ้ตสีเทาอ�อน
แขนยาว 

สีน้ําเงินดํา
เงื่อนกะลาส ี

ขายาว 
สีเทา 

- หุ�มข�อหนังสีดํา เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8

จริง 

-  ถ�าประจําแถวทหารซึ่งแต�ง
เครื่องแบบเต็มยศ ให�แต�ง 
เช�นเดียวกับเครื่องแบบฝLก 
เว�นแต�ให�ใช�หมวกเหล็กสีเทา 

๑๑ สโมสร ทรงหม�อตาล 
สีขาว 

คอปYดสีขาว - - ขายาว 
สีขาว 

- สโมสร เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8

จริง 

-ในโอกาสไว�ทุกข8ให�ใช� 
ผ�าผูกคอเงื่อนกะลาสี สีดํา 



 
- ๒๑๓ - 

 
การแต"งกายของนักเรียนนายเรืออากาศ มี ๑๓ ชนิด 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑ ปกติขาว ทรงหม�อตาล 

สีขาว 
คอปYดสีขาว - - ขายาวสีขาว - หุ�มส�นหรือ 

หุ�มข�อสีดํา 
หนังสีดํา 

แพรแถบ  

๒ ปกติเทา
คอแบะ 

ทรงหม�อตาลสี
เทา 

คอแบะสเีทา เชิ้ต 
สีเทาอ�อน 
แขนยาว 

สีน้ําเงิน
ดําเงื่อน
กะลาส ี

ขายาวสีเทา - หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ -งานกลาง คืนจะ ใช� ผ� าผูกคอสี ดํ า 
เ งื่ อ น หู ก ร ะ ต� า ย แ ท น ผ� า ผู ก ค อ 
สีน้ําเงินดํา เงื่อนกะลาสีก็ได� 
-ในโอกาสไว�ทุกข8 ให�ใช�ผ�าผูกคอ 
เงื่อนกะลาสี สีดํา 

๓ ปกติเทา
รัดเอว 

ทรงหม�อตาลสี
เทา 

รัดเอวสเีทา เชิ้ต 
สีเทาอ�อน 
แขนยาว 

สีน้ําเงิน
ดําเงื่อน
กะลาส ี

ขายาวสีเทา - หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ -ในโอกาส ไว�ทุ กข8  ให� ใ ช�ผ� าผูกคอ 
เงื่อนกะลาสี สีดํา 

๔ ปกติเทา
คอพับ 

ทรงหม�อตาล  
หรือหมวกหนีบ 

สีเทา 

คอพับสเีทา
แขนยาว 

- - ขายาวสีเทา ด�ายถัก  หรือ
วัสดุเทียมด�าย

ถัก 
สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ -บางโอกาส จะใช�แขนสั้นเพียงข�อศอก
ก็ ไ ด�  เ ว� น แ ต� ใ น โ อ ก า ส ที่ ผู ก 
ผ�าผูกคอ 
-  ในบางโอกาสที่ใช�เครื่องแบบปกติ
เทาคอพับ อินทรธนูอ�อนจะใช�หมวก 
ทรงหม�อตาลสีเทาก็ได� 

 
 
 



- ๒๑๔ - 
 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๕ ปกติ 

เทาอ�อน
คอแบะ 

ทรงหม�อตาล หรือ  
หมวกหนีบสเีทา 

คอแบะ 
สีเทาอ�อน 

- - ขายาวสีเทา ด�ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหรือหุ�มข�อ
หนังสีดํา 

แพรแถบ -  ให�ใช�หมวกหนีบสีเทา 

๖ ฝLก แก็ปทรงอ�อนสีเทา
หรือหมวกเหล็ก 

สีเทา 

ฝLกสเีทา - - ฝLกขายาว 
สีเทา 

ด�ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด�ายถัก 

สีเทา 

สูงครึง่น�องหนัง 
สีดําชนิดผูกเชือก 

-  

๗ สนาม ก. 
 

สนาม ข. 
 

รองในหมวกเหลก็
หรือหมวกเหล็ก 

สีเทา 
ทรงหม�อตาลสีขาว 

รัดเอว 
สีเทา 
คอปYด 
รัดเอว 
สีเทา 
คอปYด 

- 
 
- 

ผ�าพันคอ 
สีฟKาอ�อน 

- 

ขายาวสีเทา 
 

ขายาวสีขาว 

ด�ายถักหรือ 
วัสดุเทียมด�ายถัก 

สีขาว 
หนังสีขาว 

สูงครึง่น�องหนัง 
สีดําชนิดผูกเชือก 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

- 
 
- 

 
 
-ให�แต�งเฉพาะในงานพิธี
ของ รร.นนก. 

๘ สนาม แก็ปทรงอ�อน หรือ
หมวกเหลก็สเีทา 

ฝLกสเีทา - - ฝLกขายาว 
สีเทา 

ด�ายถักหรือวัสดุ
เทียมด�ายถักสีเทา 

สูงครึง่น�องสีดํา 
ชนิดผูกเชือก 

- -ใช�เครื่องสนามด�วย 

๙ ครึ่งยศ ทรงหม�อตาลสีขาว คอปYด 
สีขาว 

- - กางเกงแถบ - หุ�มข�อหนังสีดํา เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8

จริง 

-  และให�มีเครื่องแบบครึ่ง
ยศรักษาพระองค8  เพิ่มขึ้น
อีกชนิดหนึ่ง 
ประกอบด�วย 
ก) หมวกยอด 
ข) เสื้อชั้นนอกคอปYดสีขาว 
ค) กางเกงแถบ 
ง) คันชีพและเข็มขัด 
จ) รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดํา 
ฉ) ถุงมือสีขาว 



- ๒๑๕ - 
 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑๐ เต็มยศขาว ทรงหม�อตาล 

สีขาว 
คอปYดสีขาว - - กางเกง

แถบ 
- หุ�มข�อหนัง 

สีดํา 
เครื่องราช 

อิสริยาภรณ8 
จริง 

-และ ให� มี เ ครื่ อ งแบบ เ ต็มยศรั กษา
พ ร ะ อ ง ค8  เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ช นิ ด ห นึ่ ง
เช�นเดียวกับเครื่องแบบครึ่ งยศรักษา
พระองค8เว�นแต�ให�ใช�หมวกยอดมีพู�และ
เสื้อชั้นนอกคอปYดสีฟKาสด 
-ให�ใช�หมวกทรงหม�อตาลสีเทาประกอบ
เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค8 ขณะ
อยู�นอกแถวทหารรักษาพระองค8 หรือ
ขณะนั่งในรถยนต8 (คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) 

๑๑ เต็มยศเทา ทรงหม�อตาลสี
เทา 

คอแบะสเีทา เชิ้ตสีเทา
อ�อนแขน

ยาว 

สีน้ําเงินดํา
เงื่อน

กะลาส ี

กางเกง
แถบ 

- หุ�มข�อหนัง 
สีดํา 

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8 

จริง 

-ใ น โ อก าส ไ ว� ทุ ก ข8  ใ ห� ใ ช� ผ� า ผู ก คอ 
เงื่อนกะลาสี สีดํา 

๑๒ สโมสร 
คอปYด 

ทรงหม�อตาล 
สีขาว 

คอปYดสีขาว - - กางเกง
แถบ 

- สโมสร เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8

จําลอง 

 

๑๓ สโมสร 
คอแบะ 

ทรงหม�อตาลสี
เทา 

คอแบะสเีทา เชิ้ต 
สีเทาอ�อน
แขนยาว 

สีดําเงือ่น 
หูกระต�าย 

กางเกง
แถบ 

- สโมสร เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8

จําลอง 

 

 
 
 
 
 
 



 
- ๒๑๖ - 

 
การแต"งกายของนายทหารสัญญาบัตร  (ชาย)  มี  ๑๓  ชนิด 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑ ปกติขาว ทรงหม�อตาล 

สีขาว 
คอปYดสีขาว - - ขายาวสีขาว - หุ�มส�นหรือหุ�ม

ข�อหนังสีดํา 
-เครื่องราชฯ 
จริง 
 
 
-แพรแถบ 

-ไหมทอง 
 
 

-ไหมเหลือง 

-  คาดกระบี่ ตามหมาย 
กําหนดการ สายโยงกระบี่ 
ไหมทอง 
-สายโยงกระบี่สีดําเทา 

๒ ปกติเทา
คอแบะ 

ทรงหม�อตาล 
สีเทา 

คอแบะสเีทา เชิ้ตสีเทาอ�อน สีน้ําเงินดํา
เงื่อน

กะลาส ี

ขายาวสีเทา - หุ�มส�นหรือหุ�ม
ข�อหนังสีดํา 

-เครื่องราชฯ
จริง 
 
 
 
-แพรแถบ 
 
 

- ไหมทอง 
 
 
 
-ไหมเหลือง 
 

-คาดกระบี่ ตามหมาย 
กําหนดการ 
-สายโยงกระบี่ไหมทอง 
-งดประดับสายยงยศองครักษ8 
-สายโยงกระบี่สีดําเทา 
-งานกลางคืน จะใช�ผ�าผูกคอ 
สีดําเงื่อนหูกระต�ายก็ได� 
-  โอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีดํา 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๑๗ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๓ ปกติเทา

รัดเอว 
ทรงหม�อตาล 

สีเทา 
รัดเอวสเีทา เชิ้ตสีเทา

อ�อนแขน
ยาว 

สีน้ําเงินดํา
เงื่อน

กะลาส ี

ขายาว 
สีเทา 

- หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ สายเกลี้ยง
ไหมสเีหลือง 

-งดประดับสายยงยศ
องครักษ8 
-โอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�า
ผู ก คอ เ งื่ อ นกะล าสี  
สีดํา 

๔ ปกติเทา
คอพับ 

ทรงหม�อตาล 
สีเทาหรอื 
หมวกหนีบ 

สีเทา 

คอพับสเีทา - - ขายาว 
สีเทา 

ด�ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม
ด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ สายเกลี้ยง
ไหมสเีหลือง 

-บางโอกาสจะใช�แขน
สั้น เพียงข�อศอกก็ได� 
เว�นแต�ในโอกาสที่ผูก
ผ�าผูกคอ 
-ในบ า ง โ อก าส ที่ ใ ช�
เครื่องแบบปกติเทา 
คอพับ อินทรธนูอ�อน
จ ะ ใ ช� ห ม ว ก ท ร ง 
หม�อตาลสีเทาก็ได� 

๕ ปกติเทา
อ�อนคอ
แบะ 

ทรงหม�อตาลสเีทา
หรือหมวกหนีบ 

สีเทา 

คอแบะ 
สีเทาอ�อน 

- - ขายาวสีทา ด�ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม
ด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหรือ 
หุ�มข�อหนังสีดํา 

แพรแถบ สายเกลี้ยง
ไหมสเีหลือง 

 

-ให�ใช�หมวกหนีบ 

 
 
 
 



 
- ๒๑๘ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๖ ฝLก แก็ปทรงอ�อน 

สีเทาหรอืหมวก
หนีบสีเทา 

ฝLกสเีทา - - ฝLกขายาว 
สีเทา 

ด�ายถัก 
หรือ 

วัสดุเทียม
ด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา
หรือ 
สีเทา 

สูงครึง่น�องหนัง 
สีดําชนิด 
ผูกเชือก 

- - -ใช�หมวกทรงอ�อนสีน้ําเงิน
ดํ า ไ ด� ต า ม คํ า สั่ ง  ท อ .
(เฉพาะ) ที่ ๔๑๑/๓๕  
ลง ๒๗ ต.ค.๓๕  

๗ สนาม แก็ปทรงอ�อนหรอื
หมวกเหลก็สเีทา 

ฝLกสเีทา - 
 

- ฝLกขายาว 
สีเทา 

ด�ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม
ด�ายถัก 
สีเทา 

สูงครึง่น�องสีดํา
ชนิดผูกเชือก 

- - -ให�ใช�เครื่องสนามด�วย 
-เครื่องหมายยศปXกด�วย
ด�ายหรือไหมสีน้ําเงินดํา 
-  เพื่อประโยชน8ในการ
ป ฏิ บั ติ ร า ชก า ร ส น า ม 
จะใช�หมวก เสื้อ กางเกง  
เข็มขัด รองเท�าเป.นสีกากี
แถมเขียวสลับดําหรือสลับ
เหลืองก็ได� 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๑๙ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๘ ครึ่งยศ ทรงหม�อตาลสี

ขาว 
คอปYดสีขาว - - กางเกง

แถบ 
- หุ�มข�อหนัง 

สีดํา 
-เครื่องราชอิสริยาภรณ8

จริง 
-ผู�ได�รับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ8ชั้น

สายสะพาย 
ไม�ต�องสวมสายสะพาย 

คงประดับแต�ดารา  
ไม�สวมสายสร�อย 

ไหมทอง -  คาดกระบี่ สายโยงกระบี่ 
ไหมทอง 
-นายทหารสัญญาบัตรในกรม 
นนอ.รอ. และ  
กรม ทย.รอ.อย. และ
นายทหารพิเศษ ประจํากรม  
นนอ.รอ.,และ กรม ทย.
รอ.อย.มีเครื่องแบบครึง่ยศ
รักษาพระองค8เพิ่มขึ้นอีกชนิด
หนึ่งประกอบด�วย 
ก) หมวกยอด 
ข) เสื้อชั้นนอกคอปYดสีขาว 
ค) กางเกงแถบ 
ง) คันชีพและเข็มขัด 
จ) รองเท�าหุ�มข�อหนังสีดํา 
ฉ) ถุงมือสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๒๐ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๙ เต็มยศ

ขาว 
ทรงหม�อตาล 

สีขาว 
คอปYดสีขาว - - กางเกงแถบ - หุ�มข�อหนัง 

สีดํา 
-  เครื่องราชอิสริยาภรณ8
จริง 
-ผู�ได�รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8ชั้น
สายสะพาย 
มากกว�า  
๑ สายขึ้นไปให�สวมสายที่
ออกชื่อใน
หมายกําหนดการให�สวม
สายสะพายที่ได�รบัหรือ
สายสะพายฯที่เกี่ยวข�อง
กับงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ8
มหาจกัร ี
บรมราชวงศ8แม�จะสวม
สายสะพายได�ก็ตาม 
ต�องสวมสายสร�อยห�อย
ตรามหาจักรีและประดับ
ดารารัศมีด�วยทุกครั้ง 

ไหมทอง -  คาดกระบี่ สายโยงกระบี่ไหมทอง 
-นายทหารสัญญาบัตรในกรม นนอ.รอ.   
และ นายทหารพิเศษ ประจํา 
กรม นนอ.รอ.มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค8เพิ่มขึ้นอกีชนิดหนึ่งเช�นเดียวกับ
เครื่องแบบครึ่งยศรกัษาพระองค8เว�นแต�ให�
ใช�หมวกยอดมีพู�สีฟKาสดเสือ้ชั้นนอก 
คอปYดสีฟKาสดและมีประคต 
-นายทหารสัญญาบัตรใน  
กรม ทย.รอ.อย.และนายทหารพิเศษ
ประจํากรม ร.รอ.อย.บยอ.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค8เพิ่มขึ้นอกีชนิดหนึ่ง 
เช�นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรกัษา
พระองค8เว�นแต�ให�ใช�หมวกยอดมีพู� 
สีบานเย็นและมีประคต 
-  ให�ใช�หมวกทรงหม�อตาลสีเทาประกอบ
เครื่องแบบเต็มยศรกัษาพระองค8 ขณะอยู�
นอกแถวทหารรักษาพระองค8 หรือขณะ
นั่งอยู�ในรถยนต8(คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ)   
ที่ ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙) 

 
 
 



 
- ๒๒๑ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑๐ เต็มยศเทา ทรงหม�อตาล 

สีเทา 
คอแบะ 
สีเทา 

เชิ้ตสี
เทา
อ�อน 
แขน
ยาว 

สีน้ําเงินดํา
เงื่อน

กะลาส ี

กางเกง
แถบ 

- หุ�มข�อหนัง 
สีดํา 

-  ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8
เช�นเดียวกับเครื่องแบบ
เต็มยศขาว 

ไหม
ทอง 

-คาดกระบี่ สายโยงกระบี่ไหมทอง 
-ถ�าประจําแถวทหารซึ่งแต�งเครื่องแบบ 
เต็มยศ ให�แต�งเช�นเดียวกับเครื่องแบบฝLก
เว�นแต�ให�ใช�หมวกเหล็กสีเทา 
-ในโอกาสไว�ทุกข8 ให�ใช�ผ�าผูกคอเงื่อนกะลาสี 
สีดํา 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 

สโมสร 
คอปYด 

 

ทรงหม�อตาล คอปYด 
สีขาว 

- - 
 
 

กางเกง
แถบ 

- สโมสร เครื่องราชอิสริยาภรณ8
จําลองผู�ได�รับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ8
ชนิดสวมคอหรอื
สายสะพาย 
และดาราให�ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8
จริง 

ไหม
ทอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๒๒ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ 
ผ�าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท�า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สโมสร 
อกแข็ง 

 
 
 
 

ทรงหม�อตาล 
สีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

เปYดอก 
สีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

เสื้อกั๊กสีขาว 
เชิ้ตอกแข็ง 

สีขาวหรือจะ
ใช�เชิ้ตอกจีบ
สีขาวแทน 
เชิ้ตอกแข็ง 
สีขาวก็ได� 

สีดําเงือ่น 
หูกระต�าย 

 
 

กางเกง
แถบ 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

สโมสร -เครื่องราชอิสริยาภรณ8จําลอง 
-ผู�ได�รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ8ชนิดสวม
คอหรือสายสะพายและดาราให�
ประดับเครือ่งราชอิสริยาภรณ8
จริงชนิดติดหน�าอกให�ประดับที่
คอเปYดของเสือ้ใต�เครื่องหมาย
สังกัด 
ชนิดสวมคอสวมให�แพรแถบอยู�
ใต�ผ�าผูกคอชนิดมสีายสะพาย  
เมื่อมหีมายกําหนดการให�สวม
ไว�ในเสื้อสโมสรชั้นนอก ทับเสือ้
กั๊ก 

ไหมทอง 
 
 
 
 
 
 
 

-  ในบางโอกาสจะใช�หมวกทรง 
หม�อตาลสีเทาเสื้อชั้นนอกคอ 
เปYดอกสีเทาและเสื้อกั๊กสีขาว 
หรือสีเทาก็ได� 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 

สโมสร 
อกอ�อน 

 

ทรงหม�อตาล 
สีขาว 

 
 

เปYดอก 
สีขาว 

 
 
 
 

เชิ้ตอกอ�อน 
สีขาวและ 
แพรแถบ 

รัดเอวสเีทา
แทนเสื้อกั๊ก 
สีขาวหรือ 
สีเทาหรอื
เชิ้ตอกแข็ง 

สีดําเงือ่น 
หูกระต�าย 

 
 

กางเกง
แถบ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

สโมสร 
 

-  ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8 
เช�นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร 
อกแข็ง 
 
 
 
 
 

ไหมทอง 
 
 

-ในบางโอกาส จะใช�หมวก 
ทรงหม�อตาลสีเทา เสื้อชั้นนอก 
เปYดอกสีเทาและเสื้อกั๊กสีขาว 
หรือสีเทาก็ได� 
 

 



 
- ๒๒๓ - 

 
การแต"งกายของทหารหญิง มี ๑๑ ชนิด 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ กระโปรง 
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเท�า ถุงเท�า กระเปOาถือ เครื่องราชอิสริยาภรณ8 สายยงยศ หมายเหตุ 
ชั้นนอก ชั้นใน 

๑ ปกติขาว ทรงกลม 
พับปZก 
สีขาว 

คอแบะ 
สีขาว 

คอพับสีขาว
แขนยาว 
ผ�ารปูตัววี 
สีน้ําเงินดํา

ประกอบเสื้อ
คอพับสีขาว 

กระโปรง 
สีขาว 

- หุ�มส�น
หนังสีดํา 
ชนิดไม�ผูก

เชือก 

ยาว 
สี

น้ําตาล
อ�อน 

หนัง 
สีดํา 

- เครื่องราชอสิริยาภรณ8 
  จริง   
- แพรแถบ 

- ไหมทอง 
 

- ไหมเหลอืง 

- ให�ใช�ถุงมือสีขาวประกอบ 
เครื่องแบบด�วยในโอกาส
ประดับเครือ่งราชอิสริยาภรณ8
จริง 
- ในโอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�า 
รูปตัววี  สีดํา 

๒ ปกติเทา 
คอแบะ 

ทรงกลม 
พับปZก 
สีเทา 

คอแบะ 
สีเทา 

คอพับสเีทา
อ�อนแขนยาว
ผ�ารปูตัววีสีน้ํา

เงินดํา
ประกอบเสื้อ
คอพับสเีทา

อ�อน 

กระโปรง 
สีเทา 

- หุ�มส�น
หนังสีดํา 
ชนิดไม�ผูก

เชือก 

ยาว 
สี

น้ําตาล
อ�อน 

หนัง 
สีดํา 

- เครื่องราชอสิริยาภรณ8  
  จริง 
- แพรแถบ 

- ไหมทอง 
 

- ไหมเหลอืง 

-ให�ใช�ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด�วยในโอกาส
ประดับเครือ่งราชอิสริยาภรณ8
จริง 
-ในโอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�า 
รูปตัววีสีดํา 

๓ ปกติเทา
คอแบะ
ปล�อย
เอว 

ทรงกลม 
พับปZกสีเทา

หรือ 
หมวกหนีบ 

สีเทา 

คอแบะ 
สีเทา 

- กระโปรง 
สีเทาหรอื
กระโปรง

กางเกงสเีทา 

- หุ�มส�น
หนังสีดํา
ชนิดไม�ผูก

เชือก 

ยาว 
สี

น้ําตาล
อ�อน

หรือไม�
ใช�ก็ได� 

หนัง 
สีดํา 

 
 
 

แพรแถบ สายเกลี้ยง
ไหมเหลือง 

 
 

 
 



 
- ๒๒๔ - 

 

ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ กระโปรง 
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเท�า ถุงเท�า กระเปOาถือ 
เครื่องราชอิสริยา

ภรณ8 
สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๔ ปกติเทา

อ�อนคอ
แบะ 

ปล�อยเอว 

ทรงกลม 
พับปZกหรอื 
หมวกหนีบ 

สีเทา 

คอแบะ 
สีเทา
อ�อน 

- กระโปรง 
สีเทาหรอื
กระโปรง

กางเกงสเีทา 

- หุ�มส�น
หนังสีดํา
ชนิดไม�
ผูกเชือก 

ยาว 
สีน้ําตาล

อ�อน
หรือไม�ใช�

ก็ได� 

หนังสีดํา แพรแถบ สายเกลี้ยงไหม
เหลือง 

-ให�ใช�หมวกหนีบ 

๕ ปกติ 
คอพับ 

 
 
 

ทรงกลม 
พับปZก 

สีเทาหรอื
หมวกหนีบ 

สีเทา 

คอพับ 
สีขาว 

แขนยาว 

- 
 
 
 
 
 

กระโปรง 
สีเทาหรอื
กระโปรง

กางเกงสเีทา 
 
 

- กางเกง 
ขายาวสีเทา 

ด�ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม 
ด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�น
หนังสีดํา
ชนิดไม�
ผูกเชือก 

 
 

- หุ�มส�น
หนังสีดํา
ชนิดผูก
เชือก 

ยาว 
สีน้ําตาล

อ�อน
หรือไม�ใช�

ก็ได� 
 

- สั้นสีดํา 
 

หนังสีดํา 
 
 
 
 
 
 
 

แพรแถบ สายเกลี้ยงไหม
เหลือง 

 
 
 
 
 
 
 

เสื้ อแบบนี้จะใช�
แขนสั้นเหนือ 
ข�อศอกไม�เกิน 
๒ ซม. ก็ได� 
 
 
 
 
 

๖ ฝLก หนีบสีเทา ฝLกสเีทา - ฝLกขายาว 
สีเทา 

ด�ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม 
ด�ายถัก 

สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�น
หนังสีดํา
ชนิดผูก
เชือก 

สั้นสีดํา - - -  
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ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ กระโปรง 
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเท�า ถุงเท�า กระเปOาถือ 
เครื่องราช 

อิสริยาภรณ8 
สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 
๗ สนาม หนีบ 

สีเทา 
ฝLก 

สีเทา 
- ฝLกขาวยาว 

สีเทา 
ด�ายถัก
หรือ 
วัสดุ
เทียม

ด�ายถัก 
สีน้ําเงินดํา 

หุ�มส�นหนัง
สีดําชนิด
ผูกเชือก 

 

สั้นสีดํา - - - -ใช�ในเครื่องแบบสนามด�วย 
-เพื่อประโยชน8ในการปฏิบัติราชการ
สนาม จะใช�หมวก เสื้อกางเกง เข็มขัด  
รองเท�าเป.นสีกากีแกมเขียวสลับดํา
หรือสลับเหลืองก็ได� 

๘ 
 
 
 
 
 

ครึ่งยศ 
 
 
 
 
 

ทรงกลม 
พับปZก 
สีขาว 

 
 
 
 
 

คอแบะ 
สีขาว 

 
 
 
 
 

คอพับสีขาว
แขนยาวและผ�า

รูปตัววี 
สีน้ําเงินดํา

ประกอบเสื้อ 
คอพับสีขาว 

 
 
 
 
 

กระโปรง 
สีเทา 

 
 
 
 
 

- หุ�มส�นหนัง
สีดําชนิด

ไม�ผูกเชือก 
 
 
 
 

ขายาว 
สี

น้ําตาล
อ�อน 

 
 
 
 
 

สโมสร 
 
 
 
 
 

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8

จริง 
ผู�ได�รับ

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ8

ชั้น
สายสะพาย 
คงประดับ

แต�ดาราและ
ไม�สวม 

สายสร�อย 
 
 
 

ไหมทอง 
 
 
 
 
 

-สําหรบันายทหารพิเศษประจํากรม   
นนอ.รอ.รร.นอ.และประจํา  
กรม ทย.รอ.อย.มีเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค8เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง  
ประกอบด�วย 
ก) หมวกทรงอ�อนสเีทา 
ข)  เสือ้ชั้นนอกคอปYดสีขาว 
ค)  กระโปรงสีเทา 
ง)  คันชีพ 
จ)  รองเท�าสูงครึง่น�องสีดําชนิดไม�ผูก
เชือก หรอืรองเท�าสูงหนังสีดําชนิด 
ไม�ผูกเชือก 
ฉ) ถุงเท�ายาวสีน้ําตาลอ�อน 
-ในโอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�ารูปตัววีสีดํา 
-ใช�ถุงมือสีขาวประกอบเครื่องแบบด�วย 
ในโอกาสทีป่ระดับเครื่องราชฯ จรงิ 
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ลําดับ 
ชนิดของ 
เครื่องแบบ 

หมวก 
เสื้อ กระโปรง 

หรือ
กางเกง 

เข็มขัด รองเท�า ถุงเท�า 
กระเปOา

ถือ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ8 สายยงยศ หมายเหตุ 

ชั้นนอก ชั้นใน 

๙ 
 
 
 
 
 

เต็มยศ
ขาว 

 
 
 
 
 

ทรงกลม
พับปZก 
สีขาว 

 
 
 
 
 

คอแบะ 
สีขาว 

 
 
 
 
 

คอพับ 
สีขาว 

แขนยาว
และผ�า 
รูปตัววี 

สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เสื้อคอพับ

สีขาว 
 
 
 
 
 

กระโปรง 
สีเทา 

 
 
 
 
 

- หุ�มส�น
หนังสีดํา

ชนิด 
ไม�ผูก
เชือก 

 
 
 
 

ยาว 
สี

น้ําตาล
อ�อน 

 
 
 
 
 

สโมสร 
 
 
 
 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ8
จริง   
ผู�ได�รับสายสะพาย
มากกว�า๑ สายขึ้นไป
ให�สวมสายสะพาย 
ที่ออกชื่อ 
ในหมายกําหนดการ 
ถ�าไม�กําหนดชื่อหรอื 
ไม�ได�รับสายสะพาย 
ที่ออกชื่อ 
ในหมายกําหนดการ
ให�สวมสายสะพาย
ชันสูงสุดที่ได�รับ 
หรือที่เกี่ยวข�องกับงาน 

 
 
 
 
 

ไหมทอง 
 
 
 
 
 

- สําหรับนายทหารพิเศษประจํา
กรม นนอ.รอ.รร.นอ.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค8เพิ่มขึ้นอกี
ชนิดหนึ่ง 
เช�นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค8 เว�นแต�ให�ใช�หมวก
ทรงอ�อน 
สีเทา มีพู�สีฟKาสดติด ณ ที่มี 
ตราราชวัลลภ เสื้อชั้นนอกคอปYด 
สีฟKาสดและมปีระคต 
-สําหรบันายทหารพิเศษประจํา   
กรม กรม ทย.รอ.อย.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค8เพิ่มขึ้นอกี
ชนิดหนึ่งเช�นเดียวกบัเครือ่งแบบ
ครึ่งยศรักษาพระองค8 เว�นแต�ให�ใช�
หมวกทรงอ�อนสเีทามีพู�สีบานเย็น
ติด ณ ที่ตราราชวัลลภเสือ้
ชั้นนอกคอปYดสบีานเย็นและมี
ประคต 
-  ในโอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�ารูปตัววี  
สีดํา 
-ใช�ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด�วย 
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ลําดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เสื้อ กระโปรง 
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเท�า ถุงเท�า กระเปOาถือ เครื่องราชอิสริยาภรณ8 สายยงยศ หมายเหตุ 
ชั้นนอก ชั้นใน 

๑๐ เต็มยศเทา ทรงกลม
พับปZก 
สีเทา 

คอ
แบะ 
สีเทา 

คอพับ 
สีเทาอ�อน
แขนยาวผ�า

รูปตัววี 
สีน้ําเงินดํา
ประกอบ
เสื้อคอพับ 
สีเทาอ�อน 

กระโปรง 
สีเทา 

- หุ�มส�น
หนังสีดํา
ชนิดไม� 
ผูกเชือก 

ยาว 
สี

น้ําตาล
อ�อน 

สโมสร -ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8
เหมอืนเครือ่งแบบ 
เต็มยศขาว 

ไหมทอง -  ใช�ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด�วยในโอกาสทีป่ระดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8จริง 
-  ในโอกาสไว�ทุกข8ให�ใช�ผ�ารูปตัววี  
สีดํา 

๑๑ สโมสร ทรงกลม 
พับปZกสี

ขาว 
 
 
 
 
 

เปYด
อก 

สีขาว 
 
 

เชิ้ตอกจบี 
สีขาว 

แขนยาว  
ผ�าผูกคอ 
สีดํามัน 

 
 

กระโปรง
ยาวสีเทา 

 

แพร
แถบ

รัดเอว 
สีเทา 

หุ�มส�น
หนังสีดํา
ชนิดไม� 
ผูกเชือก 

 

ยาว 
สีเทาดํา 

 

สโมสร เครื่องราชอิสริยาภรณ8
จําลองผู�ได�รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8
ชนิดสวมคอหรอื
สายสะพายและดาราให�
ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ8 

ไหมทอง  
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การเข+าสมาคม การเข+าศึกษา หรือบอกความในราชการ 

๑.  วัตถุประสงค? เพ่ือให�ข�าราชการทหารและลูกจ�างทราบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องน้ี 
โดยชัดแจ�ง 

๒.  นิยามศัพท? 

 ๒.๑ สมาคม หมายถึง การประชุมการเข�าร�วมพวกร�วมคณะการคบค�าสมาคมหรือ 
ที่ประชุมของหลายคน รวมกันด�วยจุดประสงค8เพ่ือประโยชน8บางประการ ต�องจดทะเบียนต�อพนักงานเจ�าหน�าที่
ตามกฎหมายจึงจะถือว�าเป.นนิติบุคคล 

 ๒.๒ สโมสร หมายถึง ที่สําหรับร�วมประชุมกัน คบหากัน ต�องจดทะเบียนต�อพนักงาน 
เจ�าหน�าที่ตามกฎหมายจึงจะถือว�าเป.นนิติบุคคล 

 ๒.๓ องค?การ หมายถึง กิจการที่จัดต้ังข้ึนเพ่ือดําเนินการอย�างใดอย�างหน่ึง อันเป.น
สาธารณะประโยชน8 หรือเพ่ือประโยชน8ในทางเศรษฐกิจ หรือช�วยเหลือในการครองชีพหรืออํานวยบริการแก�
ประชาชนโดยทั่วไป การจัดต้ังองค8การต�องปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายจึงจะถือว�าเป.นนิติบุคคล 

๓. ห�ามข�าราชการ ลูกจ�าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข�าราชการการเมืองเข�าเป.น
สมาชิก ร�วมประชุม ฟXงการบรรยายเผยแพร�กิจการ หรือช�วยเกลี้ยกล�อม โฆษณาวัตถุประสงค8ของสมาคม 
สโมสรองค8การใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงให�แก�สมาคม สโมสร องค8การใดที่มิใช�เป.นของทางราชการทหาร 
เว�นแต�จะได�รับอนุญาต ตามข�อ ๔ 

๔. ข�าราชการทหาร ลูกจ�าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข�าราชการการเมืองผู�ใด 
มีความประสงค8จะเข�าเป.นสมาชิก ร�วมประชุม ฟXงการบรรยายเผยแพร�กิจการ หรือช�วยเกลี้ยกล�อม โฆษณา 
วัตถุประสงค8ของสมาคม สโมสร องค8การใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงให�แก�สมาคม สโมสร องค8การใดที่มิใช� 
เป.นของทางราชการทหาร ให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการ 
ทหารเรือ ผู�บัญชาการทหารอากาศ หัวหน�าส�วนราชการข้ึนตรงต�อกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีว�าการ 
กระทรวงกลาโหม แล�วแต�กรณี เพ่ือรับอนุญาตก�อนและถ�าเป.นสมาคม สโมสร หรือองค8การในต�างประเทศ 
ให�เสนอรายงานถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เมื่อได�รับอนุญาตแล�ว กระทรวงกลาโหมจะได�นําเสนอ 
นายกรัฐมนตรีทราบต�อไป 

๕. ส�วนราชการใดมีความประสงค8จะเข�าเป.นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค8การใด                
ให�หัวหน�าส�วนราชการน้ันรายงานตามลําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เพ่ือรับอนุญาตก�อน  
และถ�าเป.นสมาคม สโมสร หรือองค8การในต�างประเทศ กระทรวงกลาโหมจะได�นําเสนอนายกรัฐมนตรีทราบด�วย 

๖. ข�าราชการทหาร ลูกจ�าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข�าราชการการเมือง  
มีความประสงค8จะเข�าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน โดยใช�เวลานอกราชการหรืออาจใช�เวลา 
ในราชการเพียงบางส�วนไปศึกษา ซึ่งมีผู�เข�าศึกษารวมกันอยู�หลายคน และในการศึกษาน้ันมิได�เป.นเพราะ 
ได�รับคําสั่งจากผู�บังคับบัญชาแล�ว ให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง ผู�บัญชาการทหารบก  
ผู�บัญชาการทหารเรือ ผู�บัญชาการทหารอากาศ หัวหน�าส�วนราชการข้ึนตรงต�อกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมหรือผู�ที่ได�รับมอบอํานาจจากผู�บัง คับบัญชาดังกล�าว แล�วแต�กรณี  
เพ่ือรับอนุญาตก�อน 



- ๒๒๙ - 

๗.  การพิจารณาวินิจฉัยของผู+บังคับบัญชาตามลําดับชั้นในการอนุญาตตาม ๔, ๕  
และ ๖ ให+ถือหลักเกณฑ?สําหรับประกอบการพิจารณาดังต"อไปน้ี  

 ๗.๑  การอนุญาตน้ันจะไม�เป.นเหตุกระทําให�เกิดความเสื่อมเสียหรือบกพร�องแก� 
การปฏิบัติหน�าที่ราชการ 

 ๗.๒ สมาคม สโมสร องค8การหรือสถานศึกษาน้ัน เหมาะสมแก�เกียรติของทหาร 

๘. ความในข+อ ๓  มิให+ใช+บังคับในกรณีดังต"อไปน้ี 
 ๘.๑ เมื่อมีประกาศกระทรวงกลาโหม อนุญาตให�ข�าราชการทหาร ลูกจ�าง ในสังกัด

กระทรวงกลาโหมเข�าเป.นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค8การใดได�โดยไม�ต�องรายงานขออนุญาต 
 ๘.๒ การบรรยาย หรือฟXงการบรรยายทางวิชาการ หรือหลักธรรมทางศาสนาที่ไม�ขัด

ต�อหลักเกณฑ8ตามข�อ ๗ ซึ่งได�รับอนุญาตจากผู�บังคับบัญชาโดยตรงแล�ว 
 ๘.๓ ข�าราชการที่ไปราชการต�างประเทศ ได�รับเชิญให�เป.นสมาชิกช่ัวคราวของสมาคม 

สโมสรหรือองค8การในต�างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค8 หรือพฤติการณ8ที่ไม�เกี่ยวกับการเมืองและที่ไม�ขัดต�อ
กฎหมายไทยในขณะที่อยู�ในประเทศน้ัน แต�เมื่อได�เข�าเป.นสมาชิกแล�ว ต�องรายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
จนถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเพ่ือทราบด�วย 

๙. ส�วนราชการ หรือผู�ซึ่งได�รับอนุญาตให�เข�าเป.นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค8การ  
ได�รับอนุญาตให�เข�าศึกษาในสถานศึกษา อยู�ก�อนวันใช�ข�อบังคับน้ี ไม�ต�องรายงานขออนุญาตอีก 

๑๐. ข�าราชการทหาร ลูกจ�าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข�าราชการการเมือง ผู�ใด 
เป.นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค8การใด ซึ่งมิใช�สมาคม สโมสร หรือองค8การ ตามข�อ ๘.๑  อยู�ก�อน 
เข�ารับราชการ หรือทํางานในกระทรวงกลาโหม ให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�บัญชาการ 
ทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ ผู�บัญชาการทหารอากาศ หัวหน�าส�วนราชการข้ึนตรงต�อกระทรวงกลาโหม 
หรือรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม แล�วแต�กรณี เพ่ือพิจารณาสั่งการตามที่เห็นสมควร 

ความในวรรคก�อนให�ใช�บังคับแก�ผู�ที่ได�เข�าศึกษาอยู�ในสถานศึกษาใดก�อนเข�ารับราชการ  
หรือทํางานในกระทรวงกลาโหม และจะต�องศึกษาต�อไปอีกด�วย 

๑๑.  กิจการหรือข�อความใด ๆ ในราชการที่เป.นความลับ ห�ามข�าราชการกลาโหมประจําการ
ลูกจ�างและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปYดเผยเป.นอันขาด 

๑๒.  ข�าราชการกลาโหมประจําการ ลูกจ�างคนงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู�ใดประสงค8            
จะสมัครเข�าเป.นสมาชิกของสมาคม หรือสโมสรต�อไปน้ี ให�กระทําได�โดยไม�ต�องขออนุญาตผู�บังคับบัญชาตาม
ข�อบังคับ ฯ 

๑๒.๑  สมาคมหรือสโมสรในพระบรมราชูปถัมภ8ทุกแห�ง 
๑๒.๒  สมาคมปราบวัณโรคแห�งประเทศไทย 
๑๒.๓  สมาคมสงเคราะห8ผู�มีบุตรมาก 
๑๒.๔  เนติบัณฑิตสมาคม 
๑๒.๕  สมาคมสหายสงคราม 
๑๒.๖  สมาคมคณะรัฐธรรมนูญ  
๑๒.๗  สโมสรคณะราษฎร8 
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๑๒.๘  สามัคยาจารย8สมาคม 
๑๒.๙  แพทย8สมาคมแห�งประเทศไทย และสโมสรแพทย8แห�งจุฬาลงกรณ8มหาวิทยาลัย 
๑๒.๑๐  สมาคมส�งเสริมการเลี้ยงไก�แห�งประเทศไทย 
๑๒.๑๑  สมาคมลอนเทนนิสแห�งประเทศไทย 
๑๒.๑๒  สโมสรกอล8ฟดุสิต 
๑๒.๑๓  สมาคม นายช�างแห�งประเทศไทย 
๑๒.๑๔  พุทธสมาคมแห�งประเทศไทย 
๑๒.๑๕  สโมสรสีลม 
๑๒.๑๖  ราชตฤณมัยสมาคม 
๑๒.๑๗  สมาคมวิศวกรรมสถานแห�งประเทศไทย 
๑๒.๑๘  สมาคมสหบาลชาวเรือแห�งประเทศไทย 
๑๒.๑๙  สมาคมวิทยุแห�งประเทศไทย 
๑๒.๒๐  สมาคมสหประชาชาติแห�งประเทศไทย 
๑๒.๒๑  สมาคมแพทย8ทหารแห�งประเทศไทย 
๑๒.๒๒  สมาคมกุมารแพทย8แห�งประเทศไทย 
๑๒.๒๓  สมาคมวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน 
๑๒.๒๔  สมาคมว�ายนํ้าสมัครเล�นแห�งประเทศไทย 
๑๒.๒๕  สมาคมนักเรียนสืบสวน 
๑๒.๒๖  สมาคมแผนโคลัมโบแห�งประเทศไทย 
๑๒.๒๗  สมาคมนักเรียนเก�าเยอรมัน 
๑๒.๒๘  สมาคมแข�งเรือใบแห�งประเทศไทย 
๑๒.๒๙  สมาคมผู�กํากับนักศึกษาวิชาทหารแห�งประเทศไทย 
๑๒.๓๐  สมาคมชาวชัยภูมิ 
๑๒.๓๑  สมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต 
๑๒.๓๒  สมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
๑๒.๓๓  สมาคมผู�ปกครองและครูราชวินิตบางแก�ว 
๑๒.๓๔  สมาคมนักวิทยุโทรทัศน8 
๑๒.๓๕  สมาคมผู�ปกครองและครูโรงเรียนโยธินราชบูรณะ 
๑๒.๓๖  สมาคมนักวิจัยประยุกต8ทางสังคมศาสตร8 
๑๒.๓๗  สมาคมศิษย8เก�า สมาคมผู�ปกครองและครู ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

ที่อยู�ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย หรือทบวงหาวิทยาลัย 
๑๒.๓๘  สมาคมหมู�บ�านสวัสดิการทหารบกพัฒนา พ.ศ.๒๕๒๖ 
๑๒.๓๙  สรีรวิทยาสมาคม 
๑๒.๔๐  สมาคมพยาบาลแห�งประเทศไทย 
๑๒.๔๑  สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ 
๑๒.๔๒  สมาคมนายทหารนอกประจําการ 
๑๒.๔๓  สมาคมศิษย8เก�าชุมพลทหารเรือ 
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เอกสารอ+างอิง 

- ข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการเข�าสมาคม เข�าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐ 
 และแก�ไขตามประกาศ กห.ลง ๒๖ ต.ค.๒๗ 
- แก�ไขตามประกาศ กห.เรื่อง สมาคมหรือสโมสรที่ผู�ประสงค8จะสมัครเข�าเป.นสมาชิกไม�ต�อง 

  รายงานขออนุญาตผู�บังคับบัญชา ลง ๖ มิ.ย.๓๑ 
- ข�อ ๑๒.๔๒ แก�ไขตามประกาศ กห.เรื่อง สมาคมหรือสโมสรที่ผู�ประสงค8จะสมัครเข�าเป.น

สมาชิกไม�ต�องรายงานขออนุญาตผู�บังคับบัญชา ลง ๑๖ ต.ค.๓๒ 
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การรับส"งหน+าท่ีราชการ 
 

วัตถุประสงค?: เพ่ือให�การปฏิบัติในการรับส�งหน�าที่ราชการ เป.นไปตามข�อบังคับ กห.ว�าด�วย
การบรรจุ ปลด ย�าย เลื่อน และลดตําแหน�งข�าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 

กรณีต+องรับส"งหน+าท่ีราชการ และการปฏิบัติในการรับส�งหน�าที่ราชการ 

๑.  เมื่อมีการบรรจุ ปลด ย�าย เลื่อน และลดตําแหน�งข�าราชการ ให�ผู�บังคับบัญชาจัดการให�มี
การรับส�งหน�าที่กันโดยเร็ว 

๒.  ในกรณีย�ายข�าราชการซึ่งเป.นการสับเปลี่ยนตําแหน�ง ให�ทําการรับส�งหน�าที่กัน ให�เสร็จสิ้น
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต�วันที่คําสั่งมีผลบังคับใช� หรือนับต้ังแต�วันถัดจากวันที่ออกคําสั่งแล�วแต�กรณี โดยให�รับส�ง
หน�าที่กันตามลําดับจากคนสุดท�ายในชุดการย�ายน้ันข้ึนไป เว�นแต�การรอรับส�งหน�าที่ตามลําดับน้ันไม�เป.นการ
สะดวกแก�ราชการ หรือมีวิธีอื่นใดที่จะทําให�รับส�งหน�าที่กันได�เร็วกว�าน้ีก็ให�ผู�บังคับบัญชาทั้งสองฝGายตกลงกัน 

๓.  ในกรณีย�ายข�าราชการซึ่งมิใช�เป.นการสับเปลี่ยนตําแหน�งและยังมิได�มีคําสั่งให�ผู�ใดมาดํารง
ตําแหน�งน้ันแทน หรือในกรณีให�ข�าราชการออกจากราชการ ให�ผู�บังคับบัญชารีบพิจารณาดําเนินการให�ผู�ถูก
ย�ายหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการ ได�ส�งมอบหน�าที่ให�แก�ข�าราชการผู�ใดผู�หน่ึงให�เสร็จสิ้นภายใน ๗ วัน นับต้ังแต�
วันที่คําสั่งมีผลบังคับใช� หรือนับต้ังแต�วันถัดจากวันที่ออกคําสั่ง แล�วแต�กรณี 

การปฏิบัติขณะที่ยังไม�มีการรับส�งหน�าที่ราชการ 
ในระหว�างการส�งมอบหน�าที่ ให�ผู�ถูกย�ายหรือถูกสั่งให�ออกจากราชการมีอํานาจหน�าที่และ

รับผิดชอบในตําแหน�งเดิมต�อไปจนกว�าจะได�ส�งมอบหน�าที่ให�กับผู�มารับหน�าที่เป.นการเสร็จสิ้นเรียบร�อยแล�ว 

บัญชีประกอบการรับส"งหน+าท่ี มีดังน้ี 

๑. บัญชียอดกําลังพล    ตามแบบผนวก ก 

๒. บัญชีอาวุธ     ตามแบบผนวก ข 

๓. บัญชีเงิน     ตามแบบผนวก ค 

๔. บัญชีพัสดุ     ตามแบบผนวก ง 

๕. บัญชียานพาหนะและสัตว8พาหนะ  ตามแบบผนวก จ 

๖. บัญชีงานหรือกิจการหรือโครงการ  ตามแบบผนวก ฉ 

๗. บัญชีคดี     ตามแบบผนวก ช 

๘. บัญชีผลการตรวจกิจการทั่วไป   ตามแบบผนวก ซ 
    ของกรมจเรทหารอากาศ 
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๙.   บัญชีผลการตรวจสอบภายในสํานักงาน ตามแบบผนวก ฌ 
   ตรวจบัญชีทหารอากาศ 

๑๐.  บัญชีผลการตรวจเย่ียมของ   ตามแบบผนวก ญ 
  สายวิทยาการต�าง ๆ 

๑๑.  บัญชีอื่น ๆ     ตามแบบผนวก ฎ 

การจัดทําเอกสารการรับส"งหน+าท่ีราชการ 

บัญชีประกอบการรับส�งหน�าที่ ให�จัดทําเป.น ๓ ชุด โดยเก็บไว�เป.นหลักฐาน ณ ที่ทําการ 
๑ ชุด ผู�ส�งเก็บรักษาไว� ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด ให�รายงานผู�บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแต�วันที่
รับส�งหน�าที่เสร็จ สําหรับบัญชีประกอบการรับส�งหน�าที่ของ หน.นขต.ทอ.ให�เสนอไป สบ.ทอ.ซึ่งเป.นหน�วย
รวบรวมนําเรียน ผบ.ทอ.เพ่ือทราบ 

การรับส"งหน+าท่ีราชการ 

๑.  ให�ผู�ส�งหน�าที่ ส�งมอบรายงานประจําตัวของข�าราชการในสังกัดแก�ผู�รับหน�าที่ถ�ามีกิจการที่
จะปฏิบัติค�างอยู�หรือโครงการที่จะดําเนินการต�อไป ก็ให�ช้ีแจงแก�ผู�รับหน�าที่ทราบด�วย 

๒.  เมื่อได�รับส�งหน�าที่กัน ณ ที่ทําการ เป.นการเสร็จสิ้นเรียบร�อยแล�ว ให�ผู�รับหน�าที่ประชุมผู�
อยู�ในบังคับบัญชา แล�วช้ีแจงและมอบหมายการบังคับบัญชาให�แก�ผู�รับหน�าที่ต�อไป 

 
เอกสารอ+างอิง 
- ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการรับส�งหน�าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ 
- ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการรับส�งหน�าที่ราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ 
- ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการรับส�งหน�าที่ราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ 
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กําหนดเวลาทํางาน และวันหยุดราชการ 
 

๑.  วัตถุประสงค?  เพ่ือให�การทํางานและการหยุดราชการของข�าราชการเป.นระเบียบเดียวกัน  
และเพ่ือให�สอดคล�องกับประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการกับ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องน้ี 

๒.  การทํางานธรรมดาประจําวัน 
ให�หน�วยราชการต�างเริ่มทํางานเวลา ๐๘๐๐ เลิกเวลา ๑๖๐๐ หยุดพักกลางวัน 

เวลา ๑๒๐๐ ถึง ๑๓๐๐ 

๓.  ข�าราชการทหารหยุดราชการประจําสัปดาห?และประจําปX ตามกําหนด ดังน้ี 
 ๓.๑  วันหยุดราชการประจําสัปดาห8 ให�หยุดวันเสาร8และวันอาทิตย8เต็มวันทั้ง ๒ วัน 
 ๓.๒ วันหยุดราชการประจําปZ คือ 

๓.๒.๑ วันข้ึนปZใหม� ๓๑ ธันวาคม กับ ๑ มกราคม 
๓.๒.๒ วันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม 
๓.๒.๓ วันมาฆบูชา วันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๓ หรือถ�าเป.นปZที่มีอธิกมาสก็ตรงกับวันข้ึน 

๑๕ คํ่า เดือน ๔  
๓.๒.๔ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟKาจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี 

บรมราชวงศ8 ๖ เมษายน 
๓.๒.๕ วันสงกรานต8 ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เมษายน 
๓.๒.๖ วันรัฐพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สํานักพระราชวังจะได�กําหนด

เป.นปZ ๆ ไปในเดือนพฤษภาคม 
๓.๒.๗ วันวิสาขบูชา วันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๖ หรือถ�าเป.นปZที่มีอธิกมาสก็ตรงกับ      

วันข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๗  
๓.๒.๘  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน  
๓.๒.๙ วันอาสาฬหบูชา ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๘ หรือถ�าเป.นปZมีอธิกมาสก็ตรงกับวัน

ข้ึน ๑๕ คํ่า เดือน ๘ หลัง 
๓.๒.๑๐  วันเข�าพรรษา วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หรือถ�าเป.นปZที่มีอธิกมาส ก็ตรงกับ

วันแรม ๑ คํ่า เดือน ๘ หลัง 
๓.๒.๑๑  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว ๒๘ กรกฎาคม   
๓.๒.๑๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ�าสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปZหลวงและวันแม�แห�งชาติ ๑๒ สิงหาคม  
๓.๒.๑๓  วันคล�ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม   
๓.๒.๑๔ วันปYยมหาราช ๒๓ ตุลาคม   
๓.๒.๑๕ วันคล� ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ�อแห�งชาติ  ๕ ธันวาคม      
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๓.๒.๑๖ วันรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม  
๓.๓ กรณีวันหยุดราชการประจําปZวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจําสัปดาห8ให�เลื่อน 

วันหยุดราชการประจําปZวันน้ันไปหยุดในวันทํางานถัดไปโดยให�หยุดชดเชยได�ไม�เกิน ๑ วัน 
๓.๔ ภาคใต� ๕ จังหวัด คือ จังหวัดปXตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล  
และจังหวัดสงขลา ให�เพ่ิมวันหยุดราชการในวันตรุษอีด้ิลฟYตรี (วันรายอปอซอ) ๑ วัน,  

วันตรุษอีด้ิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ๑ วัน และวันตรุษจีน ๑ วัน   
๓.๕ การหยุดราชการ ตามข�อ ๓ ไม�ต�องมีคําสั่งล�วงหน�า  

๔.  ไปราชการทะเล 
 ข�าราชการกลาโหมไปราชการทะเลเป.นเวลานานวัน เมื่อกลับมาแล�วให�ผู�บังคับบัญชาช้ัน             

ผู�บังคับการกองเรือ พิจารณาอนุญาตให�ผลัดเปลี่ยนกันหยุดราชการ เพ่ือพักผ�อนได�ตามกําหนด ดังน้ี 
๔.๑  ไปราชการ  ๒๑ ถึง ๓๐ วัน  ให�หยุดได�ไม�เกิน  ๕  วัน 
๔.๒  ไปราชการ  ๓๑ ถึง ๖๐ วัน  ให�หยุดได�ไม�เกิน  ๗  วัน 
๔.๓  ไปราชการ  ๖๑ ถึง ๙๐ วัน  ให�หยุดได�ไม�เกิน  ๑๐  วัน 
๔.๔  ไปราชการ  ๙๑ ถึง ๓๖๕ วัน  ให�หยุดได�ไม�เกิน  ๑๔  วัน 
๔.๕  ไปราชการเกินกว�า  ๓๖๕ วัน  ให�หยุดได�ไม�เกิน  ๓๐  วัน 

๕.  ทํางานตรากตรําเป:นคร้ังคราว  
ข�าราชการกลาโหมที่ต�องทํางานตรากตรําเป.นครั้งคราวติดต�อกันนานวัน นอกจาก 

ที่กล�าวมาในข�อ ๔ ให�ผู�บังคับบัญชาต้ังแต�ช้ันผู�บังคับกองพัน ผู�บังคับการเรือช้ัน ๒ หรือต�นเรือช้ัน ๑ หรือ 
ผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๑ ข้ึนไป พิจารณาอนุญาตให�หยุดราชการ หรือพักผ�อนได�ตามสมควร 

๖.  หน+าท่ีประจําหรือราชการจําเป:น 
๖.๑  ผู�ใดมีหน�าที่ประจํา เช�น เป.นเวรยามหรือมีราชการเร�งด�วน ให�อยู�ปฏิบัติงาน 

หากการหยุดราชการน้ันจะเสียหายแก�ทางราชการ 
๖.๒  ถ�ามีราชการจําเป.น ผู�บังคับบัญชาต้ังแต�ช้ัน ผู�บังคับกองพัน ผู�บังคับการเรือช้ัน 

๒ หรือต�นเรือช้ัน ๑ หรือผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๑ ข้ึนไป มีอํานาจสั่งให�ข�าราชการในบังคับบัญชางดการหยุด
ราชการดังกล�าวข�างต�นได� 

๗.  การหยุดพักผ"อนและหมุนเวียน จนท.ในหน"วยปฏิบัติราชการสนาม 
๗.๑  จนท.ที่ปฏิบัติงานครบ ๓๐ วัน ให�มีสิทธิหยุดได�ไม�เกิน ๘ วัน ถ�าหน�วยที่ต้ังอยู�ในถ่ิน

ทุรกันดาร ยานพาหนะทางบกไม�สามารถไปถึง ให�เพ่ิมวันเพ่ือการเดินทางอีกไม�เกิน ๓ วันรวมเป.น ๑๑ วัน 
๗.๒  หน�วยที่ต้ังอยู�นอกรัศมี ๓๐๐ กม.รอบดอนเมือง ให�เพ่ิมวันเพ่ือการเดินทางอีก 

ไม�เกิน ๒ วัน 
๗.๓  ผู�ที่ปฏิบัติงานครบ ๓๐ วัน แต�ไม�ใช�สิทธิหยุดพักผ�อน เมื่อได�ทํางานต�อไปจนครบ ๖๐ 

วันข้ึนไป ให�พักเพ่ิมอีกไม�เกิน ๔ วัน  
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๘.  กําหนดเวลาทํางานมาตรฐานของข+าราชการ 
ปZหน่ึง ๕๒  สัปดาห8       ๓๖๕  วัน 
สัปดาห8หน่ึงทํางาน ๕  วัน 
ปZหน่ึงมีวันทํางาน ๒๖๐  วัน 
หยุดราชการประจําปZ       ๑๖  วัน (ทหาร ๑๗ วัน) 
หยุดพักผ�อนประจําปZ       ๑๐  วัน 
คิดเฉลี่ยลากิจ, ลาปGวย       ๗  วัน 
ปZหน่ึงทํางานประมาณ    ๒๒๖  วัน (วันทํางานมาตรฐาน) 

 
เอกสารอ+างอิง 
 - ข�อบังคับ กห.ว�าด�วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
 - ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยกําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ พ.ศ.๒๕๐๒ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 
 - ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๒๓ ท�ายหนังสือ สบ.ทอ.รับที่ ๑๐๐๕๐/๒๓ 
 - หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร ๐๒๐๑/ว ๑๒๒ ลง ๒ ส.ค.๒๕ 
 - ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดเวลาทํางานและวันหยุดราชการ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๐ 
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เวรยามประจําส"วนราชการ 
(เฉพาะส"วนราชการในกองทัพอากาศ)  

 ๑.  ความมุ"งหมายในการจัดให+มีการรักษาการณ? 
  ๑.๑  รักษาความปลอดภัยให�แก� อาคาร สถานที่ บุคคล หรือทรัพย8สินของทางราชการหรือ
ตามที ่ทางราชการกําหนดให�พ�นจากการโจรกรรม การจารกรรม การก�อวินาศกรรม การก�อการร�าย  
และการบ�อนทําลาย หรือเหตุอื่นใดที่ทําให�เกิดผลเสียต�อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการ 
  ๑.๒  พิท ักษ8รักษา และปKองกันมิให �ข�อมูลข�าวสารรวมทั ้งสิ ่งที ่เป.นความลับของ 
ทางราชการรั่วไหล หรือตกไปอยู�ในมือของฝGายตรงข�ามหรือบุคคลผู�ไม�มีอํานาจหน�าที่ จากการล�วงละเมิดหรือ 
บุกรุกเข�าสถานที่ที่กําหนดเป.นเขตหวงห�าม 
   ๑.๓  ถวายพระเกียรติ แด�พระบรมวงศานุวงศ8ที่ เสด็จฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กองทัพอากาศ รวมทั้ งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี  และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว�าด�วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙    
  ๑.๔  รักษาความสงบเรียบร�อยที่ต้ังในภาวะปกติ 

 ๒.  แนวทางการปฏิบัติในการรักษาการณ8ในภาวะปกติ และภาวะไม�ปกติ  
      ๒.๑  ภาวะปกติ  
   ๒.๑.๑  สารวัตรทหารอากาศ ทหารกองประจําการรักษาการณ8 หรือเวร-ยาม
รักษาการณ8ประจําส�วนราชการในส�วนราชการน้ัน ๆ มีหน�าที่เฝKาตรวจการณ8 พิสูจน8ทราบเบื้องต�น เข�าขัดขวาง  
บุคคล รวมทั้งอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ โดยสามารถใช�อาวุธหรืออุปกรณ8
ด�านการรักษาความปลอดภัยได�ตามความจําเป.นของสถานการณ8ตามกฎหมายและตามกฎการใช�กําลัง        
เพ่ือปKองกันภัยอันตรายให�แก�ที่ต้ังกองทัพอากาศ   
   ๒.๑.๒  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ ที่จัดจากหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง มีหน�าที่รับผิดชอบในการตรวจการ
รักษาการณ8ของเวร-ยามประจําส�วนราชการ ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมืองทั้งหมด และมีอํานาจหน�าที่ตามที่
กําหนดไว�ในข�อ ๔๗ 
   ๒.๑.๓  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย ผู�ช�วยนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8 
หน�วย ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง และนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8กรมช�างอากาศ บางซื่อ มีหน�าที่
รับผิดชอบในการรักษาการณ8 และตรวจการรักษาการณ8ของเวร-ยามประจําส�วนราชการของหน�วยตนเอง  
    ๒.๑.๔  นายทหารเวรกองบัญชาการหน�วยบัญชาการอากาศโยธิน และผู�ช�วย
นายทหารเวรกองบัญชาการหน�วยบัญชาการอากาศโยธิน มีหน�าที่รับผิดชอบในการรักษาการณ8 และตรวจการ
รักษาการณ8ของเวร-ยามประจําส�วนราชการของหน�วยตนเอง  
    ๒.๑.๕  นายทหารเวรสํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง และผู�ช�วย
นายทหารเวรสํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง มีหน�าที่รับผิดชอบในการรักษาการณ8 และตรวจการ
รักษาการณ8ของเวร-ยามประจําส�วนราชการของหน�วยตนเอง 
    ๒.๑.๖  นายทหารเวรกองบิน และผู�ช�วยนายทหารเวรกองบิน มีหน�าที่รับผิดชอบใน
การรักษาการณ8 และตรวจการรักษาการณ8ของเวร-ยามประจําส�วนราชการของหน�วยตนเอง 
    ๒.๑.๗  นายทหารเวรโรงเรียนการบิน และผู�ช�วยนายทหารเวรโรงเรียนการบิน 
มีหน�าที่รับผิดชอบในการรักษาการณ8 และตรวจการรักษาการณ8ของเวร-ยามประจําส�วนราชการของหน�วยตนเอง  
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    ๒.๑.๘  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม และ
ผู�ช�วยนายทหารเวรหน�วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม มีหน�าที่รับผิดชอบในการรักษาการณ8 และตรวจการ
รักษาการณ8ของเวร-ยามประจําส�วนราชการของหน�วยตนเอง  
    ๒.๑.๙  หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน และโรงเรียนการบิน มีหน�าที่ ในการ
จัดต้ังกองรักษาการณ8 เพ่ือถวายพระเกียรติแด�พระบรมวงศานุวงศ8 รวมทั้งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และ
บุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
ทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห�วงเวลาที่เสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ  
  ๒.๒  ภาวะไม�ปกติ 
   เมื่อไม�สามารถพิสูจน8ทราบหรือยับย้ังได� และ/หรือพิจารณาแล�วเห็นว�าไม�สามารถ
บรรเทาเหตุ หรือระงับเหตุ หรือเกินขีดความสามารถของหน�วย หรือพิสูจน8ทราบแน�ชัดว�ามีผู�ล�วงละเมิดหรือ 
ผู�บุกรุกเข�ามาในพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจตนาใช�กําลัง และ/หรืออาวุธ รวมถึงการบังคับใช�อากาศยาน
ที่ควบคุมการบินจากภายนอก ที่ ติดอุปกรณ8 อาวุธ หรือวัตถุระเบิด เพ่ือมุ�งกระทําต�อบุคคล อาคารสถานที่ 
และทรัพย8สินของทางราชการให�เกิดความเสียหายทั้งต�อภาพลักษณ8 และประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของ
ส�วนราชการน้ัน ให�นายทหารเวรแจ�งหน�วยเกี่ยวข�อง เพ่ือดําเนินการตามแผนปKองกันที่ตั้งของหน�วยต�อไป 
โดยปฏิบัติดังน้ี   
    ๒.๒.๑  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ แจ�งศูนย8ยุทธการภาคพ้ืน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ และรายงานให�ผู�บัญชาการทหารอากาศ
ทราบทันที   
    ๒.๒.๒  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8กองบัญชาการกองทัพอากาศและนายทหาร
เวรศูนย8รักษาการณ8หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ) แจ�งศูนย8
ยุทธการภาคพ้ืน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
    ๒.๒.๓  นายทหารเวรกองบัญชาการหน�วยบัญชาการอากาศโยธิน และ
นายทหารเวรสํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง แจ�งศูนย8ยุทธการภาคพ้ืน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
    ๒.๒.๔  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8กรมช�างอากาศ บางซื่อ และนายทหารเวร
ศูนย8รักษาการณ8หน�วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม แจ�งศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
    ๒.๒.๕  นายทหารเวรกองบิน แจ�งศูนย8ปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, 
๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  
    ๒.๒.๖  นายทหารเวรโรงเรียนการบิน แจ�งศูนย8ปฏิบั ติการโรงเรียนการบิน 
ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ   

 ๓.  หน�าที่ของหน�วยปฏิบัติ    
  ๓.๑  “ศูนย8ยุทธการภาคพ้ืน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหน�าที่ วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน สั่งการ และควบคุมการใช�กําลังภาคพ้ืนปKองกันและรักษาความปลอดภัย ณ ที่ต้ังดอนเมือง  
ให�สอดคล�องกับสถานการณ8 โดยมีผู�อํานวยการศูนย8ยุทธการภาคพ้ืนเป.นผู�บังคับบัญชารับผิดชอบ  
  ๓.๒  “ ศูนย8ป ฏิบั ติ ก า ร กอ ง บิ น  ๑ ,  ๒ ,  ๔ ,  ๗ ,  ๒๑ ,  ๒๓ ,  ๔๑ ,  ๔๖ ,  ๕ ,  ๕๖ 
และโรงเรียนการบิน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหน�าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และ
ควบคุมการใช�กําลังภาคพ้ืน เพ่ือปKองกันและรักษาความปลอดภัยที่ต้ังกองบิน และโรงเรียนการบิน โดยมี 
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ผู�อํานวยการศูนย8ปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน  
ศูนย8ปฏิบัติการกองทพัอากาศ เป.นผู�บงัคับบญัชารับผิดชอบ 
   ๓.๓  “ศูนย8รักษาการณ8ของหน�วย” มีหน�าที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม 
และกํากับดูแลการรักษาการณ8ของหน�วย โดยการเฝKาตรวจการณ8 พิสูจน8ทราบเบื้องต�น และใช�กําลังที่มีอยู� 
เข�าขัดขวางบุคคล และอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ที่ละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   ๓.๔  “กองรักษาการณ8” มีหน�าที่ ถวายพระเกียรติแด�พระบรมวงศานุวงศ8 รวมทั้ง
แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห�วงเวลาที่เสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่
รับผิดชอบของกองทัพอากาศ  
   ๓.๕  กรมกําลังพลทหารอากาศ มีหน�าที่ พิจารณาจัดทํารายช่ือและตําแหน�งของผู�ที่
จะเข�าเป.นนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ         
ตามหลักเกณฑ8ข�อ ๔๑ และข�อ ๔๒ ขออนุมัติผู�บัญชาการทหารอากาศ จัดหรืองดจัดเข�าเป.นนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ แล�วส�งรายช่ือนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ ให�กรมสารบรรณทหารอากาศออกคําสั่งกองทัพอากาศจัดให�ปฏิบัติหน�าที่นายทหาร
เวรอํานวยการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศต�อไป 
   ๓.๖ กรมสารบรรณทหารอากาศ มีหน�าที่ ดังน้ี 
    ๓.๖.๑ จัดนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ช้ันยศนาวาอากาศเอก  
และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ช้ันยศนาวาอากาศโท สังกัดส�วนราชการ ณ ที่ต้ังดอนเมือง  
ตามรายช่ือที่ได�รับจากกรมกําลังพลทหารอากาศ ตามข�อ ๓.๕ ปฏิบัติหน�าที่เป.นประจําทุกวัน 
    ๓.๖.๒ จัดนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8กองบัญชาการกองทัพอากาศ ช้ันยศ
เรืออากาศตรีจนถึงนาวาอากาศเอก ที่ไม�ผ�านหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือ
เทียบเท�า และพันจ�าอากาศเอกที่ทําหน�าที่ในตําแหน�งนายทหารสัญญาบัตรจากหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ 
ในกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการรักษาการณ8 ณ ที่ต้ัง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ ปฏิบัติหน�าที่เป.นประจําทุกวัน 
    ๓.๖.๓  จั ดสถานที่  และสนับสนุนอุปกรณ8ที่ เกี่ ยวข� อง สํ าหรั บใช� เป. น 
ศูนย8รักษาการณ8กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
    ๓.๖.๔ จัดทําแบบรายงานตาม ผนวก ฉ พร�อมทั้งรับผิดชอบในการเบิกหรือ
จัดทําเครื่องหมายแสดงตัว อาวุธปRนและกระสุน ห�องพัก และสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนของใช�อื่น ๆ 
ที่จําเป.นต�องใช� ในการปฏิบัติหน�าที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8กองบัญชาการกองทัพอากาศ และเสมียนเวรของส�วนราชการ 
ณ ที่ต้ังกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
   ๓.๗ กรมข�าวทหารอากาศ มีหน�าที่ ดังน้ี 
    ๓.๗.๑ จัดต้ังศูนย8รักษาการณ8กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพ่ือวางแผน
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณ8ของหน�วย โดยการเฝKาตรวจการณ8 พิสูจน8ทราบ
เบื้องต�น และใช�กําลังที่มีอยู�เข�าขัดขวางบุคคล และอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ที่ละเมิดมาตรการ  
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การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบในภาวะปกติ ทั้งน้ีให�ถือปฏิบัติเป.นไป ตามหมวดการรักษาการณ8
ด�วยเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ    
    ๓.๗.๒ จัดการปฐมนิเทศ อบรม ช้ีแจง แนะนํา เกี่ยวกับอํานาจหน�าที่และ 
การปฏิบัติหน�าที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8กองบัญชาการกองทัพอากาศ เสมียนเวรหรือจ�าเวร และผู�ช�วยเสมียนเวรหรือ
ผู�ช�วยจ�าเวรหน�วยข้ึนตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ อย�างน�อยปZละ ๑ ครั้ง โดยกําหนดให�ผู�ที่ต�องปฏิบัติ
หน�าที่ เวร-ยามรักษาการณ8ทุกคน ต�องเข�ารับการอบรม ในการน้ีให�จัดทําบันทึกรายละเอียดการอบรม 
ไว�เป.นหลักฐานเพ่ือใช�ในการตรวจสอบด�วย 
    ๓.๗.๓ จัดทําและแจกจ�ายรหัสสัญญาณผ�านประจําวัน เพ่ือใช�ในการตรวจ 
การรักษาการณ8ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และเจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8 ประจําส�วนราชการต�าง ๆ  
ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง โดยกําหนดให�ใช�รหัสสัญญาณผ�านประจําวัน ต้ังแต�เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ของวันถัดไป  
    ๓.๗.๔ จัดทํ ามาตรการการรั กษาความปลอดภัยเกี่ ย วกับสถานที่ 
กองบัญชาการกองทัพอากาศตาม ผนวก ก 
    ๓.๗.๕ จัดทําโครงสร�างการจัดและอัตราการรักษาการณ8 ศูนย8รักษาการณ8  
ส�วนบัญชาการกองทัพอากาศตาม ผนวก ข 
    ๓.๗.๖ กําหนดจุด และพ้ืนที่รับผิดชอบในกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
ที่จะต�องจัดให�มีเจ�าหน�าที่ปฏิบัติหน�าที่เฝKา และตรวจการณ8  
    ๓.๗.๗ กําหนดให�เสมียนเวรประจําส�วนราชการกองบัญชาการกองทพัอากาศ
ออกตรวจพ้ืนที่ตามข�อ ๓.๗.๖ ในห�วงระยะเวลาต้ังแต� ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ นาฬิกา เป.นผลัดอย�างน�อย ๔ ผลัด
และกําหนดเส�นทางการตรวจให�ครอบคลุมพ้ืนที่สําคัญน้ัน ๆ ด�วย  
   ๓.๘ หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน มีหน�าที่ ดังน้ี 
    ๓.๘.๑  วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณ8
ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจาํการ ข�าราชการกลาโหมพลเรอืน
และลูกจ�างประจํา เป.นเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการปฏิบัติหน�าที่เป.นประจําทุกวัน ทั้งน้ีให�ถือปฏิบัติ
เป.นไปตามหมวดการรักษาการณ8ด�วยเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ   
    ๓.๘.๒ จัดต้ังกองรักษาการณ8 เพ่ือถวายพระเกียรติแด� พระบรมวงศานุวงศ8 
รวมทั้งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วย 
การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห�วงเวลาที่เสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่
รับผิดชอบของกองทัพอากาศ  
    ๓.๘.๓ เฝKาตรวจการณ8 พิสูจน8ฝGาย เข�าขัดขวางอากาศยานที่ควบคุมการบิน 
จากภายนอก ในพ้ืนที่รับผิดชอบ โดยสามารถใช�อุปกรณ8หรืออาวุธต�อต�านทําลายได�ตามความจําเป.นของ
สถานการณ8ตามกฎหมายและตามกฎการใช�กําลังเพ่ือปKองกันภัยอันตรายให�แก�ที่ต้ังกองทัพอากาศ 
   ๓.๙  สํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง มีหน�าที่ วางแผน อํานวยการ 
ประสานงานควบคุม และกํากบัดูแลการรกัษาการณ8ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
ทหารกองประจาํการ ข�าราชการกลาโหมพลเรอืน และลูกจ�างประจํา เป.นเวร-ยามรักษาการณ8ประจาํส�วนราชการ  
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ปฏิบัติหน�าที่เป.นประจําทุกวัน ทั้งน้ีให�ถือปฏิบัติเป.นไปตามหมวดการรักษาการณ8ด�วยเวร-ยามรักษาการณ8
ประจําส�วนราชการ   
   ๓.๑๐  หน�วยอื่น ๆ ณ ที่ต้ังดอนเมือง นอกจากหน�วยบญัชาการอากาศโยธิน และ
สํานักงานผู�บงัคับทหารอากาศดอนเมอืง ให�จัดต้ังศูนย8รกัษาการณ8ของหน�วยเพ่ือวางแผน อํานวยการ ประสานงาน 
ควบคุม และกาํกบัดูแลการรกัษาการณ8ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกอง
ประจําการ ข�าราชการกลาโหมพลเรือน และลกูจ�างประจํา เป.นเวร-ยามรักษาการณ8ประจาํส�วนราชการปฏิบัติ
หน�าทีเ่ป.นประจําทุกวัน ทัง้น้ีให�ถือปฏิบัติเป.นไปตามหมวดการรกัษาการณ8ด�วยเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วน
ราชการ   
   ๓.๑๑ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส8ทหารอากาศ มีหน�าที่ สนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร
ให�แก�หน�วยเกี่ยวข�อง เมื่อได�รับการร�องขอ  
   ๓.๑๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหน�าที่ สนับสนุนอาวุธปRนและกระสุนตามอัตรา
จ�าย เพ่ือจ�ายให�แก�ส�วนราชการที่ขอเบิก และจัดเจ�าหน�าที่ทําความสะอาดอาวุธปRน เดือนละ ๒ ครั้ง 
   ๓.๑๓ กรมขนส�งทหารอากาศ มีหน�าที่ จัดรถยนต8จํานวน ๑ คัน พร�อมพลขับ พร�อม
จัดทําที่ปXกธงนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศไว�ที่หน�ารถยนต8ด�านซ�าย สําหรับนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ หรือผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใช�ในการตรวจการรักษาการณ8ของส�วนราชการ 
ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง พร�อมทั้งสนับสนุนเช้ือเพลิงตามความจําเป.นที่นายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศใช�จริง  
   ๓.๑๔ กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน�าที่ สนับสนุนอาหาร ๓ มื้อเป.นประจาํทกุวัน 
สําหรับนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 
   ๓.๑๕  กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหน�าที่ สนับสนุนพัสดุต�าง ๆ ไว�จ�ายให�แก�ส�วน
ราชการที่ขอเบิก ดังน้ี 
    ๓.๑๕.๑ เครื่องหมายแสดงตัว ตามข�อ ๑๕ ข�อ ๒๗ ข�อ ๓๓.๑ ข�อ ๓๓.๒ 
ข�อ ๕๒.๑ ข�อ ๕๒.๒ และข�อ ๕๒.๓ 
    ๓.๑๕.๒ แบบเอกสาร ตามผนวก ฉ-๑ ถึง ฉ-๗  
    ๓.๑๕.๓ ซองปRนและเข็มขัดคาดเอว  
    ๓.๑๕.๔ อุปกรณ8อื่น ๆ  ที่จําเป.น เช�น เครื่องนอน อุปกรณ8ในศูนย8รักษาการณ8  
   ๓.๑๖ กรมช�างอากาศ บางซื่อ มีหน�าที่ จัดต้ังศูนย8รักษาการณ8กรมช�างอากาศเพ่ือวางแผน  
อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณ8ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร  
นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ ข�าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ�างประจํา เป.นเวร-ยาม 
รักษาการณ8ประจําส�วนราชการปฏิบัติหน�าที่ เป.นประจําทุกวัน ทั้งน้ีให�ถือปฏิบัติเป.นไปตามหมวดการ
รักษาการณ8ด�วยเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ   
   ๓.๑๗ หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศในกองบัญชาการกองทัพอากาศ จัดเสมียนเวร
ปฏิบัติหน�าที่เป.นประจําทุกวัน  
   ๓.๑๘ ส�วนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง และส�วนราชการนอกที่ต้ัง
กองทัพอากาศดอนเมือง ดําเนินการดังน้ี 

     ๓.๑๘.๑ จัดทํามาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ตาม 
ผนวก ก โดยกําหนดพ้ืนทีส่ําคัญ อาคารสถานที่ คลัง สิง่ทีเ่ป.นความลับของทางราชการ หรอืสิง่มีค�าอย�าง  
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ชัดเจนมีแผนผังแสดงบริเวณพ้ืนที่ และที่ต้ังอาคาร แสดงเขตพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับต�าง ๆ 
และโครงสร�างการจัดและอัตราการรักษาการณ8ตามผนวก ข เพ่ือใช�ในการควบคุมบุคคล ยานพาหนะ และวัสดุ
ที่จะเข�า-ออกพ้ืนที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัย  
    ๓.๑๘.๒ กําหนดจุด และพ้ืนที่รับผิดชอบของหน�วยที่จะต�องจัดให�มี
เจ�าหน�าที่ปฏิบัติหน�าที่เฝKา และตรวจการณ8 
    ๓.๑๘.๓ กําหนดให�เวร-ยามประจําส�วนราชการออกตรวจพ้ืนที่สําคัญ 
ตามข�อ ๘.๑๘.๒ ในห�วงระยะเวลาต้ังแต� ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา เป.นผลัดอย�างน�อย ๔ ผลัด และกําหนด
เส�นทางการตรวจให�ครอบคลุมพ้ืนที่สําคัญน้ัน ๆ ด�วย 
    ๓.๑๘.๔ จัดที่พักเวรโดยเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ ดูแล
รักษาความสะอาดห�องพักเวร อุปกรณ8 เครื่องนอนให�เรียบร�อยและอยู�ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
    ๓.๑๘.๕ อบรม ช้ีแจง แนะนํา เกี่ยวกับอํานาจหน�าที่และการปฏิบัติหน�าที่
ของนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย ผู�ช�วยนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย และเสมียนเวรหรือจ�าเวร 
อย�างน�อยปZละ ๑ ครั้ง โดยกําหนดให�ผู�ที่ต�องปฏิบัติหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ทุกคน ต�องเข�ารับการอบรม 
ในการน้ีให�จัดทําบันทึกรายละเอียดการอบรมไว�เป.นหลักฐานเพ่ือใช�ในการตรวจสอบด�วย 
    ๓.๑๘.๖ จัดทําแบบรายงานตามผนวก ฉ-๒ ถึง ฉ-๗  
   ๓.๑๙ หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศต�างจังหวัด ให�จัดนายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ ข�าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ�างประจํา เป.นเวร-ยาม
รักษาการณ8ประจําส�วนราชการปฏิบัติหน�าที่เป.นประจําทุกวัน ทั้งน้ีให�ถือปฏิบัติเป.นไปตามหมวด ๔ กับให�จัดต้ัง
กองรักษาการณ8 เพ่ือถวายพระเกียรติแด� พระบรมวงศานุวงศ8 รวมทั้งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี 
และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 
ทางทหาร ตามห�วงเวลาที่เสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศด�วย 
   ๓.๒๐ หน�วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม จัดต้ังศูนย8รักษาการณ8หน�วย 
เพ่ือวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณ8ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหาร
สัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ ข�าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ�างประจํา 
เป.นเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการปฏิบัติหน�าที่เป.นประจําทุกวัน ทั้งน้ีให�ถือปฏิบัติเป.นไปตามหมวด ๔ 

 ๔. การรักษาการณ8 ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศ แบ�งออกเป.น ๓ ประเภท 
  ๔.๑  การรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน 
  ๔.๒  การรักษาการณ8ด�วยสารวัตรทหารอากาศ 
  ๔.๓  การรักษาการณ8ด�วยเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ 

 ๕.  การแบ�งพ้ืนที่รับผิดชอบในการรักษาการณ8 
  ๕.๑  ทหารอากาศโยธิน มีหน�าที่รับผิดชอบพ้ืนที่ภายในที่ต้ังกองทัพอากาศ ที่อยู�นอกเขต
รับผิดชอบของส�วนราชการต�าง ๆ ในที่ต้ังกองทัพอากาศน้ัน และเขตพ้ืนที่บางส�วนตามที่ส�วนราชการต�าง ๆ 
ตกลงมอบหมายให�อยู�ในความรับผิดชอบของทหารอากาศโยธิน โดยผู�บังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่ต้ังน้ัน เป.นผู�แบ�ง
มอบเขตรับผิดชอบให�แก�ทหารอากาศโยธิน รวมทั้งพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยที่ได�รับมอบหมายด�วย 
  ๕.๒  สารวัตรทหารอากาศ มีหน�าที่รับผิดชอบ 
   ๕.๒.๑ พ้ืนที่ตามข�อตกลงกับมณฑลทหารบก 
    ๕.๒.๒ พ้ืนที่เขตปลอดภัยในราชการทหาร 
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   ๕.๒.๓  พ้ืนที่ภายในที่ ต้ังกองทัพอากาศที่มิ ได�อยู� ในความรับผิดชอบในการ
รักษาการณ8ของส�วนราชการอื่น ๆ โดยผู�บังคับบัญชาสูงสุดในพ้ืนที่น้ัน ได�แบ�งเขตความรับผิดชอบ  
  ๕.๓   เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ มีหน�าที่ รับผิดชอบภายในเขตพ้ืนที่ 
ของส�วนราชการน้ัน ๆ สําหรับที่ ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ให� เป.นไปตามที่ทางราชการกําหนด ส�วนที่ ต้ัง 
กองทัพอากาศอื่น ๆ ให�ผู�บังคับหน�วย ณ ที่ต้ังน้ันเป.นผู�กําหนด  

 ๖.  การติดต�อสื่อสาร 
  ๖.๑  เครื่องมือสื่อสารให�เป.นไปตามอัตราการจัดของหน�วย 
  ๖.๒  ข�ายวิทยุ รหัส-นามเรียกขาน และมาตรการการใช�งานวิทยุมือถือ ให�ปฏิบัติตามที่
กองทัพอากาศกําหนด 
  ๖.๓  ให�จัดต้ังระบบติดต�อสื่อสารหลัก-รอง ได�ตามความจําเป.นและเหมาะสม 

 ๗.  มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของหน�วยและโครงสร�างการจัดและ
อัตราการรักษาการณ8 ให�เป.นไปตาม ผนวก ก และ ผนวก ข ท�ายระเบียบน้ี 

การรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน 

 ๘.  หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖  
และโรงเรียนการบิน ดําเนินการจัดจุดรักษาการณ8 และเวร-ยามรักษาการณ8 ตามแผนปKองกันที่ต้ังหน�วย 

 ๙.  หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบินและโรงเรียนการบิน จัดต้ังกองรักษาการณ8  
เพ่ือถวายพระเกียรติ และถวายความปลอดภัยแด�พระบรมวงศานุวงศ8ที่เสด็จฯ มาในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กองทัพอากาศ แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว�า
ด�วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ให� เป.นไปตามโครงสร�างการจัด 
และระเบียบปฏิบัติของหน�วย 

 ๑๐.  การแต�งกาย 
  ๑๐.๑  การรักษาการณ8ด�วยกําลังทหารอากาศโยธิน หรือหน�วยที่ใช�กําลังของทหาร
อากาศโยธิน ให�เจ�าหน�าที่แต�งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง หมวกทรงหม�อตาล หรือชุดฝLกสีเทา
หรือชุดฝLกสีพราง หมวกทรงอ�อน สีนํ้าเงินดําหรือสีแดงโดยมีเครื่องหมายแสดงตัวเป.นปลอกแขนผ�ากํามะหย่ีสี
แดง มีขนาดกว�าง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีอักษรย�อ “น.เวร ศยพ.ศปก.ทอ.”, “น.เวร อย.บน. ...”, 
“น.เวร อย.รร.การบิน”, และ “น.เวร ศรก. ...(ช่ือย�อหน�วย)” ปXกด�วยด�ายหรือไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง๒ 
เซนติเมตร สวมติดที่แขนเสื้อข�างขวา กึ่งกลางระหว�างไหล�กับข�อศอก โดยให�ตัวอักษรอยู�ด�านนอกมองเห็นได�ง�าย  
  ๑๐ .๒   เจ� าหน� าที่ รั กษาการณ8  แต� งเครื่ องแบบตามระเบี ยบปฏิบั ติประจํ าของ 
หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน  

  ๑๐.๓  อํานาจหน�าที่ของเวร-ยามรักษาการณ8ว�าด�วยการรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน  
ให�เป.นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน�วย 

 ๑๑.  อาวุธที่ใช�ในการรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน ให�เป.นไปตามแผนปKองกันที่ต้ัง
หน�วย  
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 ๑๒.  การรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน ให�อยู�ในบังคับบัญชาของผู�มีอํานาจบังคับบัญชาซึ่ง
ประกอบด�วย ผู�บังคับบัญชา และผู�รับมอบอํานาจการบังคับบัญชา ดังน้ี 
  ๑๒.๑  ผู�มีอํานาจบังคับบัญชาการรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน 
     ๑๒.๑.๑  ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได�แก� ผู�บัญชาการหน�วยบัญชาการ
อากาศโยธิน 
     ๑๒.๑.๒  นอกที่ ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได�แก� ผู�บังคับการกองบิน 
และผู�บัญชาการโรงเรียนการบิน 
     ๑๒.๑.๓  หน�วยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ได�แก� ผู�บังคับหน�วย/ 
ผู�บังคับศูนย8รักษาการณ8ของหน�วย 
  ๑๒.๒  ผู�รับมอบอํานาจการบังคับบัญชา 
    ๑๒.๒.๑  ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได�แก� นายทหารเวรกองบัญชาการหน�วย
บัญชาการอากาศโยธิน 
     ๑๒.๒.๒  นอกที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได�แก� นายทหารเวรกองบิน ๑, ๒, 
๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน  
     ๑๒.๒.๓  หน�วยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ได�แก� นายทหารเวร 
ศูนย8รักษาการณ8ของหน�วย 

 ๑๓. ผู�มีอํานาจตรวจการรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน 
  ๑๓.๑  ผู� บัญชาการทหารอากาศ ผู�บัญชาการหน� วยบัญชาการอากาศโยธิน  
ผู�บังคับการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ผู�บัญชาการโรงเรียนการบิน หรือผู�รับมอบอํานาจ
การบังคับบัญชา 
  ๑๓.๒  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กอ ง ทั พอ าก าศ  เ ฉพ าะที่ ต้ั ง ก อง ทั พอ าก าศดอน เ มื อ ง  น ายทห าร เ ว ร ศูนย8 ยุท ธก า ร ภาค พ้ื น  
ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ นายทหารเวรส�วนปKองกันฐานบิน ศูนย8ปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน 
หรือศูนย8รักษาการณ8ของหน�วยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 
  ๑๓.๓  ผู�บัง คับบัญชาตามลําดับช้ันของผู�บัง คับหน�วยบัญชาการอากาศโยธิน  
ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศน้ัน ๆ หรือนายทหารสัญญาบัตรผู�รับมอบอํานาจเป.นลายลักษณ8อักษร ให�ตรวจการ
รักษาการณ8แทนผู�บังคับบัญชา 

 ๑๔.  อํานาจและ/หรือการใช�อาวุธของเวร-ยามรักษาการณ8 
   ๑๔.๑  เวร-ยามรักษาการณ8 มีอํานาจ ดังน้ี 
        ๑๔.๑.๑  ห�ามปรามหรือจับกุมผู�ฝGาฝRน ผู� ขัดขืนการปฏิบัติหน�าที่ของเวร-ยาม
รักษาการณ8 หรือผู�ล�วงล้ําเข�ามาในบริเวณที่รับผิดชอบ 
    ๑๔.๑.๒ ช�วยจับกุมผู�กระทําความผิดที่อยู�ใกล�เขตรับผิดชอบตามความจําเป.นเมื่อ
ได�รับการร�องขอจากสารวัตรทหารอากาศ หรือเจ�าพนักงานฝGายปกครอง หรือตํารวจ ทั้งน้ีต�องแจ�งขออนุมัติ
และได�รับอนุมัติจากนายทหารเวรกองบัญชาการหน�วยบัญชาการอากาศโยธิน นายทหารเวรกองบิน 
๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8ของหน�วย 
แต�ทั้งน้ีต�องไม�เป.นการเสียหายต�อหน�าที่ที่ตนรักษาอยู� 
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  ๑๔.๒  เวร-ยามรักษาการณ8สามารถใช�อาวุธได�ตามความจําเป.นสมควรแก� เหตุ 
ตามกฎหมาย โดยพยายามใช�อาวุธจากลักษณะเบาไปหาหนัก ต้ังแต� ตี แทง จนถึงยิงต�ออวัยวะที่สําคัญน�อยไปหามาก
ตามลําดับ และจะใช�อาวุธได�ในกรณีต�อไปน้ี 
     ๑๔.๒.๑ เพ่ือปKองกันตนเอง หรือผู�อื่นที่ตนมีหน�าที่คุ�มครองปKองกัน  
     ๑๔.๒.๒ เพ่ือรักษา ปKองกันอาคาร สถานที่และทรัพย8สินที่ได�รับมอบหมาย 
ให�ดูแลรับผิดชอบ 
     ๑๔.๒.๓ เ พ่ือปKองกันและระงับเหตุอันตรายร� ายแรงที่ เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
ที่รับผิดชอบ 
     ๑๔.๒.๔ ผู�มีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการโดยชอบด�วยกฎหมาย 

 ๑๕.  ข�อห�ามของเวร-ยามรักษาการณ8ในขณะปฏิบัติหน�าที่ 
  ๑๕.๑  ห�ามยืนพิง หรือท�าวปRน ต�องยืนด�วยท�าองอาจและเป.นสง�าอยู�เสมอ 
  ๑๕.๒  ห�ามปล�อยอาวุธประจํากายออกจากตัวเป.นอันขาด 
  ๑๕.๓  ห�ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรือเครื่องด่ืมใด ๆ ยกเว�นนํ้าด่ืม 
  ๑๕.๔  ห�ามอ�านหนังสือ ห�ามใช�อุปกรณ8อิเล็กทรอนิกส8ที่ไม�เกี่ยวกับหน�าที่ของตน 
  ๑๕.๕  ห�ามรับ หรือฝากเงิน หรือสิ่งของจากผู�ใดเป.นอันขาด 
  ๑๕.๖  ห�ามพูดคุยกับผู�ใด เว�นแต�เรื่องที่เกี่ยวกับหน�าที่ของตน 
  ๑๕.๗  ห�ามใช�กิริยาวาจาไม�สุภาพ หรือไม�สมควรต�อผู�อื่น 
  ๑๕.๘  ห�ามร�องรําทําเพลง หรือส�งเสียงดังโดยไม�มีเหตุผลอันสมควร  
  ๑๕.๙  ห�ามออกนอกพ้ืนที่ที่รักษาการณ8  หรือจุดรักษาการณ8โดยพลการ 
   ๑๕.๑๐  ห�ามพูดคุยหยอกล�อ หรือนําเครื่องการละเล�นต�าง ๆ มาเล�นในขณะปฏิบัติหน�าที่ 
   ๑๕.๑๑  ห�ามเข�ารักษาการณ8แทนกันเองโดยมิ ได� รับอนุญาตจากผู�มีอํานาจ 
จัดเวร-ยามรักษาการณ8 
   ๑๕.๑๒  ห�ามปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่มิใช�งานในอํานาจหน�าที่ที่ได�รับมอบ 

 ๑๖.  การสับเปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน 
  ๑๖.๑  การสับเปลี่ยน และรับ-ส�งหน�าที่  เวร-ยามรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน 
ให�เป.นไปตามระเบียบปฏิบัติประจําหน�วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ 
และโรงเรียนการบิน หรือศูนย8รักษาการณ8ของหน�วยกําหนด หากเจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ผลัดต�อไป  
ยังไม�มารับหน�าที่ให�เจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8เดิมรักษาการณ8อยู�ต�อไปและรีบรายงานให�นายทหารเวร
หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือ 
ศูนย8รักษาการณ8ของหน�วยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม พิจารณาดําเนินการต�อไป 
  ๑๖.๒  ให�นายทหารเวรหน�วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, 
๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8ของหน�วย ตรวจสอบยอดกาํลงัพลเจ�าหน�าที่
รักษาการณ8ก�อนจะเข�ารักษาการณ8 เพ่ืออบรม ช้ีแจงระเบียบ ข�อบังคับ คําสั่ง ที่ เวร-ยามรักษาการณ8 
แต�ละแห�งจะต�องปฏิบัติ และข�อบกพร�องที่ควรแก�ไขต�าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับหน�าที่รักษาการณ8 ตลอดจนตรวจ
เครื่องแต�งกาย อาวุธ-กระสุน เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และอื่น ๆ ให�เรียบร�อย  
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  ๑๖.๓  ให�หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, 
๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือศูนย8รักษาการณ8ของหน�วยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม จัดทําคําสั่ง
การรักษาการณ8ด�วยทหารอากาศโยธิน  

การรกัษาการณ8ด�วยสารวัตรทหารอากาศ 

 ๑๗.  สํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง กองร�อยสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, 
๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน ดําเนินการจัดจุดรักษาการณ8 และเวร-ยามรักษาการณ8  

 ๑๘.  อํานาจหน�าที่และรายละเอียดการปฏิบัติต�าง ๆ ของการรักษาการณ8 ด�วยสารวัตรทหาร
อากาศ ให�เป.นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน�วย 

 ๑๙.  การบังคับบัญชา การรักษาการณ8ด�วยสารวัตรทหารอากาศอยู�ในการบังคับบัญชา ของผู�
มีอํานาจบังคับบัญชาและผู�รับมอบอํานาจบังคับบัญชา ดังน้ี 
   ๑๙.๑  ผู�มีอํานาจบังคับบัญชาการรักษาการณ8ด�วยสารวัตรทหารอากาศ 
     ๑๙.๑.๑  ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได�แก� ผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
     ๑๙.๑.๒  นอกที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได�แก� ผู�บังคับกองร�อยทหาร
สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน 
   ๑๙.๒  ผู�รับมอบอํานาจบังคับบัญชาการรักษาการณ8ด�วยสารวัตรทหารอากาศ 
     ๑๙.๒.๑  ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได�แก� นายทหารเวรสารวัตรทหาร
อากาศ ศูนย8ยุทธการภาคพ้ืน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
     ๑๙.๒.๒  นอกที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได�แก� นายทหารเวร กองร�อยสารวัตร
ทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน 

 ๒๐.  ผู�มีอํานาจตรวจการรักษาการณ8ด�วยสารวัตรทหารอากาศ ได�แก� 
  ๒๐.๑  ผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน ต้ังแต�นายทหารเวรสารวัตรทหารอากาศ ศูนย8ยุทธการ
ภาคพ้ืน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ข้ึนไป 
  ๒๐.๒  นายทหารสัญญาบัตรที่ได�รับมอบอํานาจเป.นลายลักษณ8อักษรให�ตรวจการ
รักษาการณ8แทนผู�บังคับบัญชา 
  ๒๐.๓  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศและผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง 

 ๒๑.  การแต�งกายเจ�าหน�าที่สารวัตรทหารอากาศในขณะปฏิบัติหน�าที่  ให�แต�งกาย 
ด�วยเครื่องแบบพิเศษตามที่ทางราชการกําหนด 

 ๒๒.  อาวุธประจํากาย ให�เจ�าหน�าที่สารวัตรทหารอากาศที่เข�ารักษาการณ8 ใช�อาวุธประจํากาย
พร�อมด�วยกระสุนตามอัตราที่ทางราชการกําหนดและแจกจ�ายให�เท�าน้ัน ห�ามใช�อาวุธส�วนตัวโดยเด็ดขาด การ
จะใช�อาวุธชนิดใดแล�วแต�ผู�มีอํานาจสั่ งใช�สารวัตรทหารอากาศเป.นผู�กําหนด ตามสถานการณ8และ 
ความเหมาะสม 

 ๒๓.  อํานาจและการใช�อาวุธของเจ�าหน�าที่สารวัตรทหารอากาศ ในขณะปฏิบัติหน�าที่
รักษาการณ8ให�ใช�ได�ตามความจําเป.นของสถานการณ8 เพ่ือปKองกันภยันตรายที่ใกล�จะถึง จากลักษณะเบาไปหาหนัก   
และสมควรแก�เหตุตามกฎหมายในกรณีต�อไปน้ี 
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   ๒๓.๑  เพ่ือปKองกันตนเอง หรือผู�อื่นที่ตนมีหน�าที่คุ�มครองปKองกัน 
   ๒๓.๒  เพ่ือรักษา ปKองกันอาคาร สถานที่ และทรัพย8สินที่ได�รับมอบหมายให�ดูแล
รับผิดชอบ 
   ๒๓.๓  เพ่ือปKองกันและระงับเหตุอันตรายร�ายแรงที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
   ๒๓.๔  เพ่ือบังคับผู� ถูกควบคุมที่กําลังจะหลบหนีจากสถานที่ควบคุม หรือใช�อาวุธ 
เพ่ือก�อความไม�สงบ 
   ๒๓.๕  เมื่อได�รับคําสั่งจากผู�บังคับบัญชา ที่สั่งการโดยชอบด�วยกฎหมายและแบบ 
ธรรมเนียมทหาร 

 ๒๔.  ข�อห�ามของเจ�าหน�าที่สารวัตรทหารอากาศที่ปฏิบัติหน�าที่รักษาการณ8ประจําจุด
รักษาการณ8 ให�ปฏิบัติตามข�อ ๑๕ โดยอนุโลม 

การรักษาการณ8ด�วยเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ 

 ๒๕.  เจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ โดยปกติให�จัดดังน้ี 
  ๒๕.๑  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย นายทหารเวรกองบัญชาการหน�วยบัญชาการ 
อากาศโยธิน นายทหารเวรสํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวร
โรงเรียนการบิน  
   ๒๕.๒  ผู�ช�วยนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย ผู�ช�วยนายทหารเวรกองบัญชาการ
หน� วยบัญชาการอากาศโย ธิน  ผู� ช� วยนายทหาร เ วรสํ า นัก ง านผู� บั ง คับทหารอากาศดอนเมื อ ง  
ผู�ช�วยนายทหารเวรกองบิน ผู�ช�วยนายทหารเวรโรงเรียนการบิน 
   ๒๕.๓  เสมียนเวรหรือจ�าเวร 
   ๒๕.๔  ผู�ช�วยเสมียนเวรหรือผู�ช�วยจ�าเวร 
   ๒๕.๕  เวร-ยามรักษาการณ8อื่น ๆ 

 ๒๖.  ผู�ที่ไม�ต�องจัดเป.นเจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ ได�แก� 
   ๒๖.๑  นายทหารสัญญาบัตรที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังให�เป.น 
ราชองครักษ8เวร นักบินพระราชพาหนะ แพทย8 และพยาบาล 
  ๒๖.๒  นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศนาวาอากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ) ข้ึนไป 
  ๒๖.๓  รองหัวหน�าส�วนราชการ เสนาธิการของส�วนราชการ ผู�บังคับฝูงบิน และ 
ผู�บังคับกองพัน 
  ๒๖.๔  นายทหารฝG ายอํ านวยการประจํ าผู�บั งคับบัญชา และนายทหารเหล� า 
พระธรรมนูญ 
  ๒๖.๕  ผู�มีหน�าที่ราชการ ซึ่งได�รายงานแจ�งเหตุผลความจําเป.นของดจัดเป.น เจ�าหน�าที่
เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการเป.นลายลักษณ8อักษรต�อหัวหน�าส�วนราชการที่มีอํานาจสั่งจัดเวร-ยาม 
และได�รับอนุมัติเป.นลายลักษณ8อักษรแล�ว 
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 ๒๗.  การแต�งกาย 
  ๒๗.๑  ให�เจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ แต�งเครื่องแบบปกติเทาคอ
พับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  หรือเครื่องแบบฝLก และมี เครื่องหมายแสดงตัว คือปลอกแขน ทําด�วย  
ผ�าสักหลาดสีขาว ขนาดกว�าง ๑๑.๕ เซนติเมตร ที่ขอบบนและขอบล�างของปลอกแขน มีแถบสีฟKาขนาด 
กว�าง ๐.๕ เซนติเมตร ด�านละ ๑ แถบ แต�ละแถบห�างจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอก
แขน มีข�อความว�า “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.” “เสมียนเวร” “จ�าเวร” หรือเวร-ยาม
รักษาการณ8อื่น ๆ แล�วแต�กรณี ปXกด�วยไหมสีนํ้าเงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร โดยมีอักษรย�อบอกช่ือส�วน
ราชการต�อท�าย สวมติดที่แขนเสื้อข�างขวากึ่งกลางระหว�างไหล�กับข�อศอก โดยให�ตัวอักษรอยู�ด�านนอกมองเห็น
ได�ง�าย ช้ันยศจ�าอากาศทหารชายแต�งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว หมวกทรงหม�อตาล และทหารหญิง
แต�งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงกลมพับปZกสีเทา 
  ๒๗.๒  สํ าหรับข�าราชการกลาโหมพลเรือน หรือลูกจ� างประจํ า ซึ่ งทําหน�าที่ 
ยามรักษาการณ8 ให�แต�งเครื่องแบบชนิดที่มีลักษณะสอดคล�องกับเครื่องแบบตามข�อ ๒๗.๑ และให�มีปลอกแขน 
ทําด�วยผ�าสักหลาดสีแดง กว�าง ๑๐ เซนติเมตร ปXกด�วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร พันรอบ
แขนขวาเหนือข�อศอก โดยอนุโลม 

 ๒๘.  อาวุธประจํากาย  
  ๒๘.๑  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย ขณะปฏิบัติหน�าที่เวร ให�มีอาวุธปRนพกพร�อม
ด�วยกระสุนตามอัตรา เป.นอาวุธประจํากายคนละ ๑ กระบอก ตามที่ กรมสรรพาวุธทหารอากาศกําหนด 
โดยใช�ประกอบกับซองปRนชนิดร�อยเข็มขัดคาดเอวมีรูปร�างและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปRน 
  ๒๘.๒  การร�อยซองปRนกับเข็มขัดคาดเอวให�ร�อยอยู�ทางด�านขวามือ ระหว�าง 
ห�วงกางเกงสําหรับสอดเข็มขัดด�านหน�าและด�านข�าง เข็มขัดคาดเอวทําด�วยด�ายถักสีเทาเช�นเดียวกับที่ใช�ประกอบ
เครื่องแบบฝLก สําหรับผู�ช�วยนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วยที่มิใช�นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งหัวหน�าหน�วยน้ัน 
พิจารณาเห็นว�ามีความจําเป.นและสมควรจะให�มีอาวุธปRนพกเป.นอาวุธประจํากายในขณะปฏิบัติหน�าที่ด�วยก็ให�
กระทําได� โดยให�สั่งการไว�เป.นลายลักษณ8อักษร 
  ๒๘.๓  สําหรับเวร-ยามรักษาการณ8ให�มีอาวุธพร�อมซอง หรืออาวุธอื่นแล�วแต�กรณีโดยใช�
ประกอบเข็มขัดหัวสีดํา หรือเข็มขัดด�ายถักสีเทา 

 ๒๙.  อาวุธประจํากายของเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการดังกล�าว ต�องเป.นอาวุธที่
ทางราชการจัดให�เท�าน้ัน ห�ามใช�อาวุธส�วนตัวโดยเด็ดขาด 

 ๓๐.  เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ จะใช�อาวุธประจํากายได�ตามความจําเป.น 
ของสถานการณ8เพ่ือปKองกันภยันตรายที่ใกล�จะถึงและพอสมควรแก�เหตุจากเบาไปหาหนัก ต้ังแต� ตี แทง 
จนถึงยิง ที่อวัยวะที่สําคัญน�อยไปหามากตามลําดับ และจะใช�อาวุธได�ภายในข�อจํากัด ดังน้ี 
   ๓๐.๑  ในขณะปฏิบัติหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ 
   ๓๐.๒  เพ่ือปKองกันทรัพย8สินของทางราชการที่อยู�ในความครอบครองของราชการที่ตน
ได�รับมอบหมายให�รักษาอยู� หรือเพ่ือปKองกันตนเองให�พ�นภยันตรายที่ใกล�จะถึง โดยสมควรแก�เหตุ 
   ๓๐.๓  ผู�ถูกจับกุมขัดขืนคําสั่ง หรือแสดงกิริยาต�อสู�ขัดขวาง หรือพยายามหลบหนี และ
ทําร�ายหรือจะทําร�ายเวร-ยามรักษาการณ8  
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   ๓๐.๔  ต�องใช�อาวุธภายในเขตสถานที่ที่รักษาการณ8อยู�เท�าน้ัน เว�นแต�การใช�อาวุธน้ัน เป.น
การใช�ติดพันกันมาต้ังแต�ยังอยู�ภายในเขตดังกล�าวแล�ว 
   ๓๐.๕  เมื่อผู�มีอํานาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการสั่งโดยชอบด�วย
กฎหมาย 

 ๓๑.  การบังคับบัญชา ให�หัวหน�าส�วนราชการผู�มีอํานาจสั่งจัดเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วน
ราชการเป.นผู�บังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ 

 ๓๒.  ผู�มีอํานาจตรวจการรักษาการณ8ของเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ ได�แก� 
  ๓๒.๑  ผู�บังคับศูนย8รักษาการณ8หน�วย หรือผู�ได�รับมอบอํานาจ  
  ๓๒.๒  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย   
  ๓๒.๓  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง 

 ๓๓.  อํานาจและหน�าที่ของเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการให�เป.นไปตามผนวก ค ท�าย
ระเบียบน้ี 

 ๓๔.  การจัดเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ 
  ๓๔.๑  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย ให�จัดจากนายทหารสัญญาบัตรที่มียศต้ังแต�
เรืออากาศตรีจนถึงนาวาอากาศเอก และพันจ�าอากาศเอกที่ทําหน�าที่ในตําแหน�งนายทหารสัญญาบัตร สําหรับ
หน�วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ให�จัดข�าราชการช้ันยศพันจ�าอากาศเอกได�โดยอนุโลม 
   ๓๔.๒  ผู�ช�วยนายทหารเวร ให�จัดจากผู�ที่มียศต้ังแต�พันจ�าอากาศตรีข้ึนไป 
  ๓๔.๓  เสมียนเวรหรือจ�าเวร ให�จัดจากนายทหารประทวนที่มียศต้ังแต�จ�าอากาศตรี 
ข้ึนไป สําหรับตําแหน�งจ�าเวรจะจัดเมื่อหน�วยมีทหารกองประจําการอยู�ภายใต�การบังคับบัญชา 
   ๓๔.๔  ผู�ช�วยเสมียนเวรหรือผู�ช�วยจ�าเวร 
     ๓๔.๔.๑ ผู�ช�วยเสมียนเวร จัดจากนายทหารประทวนที่มียศต้ังแต�จ�าอากาศตรีข้ึนไป 
หรือข�าราชการกลาโหมพลเรือนตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร หรือลูกจ�างประจํา 
     ๓๔.๔.๒  ผู�ช�วยจ�าเวร ให�จัดจากนายทหารประทวนที่มียศต้ังแต�จ�าอากาศตรีข้ึนไป 
โดยจะจัดก็ต�อเมื่อหน�วยต�องมีทหารกองประจําการ อยู�ภายใต�การบังคับบัญชา 
   ๓๔.๕  เวร-ยามรักษาการณ8อื่น ๆ ให�จัดจากข�าราชการ ทหารกองประจําการ หรือ
ลูกจ�างประจํา ตามความจําเป.น  

 ๓๕.  ให�จัดเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ เข�าปฏิบัติหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8 
ครั้งละ ๒๔ ช่ัวโมง ปกติห�ามจัดให�อยู�เวร-ยามรักษาการณ8ต�อเน่ืองเกิน ๒๔ ช่ัวโมง หากผู�ใดถูกจัดเป.นเวร-ยาม
รักษาการณ8ประจําส�วนราชการในวันหยุดราชการ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มาแล�วให�ยกเว�นไม�ต�องจัดเข�าเป.น
เจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ในรอบต�อไปหน่ึงครั้ง เว�นแต�ผู�มีอํานาจแต�งต้ังจะสั่งเป.นอย�างอื่น สําหรับทหารหญิง
ข�าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจ�างประจําหญิง ให�จัดปฏิบัติหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ประจํา 
ส�วนราชการ เฉพาะเวลากลางวัน ต้ังแต�เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ในวันเสาร8 วันอาทิตย8 และ
วันหยุดราชการประจําปZ 
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 ๓๖.  การแต�งต้ังเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ ให�หัวหน�าส�วนราชการหรือผู�ที่ได�รับ
มอบหมาย ออกคําสั่งแต�งต้ังเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ เป.นลายลักษณ8อักษร และแจ�งให� 
ผู�ที่จะต�องเข�าเป.นเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ ทราบล�วงหน�าก�อนปฏิบัติหน�าที่ ไม�น�อยกว�า 
๔๘  ช่ัวโมง 

 ๓๗.  การรายงานของเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ 
   ๓๗.๑  ให�รายงานเป.นลายลักษณ8อักษร ตามแบบรายงานที่กําหนดในผนวก ฉ 
   ๓๗.๒  ให�รายงานด�วยวาจาเมื่อ 
      ๓๗.๒.๑  มีเหตุการณ8ไม�ปกติเกิดข้ึน โดยรายงานต�อผู�บังคับบัญชาทันที 
      ๓๗.๒.๒  ผู�มีอํานาจตรวจการรักษาการณ8ตามข�อ ๓๒ และเวร-ยาม รักษาการณ8
ช้ันเหนือมาตรวจ 
      ๓๗.๒.๓  เมื่อพบหัวหน�าส�วนราชการของเวร-ยามรักษาการณ8ในโอกาสแรกของ
วันรุ�งข้ึน 
   ๓๗.๓  การรายงานด�วยวาจา ให�ใช�คํารายงานดังน้ี “กระผม, ดิฉัน (ยศ,ช่ือ,ช่ือสกุล) เป.น 
(เวร-ยามรักษาการณ8) ประจํา (ช่ือส�วนราชการ) ระหว�างรักษาหน�าที่ เหตุการณ8 .........................................(ปกติ
หรือไม�ปกติถ�าไม�ปกติให�ช้ีแจงเรื่องที่เกิดข้ึน) ครับ, ค�ะ” 

 ๓๘.  ข�อห�ามของเวรประจําส�วนราชการ  
   ๓๘.๑  ห�ามเสพของมึนเมาทุกชนิด 
   ๓๘.๒  ห�ามใช�กิริยา วาจา ไม�สุภาพต�อผู�มาติดต�อ 
   ๓๘.๓  ห�ามถอดเครื่องแต�งกาย เครื่องหมายแสดงตัว อาวุธประจํากาย ขณะปฏิบัติหน�าที่ 
   ๓๘.๔  ห�ามประกอบอาหาร หรือสูบบุหรี่ในที่พักเวรอย�างเด็ดขาด 
   ๓๘.๕  ห�ามร�องรําทําเพลง หรือส�งเสียงดัง โดยไม�มีเหตุผลอันสมควร 
   ๓๘.๖  ห�ามออกไปนอกสถานที่ต้ัง ยกเว�นมีเหตุผลความจําเป.นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน�าที่ 
  ๓๘.๗  ห�ามเปYดเครื่องใช�ไฟฟKาโดยไม�จําเป.น เมื่อมิได�ประจําอยู�ในที่พักเวร 
  ๓๘.๘  ห�ามกระทําการใด ๆ อันไม�สมควรและไม�เป.นสาระต�อการปฏิบัติหน�าที่เวร หรือ
ทําให�บกพร�องต�อหน�าที่เวร 

 ๓๙.  ข�อห�ามสําหรับยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการขณะปฏิบัติหน�าที่ 
   ๓๙.๑  ปฏิบัติตามข�อห�ามของเจ�าหน�าที่เวรประจําส�วนราชการตามข�อ ๔๔ 
   ๓๙.๒  ห�ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรือด่ืมเครื่องด่ืมใด ๆ ยกเว�นนํ้าด่ืม 
   ๓๙.๓  ห�ามอ�านหนังสือที่ไม�เกี่ยวข�องกับหน�าที่ที่รับผิดชอบ 
   ๓๙.๔  ห�ามรับหรือรับฝาก เงินหรือสิ่งของจากผู�ใดเป.นอันขาด 
   ๓๙.๕  ห�ามพูดคุยกับผู�ใด เว�นแต�เรื่องที่เกี่ยวข�องกับหน�าที่ที่ปฏิบัติ โดยจะต�อง 
ไม�เปYดเผยข�อมูลที่เป.นความลับของทางราชการ 

 ๔๐.  การรับ-ส�งหน�าที่ เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ ให�ส�วนราชการต�าง ๆ 
กําหนดเวลารับ-ส�งหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา แต�สําหรับกรณีที่ 
เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการเป.นทหารหญิง ข�าราชการกลาโหมพลเรอืนหญงิ และลกูจ�างประจาํหญงิ 
ให�ส�งหน�าที่แก�เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการที่เป.นทหารชาย หรือข�าราชการกลาโหมพลเรือนชาย  
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หรือลูกจ�างประจําชาย แล�วแต�กรณี ในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา หากเวร-ยามรักษาการณ8ผลัดต�อไปไม�มารบัหน�าที่
ภายในกําหนดเวลา ให�เวร-ยามรักษาการณ8เดิม รายงานผู�บงัคับบญัชาตามลําดับช้ัน จนถึงผู�มอีํานาจสั่งแต�งต้ัง
เวร-ยามรักษาการณ8 และอยู�ปฏิบัติหน�าที่ต�อไปจนกว�าจะมผีู�อื่นมารับหน�าที่ ในกรณีเช�นน้ี ให�ผู�มีอํานาจแต�งต้ัง
เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ รีบจัดผู�อื่นมารบัหน�าที่แทนโดยด�วน 

นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

 ๔๑.  การจัดผู�ปฏิบัติหน�าที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ให�จัดจากนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีช้ันยศนาวาอากาศเอก และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ให�จัดจากนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีช้ันยศนาวาอากาศโท สังกัดส�วนราชการ ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ที่สําเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท�า 

 ๔๒.  ผู�มีคุณสมบั ติตามข�อ ๔๑ ได�รับยกเว�นไม�ต�องเข�าเป.นนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ได�แก� 
   ๔๒.๑  ผู�ที่ได�รับพระบรมราชโองการโปรดเกล�าฯ แต�งต้ังให�เป.นราชองครักษ8เวร นักบิน
พระราชพาหนะ แพทย8 และพยาบาล 
   ๔๒.๒  นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศนาวาอากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ)  
ข้ึนไป 
   ๔๒.๓  รองผู�บั ง คับการกองบิน ๖ รองผู�บั ง คับการกรมทหารอากาศโยธิน 
รองผู�บังคับการกรมทหารต�อสู�อากาศยาน รองผู�บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ รองผู�บังคับการกรมทหาร
สารวัตรทหารอากาศ เสนาธิการกรมทหารอากาศโยธิน เสนาธิการกรมทหารต�อสู�อากาศยาน เสนาธิการกรม
ปฏิบัติการพิเศษ เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ ผู�บังคับฝูงบินในสังกัดกองบิน ๖ และผู�บังคับ 
กองพันของหน�วยทหาร  
   ๔๒ .๔   นายทหารฝG ายอํ านวยการประจํ าตั วผู� บั ง คับบัญชา และนายทหาร 
เหล�าพระธรรมนูญ 
   ๔๒.๕  ผู�มีหน�าที่ราชการซึ่งได�รับอนุมัติเป.นลายลักษณ8อักษรให�งดจัด  

 ๔๓.  การสับเปลี่ยนเวร และการงดจัดเข�าเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เป.นครั้งคราว 
   ๔๓.๑  เมื่อมีคําสั่งจัดเข�าเวรแล�ว หากผู�ใดไม�สามารถปฏิบัติหน�าที่ตามคําสั่งน้ันได� ด�วย
เหตุใดก็ตามให�รายงานผู�บังคับบัญชาทราบ แล�วให�หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศที่เป.นหน�วยต�นสังกัดของ
นายทหารเวรผู�น้ัน แจ�งให�กรมสารบรรณทหารอากาศทราบ ก�อนกําหนดการเข�าเวรของนายทหารผู�น้ัน 
อย�างน�อย ๓ วันทําการ พร�อมด�วยรายช่ือนายทหารเวรที่จะเข�าเวรแทน เพ่ือดําเนินการต�อไป 
  ๔๓.๒  นายทหารผู� ใดไม�สามารถเข�าเวรได�ด�วยเหตุใดก็ตาม และยังไม�มี คําสั่ ง 
จัดเข�าเวรให�หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศที่เป.นต�นสังกัดของนายทหารผู�น้ัน แจ�งให�กรมสารบรรณทหารอากาศ
ทราบโดยเร็วที่สุด พร�อมแจ�งระยะเวลาที่นายทหารผู�น้ันไม�สามารถเข�าปฏิบัติหน�าที่เวรเพ่ือจะได�งดจัดเวรให� 
หากมีคําสั่งจัดเวรแล�ว ต�องปฏิบัติตามข�อ ๔๓.๑ 

 ๔๔.  นายทหารผู�ใดถูกจัดเข�าปฏิบัติหน�าที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือผู�ช�วย
นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ในวันหยุดราชการตลอด ๒๔ ช่ัวโมงแล�ว ให�ได�รับสิทธิยกเว�น 
การจัดเข�าเวรในรอบถัดไป  
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 ๔๕.  การรับ-ส�งหน�าที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ ให�ปฏิบัติตามข�อ ๔๐ โดยอนุโลม และใช�แบบฟอร8มตามผนวก ฉ-๑ 

 ๔๖.  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ ขณะปฏิบัติหน�าที่รักษาการณ8ให�แต�งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  
และมีเครื่องหมายแสดงตัวกับอาวุธประจํากาย ดังน้ี 
    ๔๖.๑  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีปลอกแขนทําด�วยสักหลาดสีฟKา 
กว�าง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีแถบสักหลาดสีขาว กว�าง ๓.๕ เซนติเมตร คาดโดยรอบ บนแถบ 
สีขาวมีข�อความว�า “น.เวรอํานวยการ ทอ.” ปXกด�วยไหมสีนํ้าเงิน ตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร ปลอกแขนน้ี 
ใช�สวมที่แขนเสื้อข�างขวา กึ่งกลางระหว�างไหล�กับข�อศอก โดยให�ตัวอักษรอยู�ด�านนอกมองเห็นได�ง�าย 
  ๔๖.๒  ผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีปลอกแขนรูปร�างและลักษณะ     
การใช�เช�นเดียวกับข�อ ๕๒.๑ เว�นแต�ข�อความเป.น “ผช.น.เวรอํานวยการ ทอ.” 
  ๔๖.๓  ปKายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ ให�มีรูปแบบและรายละเอียดตามผนวก ง ท�ายระเบียบน้ี และให� ติดไว�ที่ 
ปกกระเปOาเสื้อด�านซ�าย ในลักษณะที่เห็นเด�นชัดและต�องติดตลอดเวลาเมื่อปฏิบัติหน�าที่นายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศหรือผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 
   ๔๖.๔  ธงนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีลักษณะเป.นรูปสามเหลี่ยมชายธง
ด�านฐานของรูปสามเหลี่ยม กว�าง ๓๕ เซนติเมตร ความยาวของธงวัดต้ังฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยมยาว  
๕๕ เซนติเมตร พ้ืนสีฟKา กึ่งกลางมีแถบสีขาว กว�าง ๕.๕ เซนติเมตร ติดตลอดตามด�านยาวของพ้ืนธงมีคันธง 
ทําด�วยไม�หรือโลหะขนาดพองาม ให�ปXกหรือติดที่ส�วนหน�ารถยนต8ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 
  ๔๖.๕  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ ให�มีอาวุธปRนประจํากายคนละ ๑ กระบอก พร�อมด�วยกระสุนตามอัตราในขณะปฏิบัติหน�าที่เวร 
โดยใช�ประกอบกับซองปRนชนิดร�อยเข็มขัดคาดเอว ซึ่งมีรูปร�างและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปRน การร�อยซอง
ปRนกับเข็มขัดให�ร�อยอยู�ทางด�านขวามือ ประมาณแนวตะเข็บกางเกงด�านข�าง เข็มขัดคาดเอวทําด�วยด�ายหรอืวัตถุ
เทียมด�ายถักสีนํ้าเงินดําหรือสีเทา  

 ๔๗.  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศมีอํานาจหน�าที่ตาม ผนวก จ ท�ายระเบียบน้ี  

 ๔๘.  ส�วนราชการต�าง ๆ กําหนดระเบียบปลีกย�อยที่ไม� ขัดหรือแย�งกับระเบียบน้ีได� 
ตามความจําเป.น 
 
เอกสารอ+างอิง 
            - ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการรักษาการณ8 พ.ศ.๒๕๖๐ 
  - ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการรักษาการณ8 (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  
  
 
 
 



- ๒๕๓ - 
 
 
   ผนวก  
 

 ผนวก ก มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัสถานที่  

 ผนวก ข โครงสร�างการจัดและอัตราการรกัษาการณ8  

 ผนวก ค  อํานาจหน�าที่ของเจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ 

 ผนวก ง ปKายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหาร 
                                         เวรอํานวยการกองทัพอากาศ  

 ผนวก จ อํานาจหน�าที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วย 
                                         นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

 ผนวก ฉ  แบบรายงานต�าง ๆ  

  -  ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และ 
    ผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. 

  -  ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8  

  -  ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผู�ช�วยนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8  

  -  ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร 

  -  ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจ�าเวร 

  -  ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการติดต�อ-เย่ียม 

  -  ผนวก ฉ-๗ แบบรบัฝากกุญแจต�าง ๆ  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



    - ๒๕๔ -  

 

(ช้ันความลับ)                        

  

ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการรักษาการณ8 พ.ศ.๒๕๖๐ 

  

มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัสถานที่  

ของ                              . 

  

ที่                   .                 วันที่         เดือน           พ.ศ.          . 

  

อ�างถึง  ๑.  แผนที่ประเทศไทยมาตราส�วน                               ระวาง                          หรือ   
                         กําหนดพิกัด Latitude Longitude ให�ครอบคลุมพ้ืนที่ของหน�วย    

 ๒.  แผนหรือคําสั่งของหน�วยเหนือ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวข�อง                                 . 
                         แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกบัสถานที่ของ                                             .       

 ๑.  ความมุ�งหมาย   
  ระบุความมุ�งหมายของมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ เช�น เพ่ือปKองกัน 
ส�วนราชการให�ปลอดภัยจากการโจรกรรม การจารกรรม การก�อวินาศกรรม การก�อการร�ายหรือเหตุอื่นใด  
อันอาจทําให�เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของส�วนราชการน้ัน เป.นต�น    

 ๒.  พ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย    
  ระบุพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยของส�วนราชการน้ัน โดยปกติการแสดงพ้ืนที่ที่มี 
การรักษาความปลอดภัย ขอให�จัดทําเป.นแผนผังบริเวณพ้ืนที่และที่ต้ังของอาคาร พร�อมทั้งแสดงเขตพ้ืนที่ที่มี 
การรักษาความปลอดภัย ผังแสดงความสัมพันธ8การรักษาการณ8กองทัพอากาศในระดับต�าง ๆ ในรูปผนวกประกอบ 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่   

 ๓.  มาตรการควบคุม   
 กล�าวถึงมาตรการและข้ันตอนที่กําหนดข้ึนเพ่ือควบคุม บุคคล ยานพาหนะ และวัสดุในการ 
ที่จะเข�า-ออกพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับต�าง ๆ ของส�วนราชการหรือหน�วยงาน ตลอดจนมาตรการ 
ควบคุมการเคลื่อนไหวระหว�างที่อยู�ในพ้ืนที่น้ัน ๆ ด�วย    

  

  

 ๓.๑  การควบคุม...  

.                    . 

(ช้ันความลับ) 

ชุดที่                ของ            ชุด 
หน�าที่              ของ           หน�า 



- ๒๕๕ - 
 

(ช้ันความลับ) 
 

 ๓.๑  การควบคุมบุคคล  
  ๓.๑.๑  กล�าวถึงมาตรฐานการควบคุมบุคคลที่จะเข�าสู�แต�ละพ้ืนที่ โดยระบุตําแหน�ง  
ผู�มีอํานาจหน�าที่ ในการอนุญาตให�บุคคลผ�านเข�าสู�พื้นที่น้ัน ๆ ได� 
  ๓.๑.๒  กล�าวถึงการพิสูจน8ทราบและการควบคุม 
   ๓.๑.๒.๑  อธิบายถึงระบบที่ใช�ในการพิสูจน8ทราบและการควบคุมในแต�งละ
พ้ืนที่ เช�น ถ�าใช�ระบบบัตรผ�าน ก็อธิบาย แบบ ลักษณะ ชนิดของบัตรผ�าน การออกบัตร การตรวจบัตร เป.นต�น  
   ๓.๑.๒.๒  ระบุวิธีการพิสูจน8ทราบและควบคุมบุคคลประเภทต�าง ๆ  ตามระบบที่
วางไว� เช�น บุคคลภายในอาจใช�บัตรผ�านประจํา บุคคลภายนอกอาจใช�วิธีแลกบัตรหรือใช�เจ�าหน�าที่บันทึก
หลักฐานบุคคลที่ผ�านเข�า-ออก เป.นต�น  
  ๓.๑.๓  กล�าวถึงมาตรการควบคุมบุคคลทีผ่�านออกจากพ้ืนที ่ 
 ๓.๒  การควบคุมพัสดุ 
  ๓.๒.๑  การนําวัสดุเข�า 
   ๓.๒.๑.๑  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับประเภทวัสดุ และวิธีการนําวัสดุเข�า เช�น 
บันทึกหลักฐานการนําวัสดุเข�า เป.นต�น  
   ๓.๒.๑.๒  ตรวจค�นและตรวจสอบวัสดุบางประเภทซึ่งอาจเป.นอันตราย หรือ 
ล�อแหลมต�อการก�อวินาศกรรมหรืออัคคีภัย  
   ๓.๒.๑.๓  กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษเกี่ยวกับการเคลื่อนย�ายสิ่งอุปกรณ8
และ/หรือบุคคลในพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย  
  ๓.๒.๒  การนําวัสดุออก 
   ๓.๒.๒.๑  อธิบายถึงหลักฐานในการนําวัสดุ ซึ่งส�วนหรือหน�วยงานราชการ 
ได�จัดทําข้ึนตามความเหมาะสม เช�น มีใบอนุญาตให�นําวัสดุอะไร จํานวนเท�าไร ไปที่ใด เพ่ืออะไร เป.นต�น  
ในกรณีที่ต�องการรักษาความลับของทางราชการ หัวหน�าส�วนราชการอาจไม�แสดงรายละเอียดบางประการ 
ในใบอนุญาตนําออกก็ได�  
   ๓.๒.๒.๒  กําหนดมาตรการควบคุมเช�นเดียวกับการนําวัสดุเข�า ตามข�อ ๓.๒.๑  
 ๓.๓  การควบคุมยานพาหนะ  
  ๓.๓.๑  กําหนดแนวทางการตรวจค�นยานพาหนะที่ใช�ในราชการและยานพาหนะของ
เอกชน 
  ๓.๓.๒  กําหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดยานพาหนะ 
 

๓.๓.๓  กําหนด... 
 

.                    . 

(ช้ันความลับ) 
 
      

ชุดที่                ของ            ชุด 
หน�าที่              ของ           หน�า 



- ๒๕๖ - 
  

(ช้ันความลับ) 
 

   ๓.๓.๓  กําหนดมาตรการควบคุมยานพาหนะในการผ�านเข�า-ออกพ้ืนที่ที่มีการรักษา
ความปลอดภัยและพ้ืนที่ทั่วไปสําหรับ 
     ๓.๓.๓.๑  ยานพาหนะของเอกชน 
     ๓.๓.๓.๒  ยานพาหนะของทางราชการ 
     ๓.๓.๓.๓  ยานพาหนะที่ใช�ในกรณีฉุกเฉิน เช�น รถพยาบาล รถดับเพลิง เป.นต�น 
   ๓.๓.๔  กําหนดวิธีการบันทึกหลักฐานยานพาหนะที่ผ�านเข�า-ออก 

 ๔.  เครื่องช�วยในการรักษาความปลอดภัย  
  อธิบายวิธีการใช�สิ่งต�อไปน้ีเพ่ือช�วยในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 
  ๔.๑  เครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต  
   ๔.๑.๑  อธิบายลักษณะและสภาพของเครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต  
   ๔.๑.๒  พ้ืนที่โล�ง (Clear Zone) หมายถึง พ้ืนที่ในเขตของส�วนหรือหน�วยราชการ ซึ่ง
ไม�มีสิ่งใดกํากับสายตาในการตรวจการณ8ของยามรักษาการณ8  
     ๔.๑.๒.๑  กําหนดขอบพ้ืนที่โล�ง 
     ๔.๑.๒.๒  กําหนดความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและการดูแล
รักษาพ้ืนที่โล�ง  
   ๔.๑.๓  เครื่องหมายและปKายกําหนดประเภท เช�น เครื่องหมายจราจร ปKายแสดง เขต
หวงห�าม ปKายแสดงเขตอันตราย เป.นต�น 
   ๔.๑.๔  ช�องทางเข�า-ออก 
     ๔.๑.๔.๑  กําหนดเวลาเปYด-ปYดในวันราชการ วันหยุดราชการ และข�อยกเว�น 
ในบางกรณี  
     ๔.๑.๔.๒  กําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย เช�น การจัดยามรักษาการณ8
ประจําช�องทางเข�า-ออก การใช�เครื่องกั้น เป.นต�น 
     ๔.๑.๔.๓  กําหนดวิธีการปฏิบัติในการปYดประตูช�องทางให�มั่นคงแข็งแรง เช�น 
ใช�โซ�ล�าม หรือใช�กุญแจประกอบ เป.นต�น  
  ๔.๒  ระบบแสงสว�างที่ใช�ในการรักษาความปลอดภัย  
   ๔.๒.๑  กําหนดจุดที่ติดต้ังและการควบคุมดูแลระบบแสงสว�าง 
   ๔.๒.๒  กําหนดการตรวจสอบให�อยู�ในสภาพใช�การได�ตลอดเวลา 
   ๔.๒.๓  กําหนดการเตรียมการและวิธีปฏิบัติเมื่อกระแสไฟฟKาขัดข�อง  
 
 

๔.๒.๔  กําหนดการ...  

 
.                    . 

(ช้ันความลับ)  

ชุดที่                ของ            ชุด 
หน�าที่              ของ           หน�า 



- ๒๕๗ -  
 

(ช้ันความลับ) 
 

   ๔.๒.๔  กําหนดการให�แสงสว�างในกรณีฉุกเฉิน  
     ๔.๒.๔.๑  แบบติดต้ังประจําที่  
     ๔.๒.๔.๒  แบบเคลื่อนที่  
  ๔.๓  ระบบกล�องโทรทัศน8วงจรปYด และระบบการควบคุมการผ�านเข�า-ออกอัตโนมัติ 
  ๔.๔  ระบบสัญญาณแจ�งภัย 
   ๔.๔.๑  จําแนกประเภทของระบบสัญญาณแจ�งภัยที่ใช�ในส�วนหรือหน�วยงาน
ราชการน้ัน เช�น ระบบไฟฟKา ระบบแม�เหล็กไฟฟKา ระบบคลื่นแสง ระบบคลื่นเสียง ระบบอิเล็กทรอนิกส8  
เป.นต�น 
   ๔.๔.๒  กําหนดการตรวจสอบเครื่องสัญญาณแจ�งภัยให�อยู�ในสภาพพร�อมใช�งาน
ได�ตลอดเวลา  
   ๔.๔.๓  กําหนดวิธีการใช�เครื่องสัญญาณแจ�งภัย และเฝKาตรวจ (Monitor)  
   ๔.๔.๔  กําหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อมีเครื่องสัญญาณแจ�งภัย 
   ๔.๔.๕  กําหนดผู�รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องสัญญาณแจ�งภัย  
   ๔.๔.๖  จัดทําสมุดบันทึกเหตุการณ8เกี่ยวกับเครื่องสัญญาณแจ�งภัยและกําหนด
วิธีการบันทึก  
   ๔.๔.๗  กําหนดการต้ังความไวของเครื่องสัญญาณแจ�งภัย 
  ๔.๕  การติดต�อสื่อสาร 
   ๔.๕.๑  อธิบายชนิดและจุดที่ต้ังของเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ใช�ในส�วนราชการ
หรือหน�วยราชการน้ัน 
   ๔.๕.๒  กําหนดวิธีการติดต�อสื่อสาร เช�น กําหนดผู�มีอํานาจสั่งใช� วิธีการใช� เวลาใช� 
เป.นต�น  
   ๔.๕.๓  กําหนดวิธีและระยะเวลาในการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร 
   ๔.๕.๔  กําหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการติดต�อสื่อสาร เช�น การบอก
ฝGาย หรือการรับรองฝGายการใช�ประมวลลับ การใช�รหัส เป.นต�น 
  ๕.  ศูนย8ปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ และหน�วย
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม  
  กล�าวถึงสาระสําคัญต�าง ๆ เกี่ยวกับหน�วยรักษาการณ8และหน�าที่โดยทั่วไปที่ยามรักษาการณ8 
จะต�องปฏิบัติตามหัวข�อดังต�อไปน้ี  
 
 

๕.๑  การจัด... 
 
 

.                    . 

(ช้ันความลับ)  

ชุดที่                ของ            ชุด 
หน�าที่              ของ           หน�า 



- ๒๕๘ - 
 

(ช้ันความลับ)  
   
 ๕.๑  การจัดอัตรากําลังการจัดหน�วยและการบังคับบัญชา  
 ๕.๒  ระยะเวลาในการปฏิบัติหน�าที่ของยามรักษาการณ8  
 ๕.๓  จุดรักษาการณ8ที่สําคัญ 
 ๕.๔  อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช�ต�าง ๆ 
 ๕.๕  การฝLกอบรม 
 ๕.๖  การใช�สุนัขเฝKายาม 
 ๕.๗  การใช�สัญญาณผ�านและสัญญาณตอบรับ 
 ๕.๘  กําลังเตรียมพร�อม 
  ๕.๘.๑  การจัดอัตรากําลัง 
  ๕.๘.๒  การกําหนดภารกิจ 
  ๕.๘.๓  อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช� 
  ๕.๘.๔  ที่ต้ัง 
  ๕.๘.๕  การวางกําลัง  
 สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน�าที่เฉพาะและระเบียบปฏิบัติประจําของศูนย8รักษาการณ8 และ
เจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ตําแหน�งอื่น ๆ ให�จัดทําเป.นผนวกต�างหาก 

 ๖.  การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 
  กล�าวถึงการปฏิบัติหน�าที่โดยทั่วไปในกรณีฉุกเฉิน 
  ๖.๑  ของแต�ละบุคคล 
  ๖.๒  ของกําลังเตรียมพร�อม 
  ๖.๓  ของหน�วยรักษาการณ8 
   แผนรายละเอียดการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินแต�ละกรณี เช�น กรณีการก�อวินาศกรรม 
การก�อความไม�สงบ เพลิงไหม� เป.นต�น ให�จัดทําเป.นผนวกประกอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานที่  

 ๗.  คําแนะนําในการประสานงาน 
  กล�าวถึงเรื่องต�าง ๆ เกี่ยวกับการติดต�อประสานงานกับส�วนหรือหน�วยงานราชการอื่น ๆ 
รวมทั้งการประสานงานกับบุคคลภายนอกตามความจําเป.น 
  ๗.๑  การประสานแผนให�สอดคล�องกับแผนของหน�วยเหนือ แผนของส�วนราชการที่
รับผิดชอบพ้ืนที่ และแผนของหน�วยที่อยู�ใกล�เคียง  
 
 

๗.๒  การติดต�อ... 
 

.                    . 

(ช้ันความลับ)    

ชุดที่                ของ            ชุด 
หน�าที่              ของ           หน�า 



- ๒๕๙ -  
 

(ช้ันความลับ) 

   

  ๗.๒  การติดต�อและการประสานงานกับ 
   ๗.๒.๑  เจ�าหน�าที่พลเรือนในท�องที่ 
   ๗.๒.๒  เจ�าหน�าที่ปกครองและตํารวจ 
   ๗.๒.๓  หน�วยทหารที่อยู�ใกล�เคียง  
   ๗.๒.๔  บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข�อง 
      
     ช่ือ                                 .
     ตําแหน�ง                               . 

 

หมายเหตุ  เอกสารที่ต�องจัดให�มีเพ่ิมเติม 

 ๑.  แผนผังแสดงบริเวณพ้ืนที่และที่ต้ังอาคาร แสดงเขตพ้ืนที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย
ระดับต�าง ๆ  

 ๒.  โครงสร�างการจัดและอัตราการรักษาการณ8  

 ๓.  ผังการติดต�อสื่อสาร 

 

 

 

 

   
  
 
    

 
 
 
 
 
 
 

.                    . 

(ช้ันความลับ)    

ชุดที่                ของ            ชุด 
หน�าที่              ของ           หน�า 



- ๒๖๐ - 
 

ผนวก ข ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการรักษาการณ8 พ.ศ.๒๕๖๐  
 

โครงสร�างการจัดและอัตราการรกัษาการณ8 
 

 เพ่ือให�การรักษาการณ8ของหน�วยเกี่ยวข�องเป.นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล�องกับ
แนวความคิดในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี จึงกําหนดโครงสร�างการจัดและอัตราการรักษาการณ8 โดยแบ�ง 
ประเภทดังน้ี  
 -  ศูนย8รักษาการณ8กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
 -  ศูนย8รักษาการณ8หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง และกรมช�างอากาศ บางซื่อ  
 -  ศูนย8รักษาการณ8หน�วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 
 -  การรักษาการณ8กองบิน และโรงเรียนการบิน 
 -  การรักษาการณ8ทหารอากาศโยธิน และการรักษาการณ8สารวัตรทหาร 
๑.  การบัญชาการและควบคุม 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - การรักษาการณ8กองบิน และโรงเรียนการบิน 
  
- กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
- หน�วยข้ึนตรงกองทพัอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมอืง (นอกกองบญัชาการกองทัพอากาศ)  
 
 
 
 
 
 

๒.  โครงสร�าง... 
 

ศูนย8ปฏิบัติการกองทพัอากาศ 

ศูนย8ยุทธการภาคพ้ืน 
ศูนย8ปฏิบัติการกองทพัอากาศ 

ศูนย8ปฏิบัติการกองบิน (ยกเว�น
กองบิน ๖) และโรงเรียนการบิน 
ศูนย8ปฏิบัติการกองทพัอากาศ 

ศูนย8รักษาการณ8 

ศูนย8รักษาการณ8 



- ๒๖๑ - 
 

- ๒ -  
 
๒.  โครงสร�างการจัดและอัตราการรักษาการณ8   
 ๒.๑  ศูนย8รักษาการณ8กองบัญชาการกองทัพอากาศ   
 

ลําดับ 
ตําแหน�ง  

 
ช้ันยศ  

จํานวน  
หมายเหตุ 

สัญญาบัตร  ประทวน  
๑ ผู�บังคับศูนย8รักษาการณ8/เจ�ากรมข�าวทหารอากาศ   ๑   
๒ รองผู�บงัคับศูนย8รกัษาการณ8/ผู�อํานวยการ  

สํานักนโยบายและแผน กรมข�าวทหารอากาศ  
 ๑   

๓ นายทหารยุทธการ/ผู�อํานวยการกองรักษา 
ความปลอดภัย สํานักนโยบายและแผน  
กรมข�าวทหารอากาศ 

 ๑   

๔ นายทหารเวร   ๑   
๕ เสมียนเวร  

 
 
 

  จัดจากหน�วยข้ึน
กองทพัอากาศ 
ในส�วนบัญชาการ
กองทพัอากาศ 
หน�วยละ ๑ คน 

 

   
๒.๒  ศูนย8รักษาการณ8หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง (นอกกองบญัชาการกองทพัอากาศ)  

และกรมช�างอากาศ บางซื่อ   

ลําดับ ตําแหน�ง   ช้ันยศ  
จํานวน  

หมายเหตุ  สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ผู�บังคับศูนย8รักษาการณ8/หัวหน�าหน�วยข้ึนตรง
กองทัพอากาศ  

  ๑    

 ๒ รองผู�บงัคับศูนย8รกัษาการณ8/รองหัวหน�าหน�วยข้ึน
ตรงกองทัพอากาศ  

  ๑    

๓ นายทหารยุทธการ/เสนาธิการหน�วยข้ึนตรง 
กองทัพอากาศ 

  ๑    

๔ นายทหารเวร   ๑    
๕ ผู�ช�วยนายทหารเวร  * * *ตามเหมาะสมกับ

ขนาดของหน�วย 
๖ เสมียนเวร   * 
๗ ผู�ช�วยเสมียนเวร   * 

  
 

๒.๓  ศูนย8รักษาการณ8... 
 



- ๒๖๒ - 
 

- ๓ - 
  
๒.๓  ศูนย8รักษาการณ8หน�วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม  

ลําดับ 
ตําแหน�ง 

 
ช้ันยศ  

จํานวน   
หมายเหตุ 

สัญญาบัตร  ประทวน  
๑  ผู�บังคับศูนย8รักษาการณ8/ผู�บังคับหน�วยกองทัพอากาศ

ปฏิบัติราชการสนาม     
  ๑     

๒  รองผู�บงัคับศูนย8รกัษาการณ8/รองผู�บังคับหน�วย  
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม    

 ๑    

๓ นายทหารยุทธการ   ๑    
๔ นายทหารเวร  

 
 ๑   หรือจัดข�าราชการ

ช้ันยศ พันจ�าอากาศ
เอกได�โดยอนุโลม  

๕ เสมียนเวร    * *ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน�วย  

  
 
๒.๔  กองบิน และโรงเรียนการบิน  

ลําดับ 
ตําแหน�ง  

 
ช้ันยศ  

จํานวน   
หมายเหตุ 

สัญญาบัตร  ประทวน  
๑  ผู�บังคับการกองบิน/ผู�บัญชาการโรงเรียนการบิน      ๑     
๒  รองผู�บงัคับการกองบิน/รองผู�บญัชาการ 

โรงเรียนการบิน      
 ๑   

๓ เสนาธิการกองบิน/เสนาธิการโรงเรียนการบิน  ๑   
๔ นายทหารเวร   ๑   

๕ ผู�ช�วยนายทหารเวร   * * *ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน�วย  

๖ เสมียนเวร    * 
๗ ผู�ช�วยเสมียนเวร   * 

 
 

     ๒.๕  หน�วยบัญชาการ... 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๓ - 
 

- ๔ -  
 

๒.๕  หน�วยบัญชาการอากาศโยธิน และสํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง   

ลําดับ 
ตําแหน�ง  

 
ช้ันยศ  

จํานวน   
หมายเหตุ 

สัญญาบัตร  ประทวน  
๑  ผู�บังหน�วย    ๑     
๒  รองผู�บงัคับหน�วย 

       
 ๑   

๓ เสนาธิการหน�วย   ๑   
๔ นายทหารเวร   ๑   

๕ ผู�ช�วยนายทหารเวร     * * *ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน�วย  

๖ เสมียนเวร    * 
๗ ผู�ช�วยเสมียนเวร    * 

 
 
 
 

๓.  อํานาจหน�าที่... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๔ - 
 

- ๕ -  
 

 ๓.  อํานาจหน�าที่ของผู�บงัคับหน�วยในการรกัษาการณ8 
  ๓.๑  ผู�บังคับศูนย8รักษาการณ8 และผู�บังคับหน�วยรักษาการณ8 มีหน�าที่  วางแผน 
อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุมการใช�กําลังภาคพ้ืนในความรับผิดชอบให�เป.นไปตามนโยบายและ
คําสั่งของผู�บังคับบัญชา ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ   
  ๓.๒  รองผู�บังคับศูนย8รักษาการณ8 และรองผู�บังคับหน�วยรักษาการณ8 มีหน�าที่ ช�วยเหลือ
ในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุมการใช�กําลังภาคพ้ืนในความรับผิดชอบให�เป.นไป
ตามนโยบายและคําสั่งของผู�บังคับบัญชาศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  
  ๓.๓  นายทาหรยุทธการศูนย8รักษาการณ8 ฝGายเสนาธิการหน�วยรักษาการณ8 นายทหาร
ยุทธการ ศูนย8ปฏิบัติการโรงเรียนการบิน มีหน�าที่ช�วยเหลือในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ 
และควบคุมการใช�กําลังภาคพ้ืนในความรับผิดชอบให�เป.นไปตามนโยบายและคําสั่งของผู�บังคับบัญชาศูนย8
ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  
 



- ๒๖๕ - 
 

ผนวก ค ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการรักษาการณ8 พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

อํานาจหน�าที่ของเจ�าหน�าที่เวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการ 
 ๑.  นายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวรโรงเรียนการบิน 
นายทหารเวรกองบัญชาการหน�วยบัญชาอากาศโยธิน และนายทหารเวรสํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
มีอํานาจหน�าที่ ดังน้ี 
  ๑.๑  เป.นผู�มีอํานาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ8ประจําส�วนราชการในตําแหน�งรองลงไป 
  ๑.๒  ดูแล รักษา อาคาร สถานที่ ทรัพย8สินของทางราชการ และความสงบเรียบร�อย
ภายในส�วนราชการน้ัน หากมีเหตุการณ8ไม�ปกติเกิดข้ึนให�รีบระงับเหตุ และรายงานให�ผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน
ทันที 
  ๑.๓  ประจําอยู� ณ ที่ทําการของส�วนราชการน้ัน ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหน�าที่และให�หมั่น
ออกตรวจสถานที่ ตลอดจนการรักษาการของเวร-ยามรักษาการณ8ทุกตําแหน�ง โดยเฉพาะต้ังแต�เวลา  
๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ นาฬิกา และเวลา ๒๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา ให�ตรวจอย�างน�อยช�วงเวลาละ ๑ ครั้ง  
  ๑.๔  พิจารณารับการติดต�อราชการจากบุคคลภายนอก และควบคุมให�ปฏิบัติตามระเบียบ 
การรักษาความปลอดภัยของส�วนราชการน้ัน ๆ  
  ๑.๕  ควบคุมบุคคลและยานพาหนะที่ผ�านเข�า-ออกบริเวณส�วนราชการให�เป.นไป 
ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑.๖  ควบคุมการนําพัสดุเข�า-ออกตามระเบียบที่ส�วนราชการน้ันกําหนด 
  ๑.๗  ตรวจและดําเนินการตามที่เห็นสมควรต�อบุคคลที่สงสัยว�าเป.นผู�กระทําผิด ในเขต
รับผิดชอบ  
  ๑.๘  ตรวจสอบและควบคมการรับฝาก เก็บรักษา และจ�ายกุญแจสํานักงานคลัง สถานที่สําคัญ
และยานพาหนะ ซึ่งส�วนราชการน้ัน ๆ ได�กําหนดให�นํามาฝาก 
  ๑.๙  ตรวจการปYดสถานที่ราชการให�อยู�ในสภาพที่เรียบร�อย ปลอดภัย และพิจารณา  
เปYดสถานที่ราชการนอกเวลาราชการ เมื่อมีความจําเป.นและควบคุมโดยใกล�ชิด 
  ๑.๑๐  ปฏิบัติหน�าที่อื่นที่เกี่ยวกับการรักษาการณ8ตามที่ผู�มีอํานาจบังคับบัญชามอบหมาย  
  ๑.๑๑  รับตัวข�าราชการทหารในสังกัดซึ่งถูกจับกุมมาดําเนินการตามระเบียบ  
  ๑.๑๒  การรับ-ส�งหน�าที่ให�ใช�แบบฟอร8มตาม ผนวก ฉ-๒  

 ๒.  ผู�ช�วยนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8หน�วย ผู�ช�วยนายทหารเวรกองบิน ผู�ช�วย 
นายทหารเวรโรงเรียนการบิน ผู�ช�วยนายทหารเวรกองบัญชาการหน�วยบัญชาการอากาศโยธิน และผู�ช�วย
นายทหารเวรสํานักงานผู�บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป.นผู�ที่คอยช�วยเหลือนายทหารเวรในการปฏิบัติหนาที่
และปฏิบัติหน�าที่อื่นอันเกี่ยวกับการรักษาการณ8 ตามที่นายทหารเวร หรือผู�มีอํานาจบังคับบัญชามอบหมาย 
การรับ-ส�งหน�าที่ให�ใช�ฟอร8ม ผนวก ฉ-๓  

 

๓.  เสมียนเวร... 

 

 



- ๒๖๖ - 

- ๒ - 

 

    ๓.  เสมียนเวร มีหน�าที่ ดังน้ี  

  ๓.๑  ข้ึนตรงต�อนายทหารเวร 

  ๓.๒  รับผิดชอบในการรับ-ส�งหนังสือราชการ และการติดต�อสื่อสารซึ่งมีถึงส�วนราชการ 
ผู�บังคับบัญชาหรือเจ�าหน�าที่ของส�วนราชการน้ัน ๆ นอกเวลาราชการแล�วให�นําเสนอนายทหารเวรที่บังคับ
บัญชารับผิดชอบ  

  ๓.๓  ดูแลรักษาทรัพย8สินของราชการที่อยู�ในความรับผิดชอบให�เรียบร�อยโดยเฉพาะ
สิ่งของที่เป.นสาธารณะ เช�น ไฟฟKา ประปา โทรศัพท8 ถ�าเกิดการชํารุดบกพร�องให�รับ แจ�งนายทหารเวร เพ่ือแจ�ง
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องดําเนินการแก�ไขต�อไป 

  ๓.๔  ดูแลรักษาความสะอาด สถานที่ และความสงบเรียบร�อยของสถานที่ราชการ  

  ๓.๕  เมื่อมี เหตุการณ8ไม�ปกติเกิดข้ึน เช�น เกิดเพลิงไหม� หรือมีบุคคลที่น�าสงสัย 
หรือแปลกปลอม เข�ามาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบให�ดําเนินการแก�ไขเหตุข้ันแรกตามมาตรการที่กําหนดไปก�อน 
แล�วรีบราชการให�นายทหารเวร และ/หรือผู�บังคับบัญชาทราบโดยด�วน 

  ๓.๖  ปฏิบัติหน�าที่อื่นที่เกี่ยวกับการรักษาการณ8ตามที่นายทหารเวรมอบหมาย 

  ๓.๗  ลงบันทึกผู�ที่มาติดต�อราชการ หรือมาเย่ียม ในสมุดบันทึกที่หน�วยกําหนด  
ตามผนวก ฉ-๖   

  ๓.๘  การรับ-ส�งหน�าที่ให�ใช�แบบฟอร8มตาม ผนวก ฉ-๔  

 ๔.  จ�าเวร มีหน�าที่เช�นเดียวกับเสมียนเวร และมีหน�าที่เพ่ิมเติม ดังน้ี คือ 

  ๔.๑  ควบคุม ดูแลให�ทหารกองประจําการปฏิบัติตามกําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนดใน
เรื่องการปฏิบัติงานประจําวันของทหารกองประจําการ 

  ๔.๒  ตรวจสอบยอด และส�งยอดทหารกองประจําการ ในเรื่องการขาด หนี ลา ปGวย 
ต�องโทษ คงกอง และอื่น ๆ ตามเวลาต�อผู�มีหน�าที่เกี่ยวข�อง 

  ๔.๓  ตรวจเวร-ยามรักษาการณ8ที่อยู�ในความรับผิดชอบ ให�ปฏิบัติหน�าที่อย�างเคร�งครัด
และเรียบร�อย หากต�องการความช�วยเหลือ หรือมีขอบกพร�องประการใดให�รายงานนายทหารเวรทราบทันที 

  ๔.๔  กวดขันวินัยทหารกองประจําการให�เป.นไปตามแบบธรรมเนียมทหารอย�างเคร�งครัด 

  ๔.๕  การรับ-ส�งหน�าที่ให�ใช�แบบฟอร8มตาม ผนวก ฉ-๕  

 ๕.  ผู�ช�วยเสมียนเวร หรือผู�ช�วยจ�าเวร มีหน�าที่เป.นผู�ช�วยเหลือ เสมียนเวร หรือจ�าเวร แล�วแต�กรณี  

 ๖.  เวร-ยามรักษาการณ8อื่น ๆ มีอํานาจหน�าที่ตามที่ผู�มีอํานาจสั่งจัดเวร-ยามรักษาการณ8 
ประจําส�วนราชการกําหนด  

 



- ๒๖๗ - 

 

ผนวก ง  ประกอบระเบียบกองทพัอากาศว�าด�วยการรักษาการณ8 พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

  ปKายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

 ๑.  ปKายแสดงตนของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ให�มีรูปแบบและลกัษณะ ดังน้ี 

  ๑.๑  ด�านหน�าเป.นพ้ืนสีฟKา กว�าง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร ส�วนบนมีรปู
เครื่องหมายราชการกองทพัอากาศ สีทอง จํานวน ๑ รูป ใต�รูปมีข�อความว�า “นายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ” ตัวอักษรทัง้สิ้นเป.นสีทองอยู�บนพ้ืนสีขาว และมเีส�นสีทอง ๒ เส�น คาดขวางตลอดความกว�าง
ของปKายแสดงตน  

  ๑.๒  ด�านหลังเป.นพ้ืนสีขาว ส�วนบนมีรปูเครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ สทีอง 
จํานวน ๑ รูป ส�วนล�างมีข�อความว�า “นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีสิทธิและอํานาจในการสัง่การ
แทนผู�บญัชาการทหารอากาศ ตามระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยรักษาการณ8 พ.ศ.๒๕๖๐” ทัง้หมดพิมพ8ด�วย
หมึกสีดํา มียศ ลายมือช่ือ และช่ือเต็ม พร�อมด�วยตําแหน�งของผู�บัญชาการทหารอากาศอยู�ใต�ข�อความน้ี  

 ๒.  ปKายแสดงตนของผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ให�มีรปูแบบและลักษณะ
เช�นเดียวกับปKายแสดงตนของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เว�นแต�คําว�า “นายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ” ให�เปลี่ยนเป.น “ผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ”  

 

 

  



- ๒๖๘ - 

 
ผนวก จ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการรักษาการณ8 พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
อํานาจหน�าที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

๑.  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีอํานาจหน�าที่ดังน้ี 
 ๑.๑  ตรวจการรักษาการณ8 ของส�วนราชการต�าง ๆ ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง 
 ๑.๒  ตรวจระเบียบวินัยของข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ 
ในเขตที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง  
 ๑.๓  ว�ากล�าวตักเตือนผู�ที่กระทําผิดหรือประพฤติมิชอบด�วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
หากเห็นสมควรที่จะลงทัณฑ8แก�ผู�กระทําผิดก็ให�แจ�งแก�ผู�บังคับบัญชาของผู�น้ัน เพ่ือพิจารณา พร�อมกับบันทึกลง
ในรายงานของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศด�วย  
 ๑.๔  เมื่อเกิดเพลิงไหม ในเขตพ้ืนที่ของกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง 
ให�นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เป.นผู�อํานวยการดับเพลิงจนกว�าหัวหน�าส�วนราชการสถานที่น้ัน ๆ 
จะมารับช�วงความรับผิดชอบ หากมีสาธารณภัยอื่น ๆ เกิดข้ึน ให�นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 
พิจารณาดําเนินการ หรือบรรเทาภัยร�วมกับส�วนราชการอื่น ๆ เท�าที่จะกระทําได�  แล�วรายงานให�ผู�บัญชาการ
ทหารอากาศ ทราบทันที 
 ๑.๕  เมื่อปรากฏว�ามีสิ่งใดหรือการกระทําใด ๆ ที่จะเป.นเหตุให�เกิดความไม�ปลอดภัย 
ในเขตที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ให�แจ�ง ศูนย8ยุทธการภาคพ้ืน ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เพ่ือดําเนินการ
ต�อไป แล�วรายงานให�ผู�บัญชาการทหารอากาศทราบทันที หากได�รับคําร�องขอจากเจ�าหน�าที่ ฝGายปกครอง 
หรือตํารวจให�ช�วยเหลือในเหตุดังกล�าว ให� พิจารณาปฏิบัติไปตามความเหมาะสม แต�การช�วยเหลือ ให�กระทํา
เฉพาะในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห�งกองทัพอากาศดอนเมือง 
 ๑.๖  นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ให�ใช�รถยนต8สําหรับนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ ซึ่งกรมขนส�งทหารอากาศจัดให�พร�อมพลขับเพ่ือใช�ในการตรวจการรักษาการณ8 และใช�เช้ือเพลิง
ตามความเป.นจริงตามภารกิจ สําหรับผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ให�ใช�รถยนต8 และธงร�วมกับ 
นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 
 ๑.๗  เป.นผู� แทนผู�บัญชาการทหารอากาศ ในการต�อนรับและให�ความสะดวก  
แก�ผู�บังคับบัญชาช้ันเหนือผู�บัญชาการทหารอากาศ หรือผู�ใหญ�ที่มีเกียรติ เช�น รัฐมนตรี หรือ ทูตต�างประเทศ 
ซึ่งเข�ามาในเขตที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยประสานงานกับ  
กองรักษาความปลอดภัย สํานักนโยบายและแผน กรมข�าวทหารอากาศ ในการรักษาความปลอดภัย และต�องคอย 
ควบคุมดูแลอํานวยความสะดวกในการต�อนรับให�ดําเนินไปด�วยความเรียบร�อย หากจําเป.นก็ให�รายงาน 
ตามระเบียบ 

ค�าใช�จ�ายในการต�อนรับตามความในวรรคแรก (ถ�ามี) ให�ใช�เงินราชการได�ตามความเหมาะสม 
โดยให�ติดต�อประสานกับกรมสารบรรณทหารอากาศ 

 
 

๑.๘ ในกรณี... 
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 ๑.๘  ในกรณีที่มีผู�ขอใช�ห�องรับรองกองทัพอากาศเป.นพิเศษนอกเวลาราชการหรือ 
วันหยุดราชการโดยไม�มีกําหนดการมาก�อน ให�นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศประจําวันน้ันเป.นผู�
พิจารณาอนุญาต ส�วนการอํานวยการต�าง ๆ ในการใช�ห�องรับรอง ให�อยู�ในความดูแลของนายทหารเวร  
ศูนย8รักษาการณ8  กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
 ๑.๙  ตรวจความเรียบร�อยเขตบ�านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศ 
ดอนเมือง ในกรณีที่ตรวจพบความไม�เรียบร�อย ให�ว�ากล�าวตักเตือนและช้ีแจง แล�วรายงานผลการตรวจในแบบ
รายงานนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผนวก ฉ-๑ 
 ๑.๑๐  การรับ-ส�งหน�าที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ ให�รับ-ส�งหน�าที่ ณ ที่ทําการนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
(ใช�ศูนย8รักษาการณ8 กองบัญชาการกองทัพอากาศ เป.นที่ทําการ) โดยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 
และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศคนเดิม ช้ีแจงผลการปฏิบัติหน�าที่ ที่ได�ปฏิบัติไปแล�วในรอบ  
๒๔ ช่ัวโมง เช�น การตรวจเวร-ยามรักษาการณ8 ได�ไปตรวจหน�วยใดมาบ�างแล�ว เป.นต�น เพ่ือให�นายทหารเวร 
อํานวยการกองทัพอากาศ และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ คนต�อไปทราบ โดยใช�แบบ
รายงานตาม ผนวก ฉ-๑ หากนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ 
กองทัพอากาศ คนต�อไปไม�มารับหน�าที่ตามวันเวลาที่กําหนดให�นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือ 
ผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศคนเดิม รายงานผู�บัญชาการทหารอากาศทราบ และอยู�ปฏิบัติหน�าที่
ต�อไปจนกว�าจะมีผู� มารับหน�าที่ 
 ๒.  ผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีหน�าที่เป.นผู�ช�วยเหลือนายทหารเวร
อํานวยการกองทัพอากาศ และปฏิบัติหน�าที่ตามที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศมอบหมาย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๐ - 
 

ผนวก ฉ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว�าด�วยการรักษาการณ8 พ.ศ.๒๕๖๐ 
ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. 

แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และผู�ช�วยนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. 
       วันที่            เดือน               พ.ศ.            . 

เรื่อง  รายงานประจําวัน 
เรียน  ผบ.ทอ. 

ด�วยเมื่อ      (วันที่เดือน พ.ศ. เวลา)       กระผม                (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)                   . 
และ       (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)      ได�รับมอบหน�าที่นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. จาก        (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)        .  
และ ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. จาก          (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)            ตามลําดับ ได�ตรวจเหตุการณ8 และ 
การปฏิบัติหน�าที่ในการรักษาการณ ของส�วนราชการและสถานที่ต�าง ๆ ณ ที่ต้ังดอนเมือง ดังต�อไปน้ี 

ลําดับ รายการ เหตุการณ8 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. ร�อย.ปพ.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย.    
๒๓. ดย.ทอ.อย.    
๒๔. ศยพ.ศปก.ทอ.    
๒๕. บน.๖    
๒๖. ชอ.    



๒๗. สอ.ทอ.    
๒๘. สพ.ทอ.    
๒๙. พอ.    
๓๐. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช.    
๓๑. พธ.ทอ.    
๓๒. ชย.ทอ.    
๓๓. ขส.ทอ.    
๓๔. ยศ.ทอ.    
๓๕. รร.จอ.ยศ.ทอ.    
๓๖. รร.นนก.    
๓๗. ศวอ.ทอ.    
๓๘. สก.ทอ.    
๓๙. สน.ผบ.ดม.    
๔๐. กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.    
๔๑. รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.    
๔๒. สวบ.ทอ.    
๔๓. บ�านพักอาศัย ทอ.(ท�าดินแดง)    
๔๔. บ�านพักอาศัย ทอ.(ทุ�งสีกัน)    
๔๕. อื่น ๆ    

 
ครั้นเมื่อ               (วันที่ เดือน พ.ศ.    เวลา)             กระผม           (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)                      .          
และ               (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)               ได�มอบหน�าที่นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และ ผช.นายทหาร
เวรอํานวยการ ทอ.พร�อมพัสดุและสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน�าที่ ตามรายการที่แนบ ให� 
               (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)                  และ                     (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)                    ตามลําดับ 
อยู�ปฏิบัติหน�าที่ต�อไป เป.นที่เรียบร�อยแล�ว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต�อไป 
 
 

  (ลงช่ือ)                                   นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.         ผู�ส�ง 
 (ลงช่ือ)                                    ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.    ผู�ส�ง 
(ลงช่ือ)                                    นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.        ผู�รับ 

                   (ลงช่ือ)                                    ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.    ผู�รับ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๑ - 
 

ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนย8รกัษาการณ8  
แบบรายงานนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8 

(ส�วนราชการ)………………………….. 
วันที่…..………เดือน………………...พ.ศ……………… 

เรื่อง รายงานประจําวัน 
เรียน ………………………………….. 

ด�วยเมื่อ……(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)……กระผม/ดิฉัน…(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)................................... 
......................................……..……..ได รับมอบหน�าที่นายทหารเวร..................(ช่ือส�วนราชการ)........................... 
จาก………………….(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)……..…….……..ระหว�างปฏิบัติหน�าที่ได�ตรวจเหตุการณ8 และสถานที่ดังต�อไปน้ี 

ลําดับ รายการ เหตุการณ8 การปฏิบัติ หมายเหตุ 

     
     
     
     
         
ครั้นเมื่อ…….….(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน ได�มอบหน�าที่นายทหารเวร….….....…………………………. 
(ช่ือส�วนราชการ)……….…..พร�อมกบั…………………...(หลกัฐานและหรือสิ่งทีจ่ะส�งมอบ)……………….........………..ให� 
(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)………………………………….……….…อยู�ปฏิบัติหน�าที่ต�อไปเป.นทีเ่รียบร�อยแล�ว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต�อไป 
 

(ลงช่ือ) ……………………...……….……. ผู�ส�ง 
           (ลงช่ือ) ……………………...……….……ผู�รับ 

 
 
หมายเหตุ  ช�องรายการต�าง ๆ ส�วนราชการสามารถเพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๒ - 
 

ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผู�ช�วยนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8  
แบบรายงานผู�ช�วยนายทหารเวรศูนย8รักษาการณ8  

(ส�วนราชการ)……………….……………….. 
   วันที่…..………เดือน………………....พ.ศ……………… 

เรื่อง รายงานประจําวัน         
เรียน …………………………………..         
 ด�วยเมื่อ…(วันทีเ่ดือน พ.ศ. เวลา)……...กระผม/ดิฉัน…………..(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)..................................... 
ได�รับมอบหน�าที่ผู�ช�วยนายทหารเวร......(ช่ือส�วนราชการ)……จาก………..(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)...........ระหว�างปฏิบัติ 
หน�าที่ได ตรวจเหตุการณ8 และสถานที่ดังต�อไปน้ี     
        
ลําดับ รายการ เหตุการณ8 การปฏิบัติ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
ครั้นเมื่อ….(วันที่  เดือน  พ.ศ.  เวลา)..กระผม/ดิฉัน  ได�มอบหน�าที่ผู�ช�วยนายทหารเวร.…(ช่ือส�วนราชการ)...... 
พร�อมกับ….(หลกัฐานและหรือสิ่งทีจ่ะส�งมอบ)….ให�.…(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)….อยู�ปฏิบัติหน�าที่ต�อไปเป.นที่เรียบร�อยแล�ว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต�อไป 
 

(ลงช่ือ) ……………………...……….……. ผู�ส�ง 
(ลงช่ือ) ……………………...……….…… ผู�รับ 

 
 
หมายเหตุ  ช�องรายการต�าง ๆ ส�วนราชการสามารถเพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



- ๒๗๓ -  
 

ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร 
แบบรายงานเสมียนเวร 

(ส�วนราชการ)………………………….. 
วันที่…..………เดือน……………….พ.ศ. …………… 

เรื่อง รายงานประจําวัน  
เรียน ………………………………….. 

ด�วยเมื่อ…(วันทีเ่ดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน………...(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)…………………… 
ได�รับมอบหน�าที่เสมียนเวร…….(ช่ือส�วนราชการ)………….…จาก……….…(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)………………………..……... 
ระหว�างปฏิบัติหน�าที่ได�ตรวจความเรียบร�อยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังต�อไปน้ี 
 

ลําดับ รายการ เหตุการณ8 การปฏิบัติ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ครั้นเมื่อ…………...........(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…………...กระผม/ดิฉัน ได�มอบหน�าที่เสมียนเวร 
……………………………......….(ช่ือส�วนราชการ)……….....…..พร�อมด�วยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีข�างบนน้ี 
ให�……………………………………(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)………………….……อยู�ปฏิบัติหน�าที่ต�อไปเป.นทีเ่รียบร�อยแล�ว 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต�อไป 
 

(ลงช่ือ) ……………………...……….…….ผู�ส�ง 
(ลงช่ือ) ……………………...……….……ผู�รบั 

 
 
หมายเหตุ  ช�องรายการต�าง ๆ ส�วนราชการสามารถเพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 
 
 
  



- ๒๗๔ - 
 

ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจ�าเวร 
แบบรายงานจ�าเวร 

(ส�วนราชการ)………………………….. 
วันที่………..เดือน…………………..พ.ศ. …………. 

เรื่อง รายงานประจําวัน 
เรียน ……………………………………. 

ด�วยเมื่อ….(วันทีเ่ดือน พ.ศ. เวลา)…….….กระผม………………(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)…….......…..……… 
ได�รับมอบหน�าที่จ�าเวร…………(ช่ือส�วนราชการ)…………จาก……………..(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)……………………....………… 
ระหว�างปฏิบัติหน�าที่ได�ตรวจความเรียบร�อยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังต�อไปน้ี 

๑.  เหตุการณ ทั่วไป………………………………………………………………………………………………….….. 
๒.  การสุขาภิบาล…………………………………………….……………………………………………….……….…  
๓.  การรับประทานอาหาร…………………………………………………………….……………………………... 

ลําดับ รายการ 

ยอ
ดเ

ดิม
 

รา
ยก

าร
 

รายการจําหน�าย 

คง
กอ

ง 

หมายเหตุ 

ปร
ะจ

ําส
ํานั

กง
าน

 

ปร
ะจ

ําตั
ว 

อนุ
ญา

ต 
ลา

 
ปGว

ย 
โท

ษ 
ขา

ด 
หนี

 
รว

ม 
  

 
 

             

  
รวมทั้งสิ้น 

             

 
ครั้นเมื่อ….. (วันที่เดือนพ.ศ. เวลา)….กระผมได�มอบหน�าทีจ่�าเวร……………..…..…….……………… 

…(ช่ือส�วนราชการ)….พร�อมด�วยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีข�างบนน้ีให�……(ยศช่ือช่ือสกุล)…………....….. 
อยู�ปฏิบัติหน�าที่ต�อไปเป.นทีเ่รียบร�อยแล�ว 
 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการต�อไป 
 

(ลงช่ือ) ……………………...……….……. ผู�ส�ง 
(ลงช่ือ) ……………………...……….…… ผู�รับ 

 
 
หมายเหตุ  ช�องรายการต�าง ๆ ส�วนราชการสามารถเพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 
  

 



- ๒๗๕ - 
 

ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการติดต�อ-เย่ียม 
แบบบันทึกการติดต�อ-เย่ียม 

     

ลําดับ 
วัน เดือน ปZ 

เวลา 
(มา) 

ช่ือผู�มา 
ติดต�อ-เย่ียม 

ที่อยู� 
ช่ือผู�รับการ 
ติดต�อ-เย่ียม 

วัน เดือน ปZ 
เวลา 
(กลบั) 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
หมายเหตุ ๑.  ช�องรายการต�าง ๆ ส�วนราชการสามารถเพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 

๒.  ให�ผู�บันทกึการติดต�อ-เย่ียม นํารายงานน้ีเสนอนายทหารเวรหรือผู�บังคับหน�วยรกัษาการณ8 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๖ - 
  

ผนวก ฉ-๗ แบบรับฝากกญุแจต�าง ๆ 
แบบรบัฝากกุญแจต�าง ๆ 

 

วัน เดือน ปZ 
เวลา 
(ฝาก) 

ลูกกญุแจ ประจํา 
สถานที ่

ลายมือช่ือ วัน เดือน ปZ 
เวลา 

(รับคืน) 

ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
หมายเลข จํานวน ผู�ฝาก ผู�รบั

ฝาก 
ผู�คืน ผู�รบั

คืน 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

หมายเหตุ ๑.  ช�องรายการต�าง ๆ ส�วนราชการสามารถเพ่ิมเติมได�ตามความเหมาะสม 
๒.  ให�ผู�บันทึกแบบรับฝากกุญแจต�าง ๆ นํารายงานน้ีเสนอนายทหารเวรหรือผู�บังคับหน�วย 

รักษาการณ8 
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การลา 
 

๑. วัตถุประสงค8เพ่ือให�ข�าราชการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา การอนุญาตให�ลา เป.นไปโดยถูกต�อง
เรียบร�อย 

๒. การลาแบ�งออกเป.น ๑๐ ประเภท 
๒.๑ การลาปGวย 
๒.๒ การลาคลอดบุตร 

 ๒.๓ การลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร   
๒.๔ การลากิจ 
๒.๕ การลาพักผ�อนประจําปZ 
๒.๖ การลาอุปสมบท 
๒.๗ การลาไปประกอบพิธีฮัจย8 
๒.๘ การลาติดตามคู�สมรสไปต�างประเทศ 
๒.๙ การลาไปปฏิบัติงานในองค8การระหว�างประเทศ 
๒.๑๐  การลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ 

๓. การลาปPวย 
๓.๑ ข�าราชการทหาร ในปZหน่ึงจะลาปGวยได�ไม�เกิน ๙๐ วัน เว�นแต�ในกรณีดังจะกล�าว

ต�อไปน้ี 
๓.๑.๑ เจ็บปGวยเน่ืองจากไปราชการในที่กันดารหรือในท�องที่ซึ่งมีโรคภัยชุกชุม

หรือประสบอันตรายเน่ืองจากปฏิบัติราชการ จะลาปGวยเพ่ือรักษาตัวต�อไปได�อีก ๙๐ วัน รวมเป.น ๑๘๐ วัน   
๓.๑.๒ เจ็บปGวยหรือประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหน�าที่อันเน่ืองจากไอ

พิษ วัตถุธาตุที่เป.นพิษ วัตถุระเบิด หรือเช้ือโรคติดต�ออย�างร�ายแรง จะลาปGวยเพ่ือรักษาตัวต�อไปได�อีก ๑๘๐ วัน  
รวมเป.น ๒๗๐ วัน 

๓.๑.๓ เจ็บปGวยเน่ืองจากประสบอันตรายเพราะกระทําการตามหน�าที่ในอากาศ
ใต�นํ้า ใต�ดิน ทั้งขณะข้ึนลงหรืออยู�ในอากาศ ใต�นํ้า หรือใต�ดิน จะลาปGวยเพ่ือรักษาตัวได� ๓๖๕ วัน 

๓.๑.๔ เจ็บปGวยเน่ืองจากต�องกระทําหน�าที่พิเศษฝGาอันตรายตามที่ได�รับอนุมัติ
หรือได�รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม จะลาปGวยเพ่ือรักษาตัวได� ๓๖๕ วัน 

๓.๑.๕ เจ็บปGวยเน่ืองจากต�องกระทําหน�าที่ในการรบ การสงคราม การปราบปราม 
การจลาจล การปฏิบัติหน�าที่ตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณ8ฉุกเฉิน หรือปฏิบัติราชการสนาม    
ในพ้ืนที่ตามแนวชายแดน จะลาปGวยเพ่ือรักษาตัวได� ๓๖๕ วัน 

๓.๑.๖ การลาปGวยตามข�อ ๓.๑.๔ หรือข�อ ๓.๑.๕ กรณีแพทย8ที่รักษาไม�น�อยกว�า 
๓ นาย ตรวจรับรองลงความเห็นว�าจําเป.นต�องฟRSนฟูสมรรถภาพร�างกาย ให�ลายปGวยเพ่ือฟRSนฟูสมรรถภาพร�างกาย 
ต�อได�อีกไม�เกิน ๓๖๕ วัน  

๓.๒ ข+อปฏิบัติในการลา 
๓.๒.๑ ผู�ปGวยต�องเสนอใบลาแสดงอาการปGวยต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรง ถ�าปGวย

ไม�เกิน ๒๔ ชม.จะลาด�วยวาจาก็ได� ผู�ปGวยจะให�ผู�อื่นทําใบลาเสนอแทนตนก็ได� หากมีความเห็นหรือคําแนะนํา
ของแพทย8ให�แนบมากับใบลาด�วย 
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๓.๒.๒ ผู�ปGวยที่ได�ลาหยุดพักรักษาตัวครบกําหนดแล�ว แต�อาการปGวยยังไม�หาย

จะหยุดพักรักษาตัวต�อไปอีก ให�เสนอใบลาต�อ ตามที่กล�าวแล�วข�างต�น 
๓.๒.๓ ผู�ปGวยที่รักษาตัวอยู�ที่สถานพยาบาลของทหารไม�ว�าจะเป.นกรณีที่

ผู�บังคับบัญชาส�งตัวไปรักษา หรือเจ�าตัวไปปGวยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไม�ต�องทําใบลาเสนอต�อ
ผู�บังคับบัญชา แต�ให�สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมราชองครักษ8 กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ที่มีสถานพยาบาลวางระเบียบ 
ให�ส�วนราชการต�นสังกัดของผู�ปGวยกับสถานพยาบาลทําหลักฐานการปGวยให�ไว�ต�อกันนับต้ังแต�วันรับตัวไว�รักษา
จนถึงวันออกจากสถานพยาบาลน้ัน ทั้งน้ี การปGวยดังกล�าวให�ถือเป.นการลาปGวยตามข�อบังคับน้ีด�วย 

๓.๒.๔ ถ�าผู�ปGวยเป.นทหารกองประจําการตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อลาไปรักษาตัวยังภูมิลําเนาที่ห�างไกลผู�บังคับบัญชาครบกําหนดลาแล�วยังไม�หายปGวย จะลารักษาตัว
ต�อไปอีกก็ดี หรือไปด�วยกิจธุระแล�วปGวยอยู�ยังภูมิลําเนาก็ดี ให�นําบัตรอนุญาตลาเสนอต�อกรมกองทหารที่ใกล�
หรือนายอําเภอท�องที่เพ่ือวินิจฉัยอนุญาต 

๓.๒.๕ การเขียนใบลาปGวยจักต�องกล�าวถึงอาการปGวย กําหนดวันลาต้ังแต�เมื่อใด
ถึงเมื่อใด และบอกสถานที่ซึ่งพักรักษาตัวอยู�ด�วย 

๓.๒.๖ ผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให�ลาปGวยให�เป.นไปตามตารางกําหนด
อํานาจให�ลาท�ายข�อบังคับน้ี 

๓.๒.๗ ผู�ซึ่งลาปPวยเกินกําหนดท่ีกล"าวไว+ในข+อ ๓.๑ ให+ผู+บังคับบัญชาจัดการ
ขอปลดออกจากประจําการ 

  ๔.  การลาคลอดบุตร 
๔.๑ การลาคลอดบุตรให�ลาได� ๙๐ วัน โดยได�รับเงินเดือนและไม�ต�องมีใบรับรองแพทย8

ทั้งน้ีสามารถจะลาในวันที่คลอด  ก�อนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได� แต�เมื่อรวมเวลาวันลาแล�วต�องไม�เกิน ๙๐ วัน 
๔.๒ ข�าราชการทหารที่ได�รับอนุญาตให�ลาคลอดบุตร และได�หยุดราชการไปแล�ว 

แต�ไม�ได�คลอดบุตรตามกําหนด หากประสงค8จะขอถอนวันลาคลอดบุตรที่หยุดไป ให�ผู�มีอํานาจอนุญาต  
อนุญาตให�ถอนวันลาคลอดบุตรได� โดยให�ถือว�าวันที่ได�ลาหยุดราชการไปแล�วเป.นวันลากิจ 

๔.๓ การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม�ครบกําหนดวันลาของการ
ลาประเภทน้ัน ให�ถือว�าการลาประเภทน้ันสิ้นสุดลง และให�นับเป.นการลาคลอดบุตรต้ังแต�วันเริ่มลา 
คลอดบุตร  

๔.๔ ข+อปฏิบัติในการลา 
๔.๔.๑ ข�าราชการทหารซึ่ งประสงค8จะลาคลอดบุตร  ให� เสนอใบลาต�อ

ผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�มีอํานาจก�อนหรือในวันที่ลา เว�นแต�ไม�สามารถจะลงช่ือในใบลาได� จะให�ผู�อื่น
ลาแทนก็ได� แต�เมื่อสามารถลงช่ือได�แล�ว ให�เสนอใบลาโดยเร็ว 

๔.๔.๒ ข�าราชการทหารซึ่ งประสงค8จะลาคลอดบุตร  ให� เสนอใบลาต�อ
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�บังคับบัญชาช้ัน ผู�บังคับการกรม ผู�บังคับหมวดเรือ หรือผู�บังคับการกองบิน
ข้ึนไปเป.นผู�พิจารณาอนุญาต 
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  ๕.  การลาไปช"วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

๕.๑  ข�าราชการทหารซึ่งประสงค8จะลาไปช�วยเหลือภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายที่คลอด
บุตรให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตก�อนหรือในวันที่ลาภายใน ๙๐ 
วัน นับแต�วันที่คลอดบุตร และให�มีสิทธิลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหน่ึงติดต�อกันได�ไม�เกิน ๑๕ วันทํา
การ 

๕.๒  ผู�ที่ได�รับอนุญาตให�ลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ซึ่งได�หยุดราชการไปยัง 
ไม�ครบกําหนด ถ�ามีราชการจําเป.นเกิดข้ึน ผู�บังคับบัญชาหรือผู�มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการกไ็ด� 

๕.๓  ข+อปฏิบัติในการลา 
  ๕.๓.๑  ข�าราชการทหารซึ่งประสงค8จะลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให�เสนอใบลา

ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�บังคับบัญชาช้ัน ผู�บังคับกองพัน ผู�บังคับการเรือช้ัน ๑  หรือผู�บังคับฝูงบิน ข้ึนไป 
เป.นผู�พิจารณาอนุญาต 

       ๕.๓.๒  ผู�มีอํานาจอนุญาตตามวรรคหน่ึงอาจให�แสดงหลักฐานประกอบการ
พิจารณาอนุญาตด�วยก็ได�    

๖. การลากิจ 
๖.๑ ข�าราชการทหารมีสิทธิลากิจ โดยได�รับเงินเดือนปXละไม"เกิน ๔๕ วันทําการ 

สําหรับทหารกองประจําการตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหารจะลาได�ไม�เกิน ๒๓ วันทําการ เว�นแต� 
กรณีมีเหตุจําเป.น ซึ่งสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ เห็นควรให�มีการลาเกินกว�าที่กําหนดดังกล�าว ให�ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู�บัญชาการทหารสูงสุด 
ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ หรือผู�บัญชาการทหารทหารอากาศ แล�วแต�กรณี มีอํานาจอนุญาต               
ให�ลาเพ่ิมเติมได�อีกไม�เกิน ๓๐ วัน 

๖.๒ ข�าราชการทหาร ที่ลาคลอดบุตรตามข�อ ๖.๑ แล�ว หากประสงค8จะลากิจเพ่ือ
เลี้ยงดูบุตรให�มีสิทธิลาต�อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรได�ไม"เกิน ๑๕๐ วันทําการโดยไม�มีสิทธิได�รับเงินเดือน
ระหว�างลา 

๖.๓ ข�าราชการทหารจะลากิจไปต"างประเทศ ได�ดังน้ี 
๖.๓.๑ ลาไปประเทศที่มีอาณาเขตติดต�อกับประเทศไทย เช�น มาเลเซีย สหภาพ

พม�า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เป.นต�น จะลาได�ตามกําหนดวันลาในข�อ ๖.๑ 
๖.๓.๒ ลาไปประเทศในเอเชียนอกจากที่กล�าวในข�อ ๖.๓.๑ จะลาเพ่ิมจาก

กําหนดวันลาในข�อ ๖.๓.๑ ได�อีกไม�เกิน ๕ วันทําการ 
๖.๓.๓ ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น

นอกจากที่กล�าวในข�อ ๖.๓.๑ และข�อ ๖.๓.๒ จะลาเพ่ิมจากกําหนดในข�อ ๖.๑ ได�อีกไม�เกิน ๑๐ วันทําการ   
๖.๔ ข+อปฏิบัติในการลากิจ 

๖.๔.๑ ผู�ลากิจ ต�องเสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไม�ได�   
เมื่อได�รับการอนุญาตแล�ว จึงจะหยุดราชการได� 

สําหรับการลาตามข�อ ๖.๑ เมื่อมีเหตุจําเป.นก็อนุญาตให�หยุดราชการได�ทันที และ
ถ�าลาไม�เกิน ๒๔ ชม. จะลาด�วยวาจาก็ได� 

๖.๔.๒ การเขียนใบลากิจ จักต�องกล�าวถึงความประสงค8ของการลา กําหนด 
วันลาต้ังแต�เมื่อใดถึงเมื่อใด และบอกสถานที่ซึ่งทางราชการจะติดต�อได�เสมอด�วย 
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๖.๔.๓ ผู�ลากิจ เมื่อมีเหตุจําเป.นจะลาต�ออีก ให�เสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชา
โดยตรง เว�นแต�เมื่ออยู�ต�างจังหวัดหรืออยู�ต�างประเทศ จึงให�ส�งใบลาโดยทางไปรษณีย8หรือทางอื่น ๆ แต�ทหาร
กองประจําการตามกฎหมายว�าด�วยการรับราชการทหาร จะลาต�อโดยวิธีน้ีได�ไม�เกิน ๕ วันทําการ 

๖.๔.๔ ผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให�ลากิจ ให�เป.นไปตามตารางกําหนด
อํานาจให�ลาท�ายข�อบังคับน้ี เว�นแต�การลาตามข�อ ๖.๓ อยู�ในอํานาจของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 

กรณีข�าราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไม�เกิน ๒๔ ชม. เน่ืองจากได�รับ    
คําเชิญจากข�าราชการต�างประเทศ ให�หัวหน�าหน�วยช้ันสัญญาบัตร ณ ที่น้ัน อนุญาตให�ลาได� 

๖.๔.๕ ผู�ที่ได�รับอนุญาตให�ลากิจ เว�นแต�กรณีการลากิจเพ่ือเลี้ยงดูบุตร  ตามข�อ ๖.๒ 
ถ�าผู�บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว�าไม�สมควร จะไม�อนุญาตหรือลดจํานวนวันลาตามใบลาลงได� และหากมี 
ราชการจําเป.นเกิดข้ึน ผู�บังคับบัญชาจะสั่งเรียกผู�ซึ่งลาไปแล�วให�กลับมาปฏิบัติราชการก็ได� 

๗. การลาพักผ"อนประจําปX 
๗.๑ ข�าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ�อนประจําปZในปXหน่ึงได+ ๑๐ วันทําการ โดยไม�ถือ

เป.นวันลาเว�นแต�ข�าราชการดังต�อไปน้ี ไม"มีสิทธิลาพักผ"อนประจําปZในปZที่ได�รับการบรรจุเข+ารับราชการ                 
ยังไม"ถึง ๖ เดือน 

๗.๑.๑ ผู�ซึ่งได�รับการบรรจุเข�ารับราชการเป.นข�าราชการครั้งแรก 
๗.๑.๒ ผู�ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส�วนตัว แล�วต�อมาได�รับการบรรจุกลับ

เข�ารับราชการ 
๗.๑.๓ ผู�ซึ่งลาออกจากราชการเพ่ือดํารงตําแหน�งทางการเมือง แล�วต�อมาได�รับ

การบรรจุกลับเข�ารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแต�วันออกจากราชการ 
๗.๑.๔ ผู�ซึ่งถูกสั่งให�ออกจากราชการในกรณีอื่น และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  

ตามความประสงค8ของทางราชการ แล�วต�อมาได�รับการบรรจุกลับเข�ารับราชการ 
๗.๒ ข+อปฏิบัติในการลาพักผ"อนประจําปX 

๗.๒.๑ ข�าราชการทหารซึ่งประสงค8จะลาพักผ�อนประจําปZ ให�เสนอใบลาต�อ 
ผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�บังคับบัญชาช้ัน ผู�บังคับการกรม ผู�บังคับหมวดเรือ หรือผู+บังคับการกองบิน
ขึ้นไปเป:นผู+พิจารณาอนุญาต เว�นแต�การไปต�างประเทศระหว�างลาพักผ�อนประจําปZ ให�นําความในข�อ ๖.๓ 
มาใช�บังคับ 

๗.๒.๒ ถ�าในปZใดข�าราชการทหารผู�ใดมิได�ลาพักผ�อนประจําปZ หรือลาพักผ�อน
ประจําปZแล�วแต�ไม�ครบ ๑๐ วันทําการ ให�สะสมวันที่ยังมิได�ลาในปZน้ันรวมเข�ากับปZต�อ ๆ ไปได� แต�วันลาพักผ�อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ�อนในปZปXจจุบันจะต�องไม�เกิน ๒๐ วันทําการ 

๗.๒.๓ ผู�ที่ได�รับราชการติดต�อกันมาแล�วไม�น�อยกว�า ๑๐ ปZ ให�มีสิทธินําวันลา
พักผ�อนสะสมรวมกับวันลาพักผ�อนในปZปXจจุบันได�ไม�เกิน ๓๐ วันทําการ 

๗.๒.๔ การอนุญาตให�ลาพักผ�อนประจําปZ ผู�มีอํานาจอนุญาตจะอนุญาตให�ลา
พักผ�อนครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได� โดยมิให�เสียหายแก�ราชการ เมื่อได�รับอนุญาตแล�วจึงจะหยุดราชการได� 

๗.๒.๕ ผู�ที่ได�รับอนุญาตให�ลาพักผ�อนประจําปZ ซึ่งได�หยุดราชการไปยังไม�ครบ
กําหนดถ�ามีราชการจําเป.นเกิดข้ึน ผู�บังคับบัญชาหรือผู�มีอํานาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได� 
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๘. การลาอุปสมบท 
๘.๑ ข�าราชการทหารจะลาอุปสมบทได�ไม"เกิน ๑๒๐ วัน ผู�ที่เคยอุปสมบทมาแล�วจะลา

อุปสมบทอีกไม�ได� 
๘.๒ ข+อปฏิบัติในการลาอุปสมบท 

๘.๒.๑ ข�าราชการทหารช้ันสัญญาบัตรผู�ใดจะอุปสมบทให�เสนอใบลาอุปสมบท 
ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุ
หราชองครักษ8 ผู�บัญชาการทหารสูงสุด ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ ผู�บัญชาการทหารอากาศเพ่ือ
วินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล�วจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมก�อนถึงกําหนดอุปสมบท
ไม�น�อยกว�า ๓๐ วัน เว�นหน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค8 สํานักผู�บัญชาการทหารสูงสุด ให�
เป.นไปตามพระราชวินิจฉัยขององค8ผู�บัญชาการหน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค8 สํานักผู�
บัญชาการทหารสูงสุด 

สําหรับข�าราชการตํ่ากว�า ช้ันสัญญาบัตรคงปฏิบั ติการเสนอใบลาดังกล�าว              
แล�วข�างต�น แต�ให�ผู�บังคับบัญชาช้ันผู�บังคับกองพัน ผู�บังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผู�บังคับฝูงบิน เป.นผู�วินิจฉัย              
เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล�วจึงรายงานเสนอผู�บังคับบัญชาช้ันผู�บังคับการกองพล ผู�บัญชาการกองเรือ                
หรือผู�บัญชาการกองพลบิน เป.นผู�พิจารณาอนุญาต 

๘.๒.๒ ผู�ซึ่งได�รับอนุญาตให�ลาอุปสมบทแล�ว เมื่อถึงวันลาได�หยุดราชการไปเพ่ือ
เตรียมการอุปสมบท หากปรากฏว�ามีปXญหาอุปสรรคทําให�ไม�สามารถอุปสมบทตามที่ขออนุญาตลาไว� เมื่อได�
รายงานตัวกลับเข�ารับราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบท ให�ผู�มีอํานาจอนุญาตให�ลาอุปสมบทอนุญาต
ให�ถอนวันลาอุปสมบทได� โดยให�ถือว�าวันที่ได�หยุดราชการไปแล�วเป.นวันลากิจ 

๘.๒.๓ ผู�ซึ่งได�รับอนุญาตให�ลาอุปสมบท จะต�องอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน  
นับต้ังแต�วันเริ่มลา 

๘.๒.๔ ผู�ซึ่ งได�รับอนุญาตให�ลาอุปสมบทลาสิกขาเมื่อใด ต�องรายงานให�
ผู�บังคับบัญชาโดยตรงทราบ และเข�าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต�วันลาสิกขา สําหรับข�าราชการทหาร 
ช้ันสัญญาบัตรต�องรายงานจนถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม นอกน้ันเสนอถึงผู�อนุญาตให�ลาอุปสมบท 
เว�นหน�วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค8 สํานักผู�บัญชาการทหารสูงสุด ต�องรายงานจนถึง           
ผู�อนุญาตให�ลาอุปสมบท 

๙. การลาไปประกอบพิธีฮัจย? 
๙.๑ ข�าราชการทหารผู�นับถือศาสนาอิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย8 ณ เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได+ไม"เกิน ๑๒๐ วัน  ผู�ที่เคยไปประกอบพิธีฮัจย8 ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
แล�ว จะลาไปประกอบพิธีฮัจย8อีกไม�ได� 

๙.๒ ข+อปฏิบัติในการลาไปประกอบพิธีฮัจย? 
๙.๒.๑ ข�าราชการทหารผู�ใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย8 ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 

ซาอุดิอาระเบียให�เสนอใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ8 ผู�บัญชาการทหารสูงสุด ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ            
ผู�บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล�ว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
ก�อนถึงกําหนดวันลาไม�น�อยกว�า ๓๐ วัน 
 



- ๒๘๒ - 
 

๙.๒.๒ ผู�ซึ่งได�รับอนุญาตให�ลาไปประกอบพิธีฮัจย8แล�ว เมื่อถึงวันลาได�หยุดราชการ 
เพ่ือเตรียมไปประกอบพิธีฮัจย8 หากปรากฏว�ามีปXญหาอุปสรรคทําให�ไม�สามารถไปประกอบพิธีฮัจย8 
ตามที่ขออนุญาตไว� เมื่อได�รายงานตัวกลับเข�าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย8 
ให�ผู�มีอํานาจอนุญาตให�ลา ถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย8ได� โดยให�ถือว�าวันที่ได�หยุดราชการไปแล�วเป.นวันลากจิ 

๙.๒.๓ ผู�ซึ่งได�รับอนุญาตให�ลาไปประกอบพิธีฮัจย8 ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย จะต�องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย8ภายใน ๑๐ วัน นับต้ังแต�วันเริ่มลา 

๙.๒.๔ ผู�ซึ่งได�รับอนุญาตให�ลาไปประกอบพิธีฮัจย8 ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ต�องรายงานให�ผู�บังคับบัญชาโดยตรงทราบและเข�าปฏิบัติ 
ราชการภายใน ๕ วัน นับต้ังแต�เดินทางกลับประเทศไทย สําหรับข�าราชการช้ันสัญญาบัตรต�องรายงานจนถึง 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม นอกน้ันเสนอถึงผู�อนุญาตให�ลาไปประกอบพิธีฮัจย8 

๑๐.  การลาติดตามคู"สมรสไปต"างประเทศ 
 ๑๐.๑  ข�าราชการทหารผู�ใดประสงค8จะลาติดตามคู�สมรสซึ่ งไปปฏิบั ติราชการ
ต�างประเทศ อนุญาตให�ลาได�ตามระยะเวลาการปฏิบัติหน�าที่ราชการในต�างประเทศของคู�สมรส แต�รวมแล�วไม�
เกิน ๔ ปZโดยไม�ได�รับเงินเดือน 
  “การลาติดตามคู�สมรส” หมายความว�า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด�วย
กฎหมายที่เป.นข�าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน�าที่ราชการหรือไปปฏิบัติงานในต�างประเทศ
หรือทางราชการสั่งให�ไปปฏิบัติงานในต�างประเทศตามความต�องการของทางราชการตามกฎหมายว�าด�วยการ
กําหนดหลักเกณฑ8การสั่งให�ไปทําการซึ่งให�นับเวลาระหว�างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาทํางาน
ต้ังแต� ๑ ปZข้ึนไป แต�ไม�รวมถึงกรณีคู�สมรสลาไปศึกษา ฝLกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต�างประเทศ 
 ๑๐.๒  ข+อปฏิบัติในการลาติดตามคู"สมรสไปต"างประเทศ 
  ๑๐.๒.๑  ข�าราชการทหารผู�ใดประสงค8จะลาติดตามคู�สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน�าที่
ราชการต�างประเทศ ให�เสนอรายงานต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
เป.นผู�พิจารณาอนุญาต ให�ลาได�ไม�เกิน ๒ ปZ โดยไม�ได�รับเงินเดือน ในกรณีจําเป.นอาจอนุญาตให�ลาต�อได�อีก 
ไม�เกิน ๒ ปZ แต�เมื่อรวมแล�วไม�เกิน ๔ ปZ ถ�าเกิน ๔ ปZ ให�ข�าราชการทหารผู�น้ันลาออกจากราชการ 
  ๑๐.๒.๒  การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหน�าที่ราชการในต�างประเทศของ           
คู�สมรสให�พิจารณาจากช�วงระยะเวลาที่อยู�ปฏิบัติหน�าที่ราชการในต�างประเทศติดต�อกันครั้งเดียว โดยไม�จํากัด
ว�าจะอยู�ปฏิบัติหน�าที่ราชการในประเทศเดียวกันหรือไม� เมื่อคู�สมรสหมดภารกิจในครั้งน้ันและได�เดินทาง
กลับมาปฏิบัติหน�าที่ราชการประจําในประเทศไทยแล�ว ให�ถือว�าช�วงเวลาการปฏิบัติหน�าที่ราชการในต�างประเทศ                 
เป.นอันสิ้นสุดลง ต�อมาหากคู�สมรสได�รับคําสั่งให�ไปปฏิบัติหน�าที่ราชการในต�างประเทศอีกในช�วงเวลาใหม� 
จึงมีสิทธิที่จะลาติดตามคู�สมรสได�ใหม� 
  ๑๐.๒.๓  ผู�บังคับบัญชาต�นสังกัดจะต�องใช�ดุลพินิจในการเสนอความเห็นต�อ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมด�วยว�า หากอนุญาตให�ลาติดตามคู�สมรสได�แล�ว จะไม�ทําให�เสียหายแก�ราชการ 

๑๑.  การลาไปปฏิบัติงานในองค?การระหว"างประเทศ 
 ๑๑.๑  ข�าราชการทหารที่ลาไปปฏิบัติงานในองค8การระหว�างประเทศที่มีระยะเวลา 

ไม�เกิน ๑ ปZ เมื่อปฏิบัติงานแล�วเสร็จให�รายงานตัวเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันครบ
กําหนดเวลา และให�รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให�รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน 
๓๐ วัน นับแต�วันที่กลับมาปฏิบัติหน�าที่ราชการ  
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 ๑๑.๒ ข+อปฏิบัติในการลาไปปฏิบัติงานในองค?การระหว"างประเทศ 
ข�าราชการทหารซึ่งประสงค8จะลาไปปฏิบัติงานในองค8การระหว�างประเทศ              

ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหมเพ่ือพิจารณาอนุญาต 
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ8ที่กําหนดไว�ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการกําหนดหลักเกณฑ8การสั่งให�
ข�าราชการไปทําการซึ่งให�นับเวลาระหว�างน้ันเหมือนเต็มเวลาราชการ 

๑๒.  การลาไปฟ\]นฟูสมรรถภาพด+านอาชีพ 
 ๑๒.๑  ข�าราชการทหารผู�ใดได�รับอันตรายหรือการปGวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ           

ในหน�าที่หรือถูกประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําการตามหน�าที่  จนทําให�ตกเป.นผู�ทุพพลภาพหรือพิการ                 
หากข�าราชการทหารผู�น้ันประสงค8จะลาไปเข�ารับการฝLกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟRSนฟูสมรรถภาพที่จําเป.น
ต�อการปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือที่จําเป.นต�อการประกอบอาชีพ แล�วแต�กรณี มีสิทธิลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพ            
ด�านอาชีพครั้งหน่ึงได�ตามระยะเวลาที่กําหนดไว�ในหลักสูตรที่ประสงค8จะลา แต�ไม�เกิน ๑๒ เดือน 

๑๒.๒  ข�าราชการทหารที่ได�รับอันตรายหรือการปGวยเจ็บจนทําให�ตกเป.นผู�ทุพพลภาพ
หรือพิการ เพราะเหตุอื่นนอกจากที่กําหนดในข�อ ๑๒.๑ และผู�มีอํานาจสั่งบรรจุพิจารณาแล�วเห็นว�ายังสามารถ
รับราชการต�อไปได� หากข�าราชการทหารผู�น้ันประสงค8จะลาไปเข�ารับการฝLกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟRSนฟู
สมรรถภาพที่จําเป.นต�อการปฏิบัติหน�าที่ราชการ ให�ผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให�ลาไปฟRSนฟู
สมรรถภาพด�านอาชีพดังกล�าวครั้งหน่ึงได�ตามระยะเวลาที่กําหนดไว�ในหลักสูตรที่ประสงค8จะลา แต�ไม�เกิน  
๑๒ เดือน 

๑๒.๓  หลักสูตรตามข�อ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ ต�องเป.นหลักสูตรที่ส�วนราชการ หน�วยงาน
อื่นของรัฐ องค8กรการกุศลอันเป.นสาธารณะหรือสถาบันที่ได�รับการรับรองจากหน�วยงานของทางราชการ เป.นผู�จัด
หรือร�วมจัด 

๑๒.๔  ข+อปฏิบัติในการลาไปฟ\]นฟูสมรรถภาพด+านอาชีพ 
                                      ๑๒.๔.๑  ข�าราชการทหารซึ่งประสงค8จะลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ 
ให�เสนอหรือจัดส�งใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตพร�อมแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค8จะลา และเอกสารที่เกี่ยวข�อง (ถ�ามี) เพ่ือพิจารณาอนุญาต และเมื่อได�รับ
อนุญาตแล�ว จึงหยุดราชการเพ่ือไปฟRSนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพได� 
                                     ๑๒.๔.๒  ผู�บังคับบัญชาซึ่งมีอํานาจอนุญาตให�ลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ
ให�เป.นไปตามตารางกําหนดอํานาจให�ลาท�ายข�อบังคับน้ี 

๑๓. ใบลาปPวย ใบลาคลอดบุตร ใบลาไปช"วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ใบลากิจ  ใบลา
พักผ"อนประจําปX และใบลาไปฟ\]นฟูสมรรถภาพด+านอาชีพให�เสนอต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง
ผู�บังคับบัญชาช้ันที่มีอํานาจให�ลา 

๑๔.  การลาของข+าราชการในช"วงก"อนและหลังวันหยุดราชการประจําสัปดาห?หรือ
วันหยุดราชการประจําปXเพ่ือให+มีวันหยุดต"อเน่ืองกัน ให+ผู+ มีอํานาจพิจารณาหรืออนุญาตใช+ดุลพินิจ 
ตามความเหมาะสมและจําเป:นท่ีจะอนุญาตให+ลาได+ โดยมิให+เสียหายแก"การปฏิบัติราชการ 
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๑๕.  การรายงานการลา 
 ข�าราชการทหารผู�ใดได�รับคําสั่งให�ไปช�วยราชการ ณ หน�วยงานอื่นใดของทางราชการ 

หากประสงค8จะลาปGวย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผ�อน ในช�วงเวลาที่ไปช�วยราชการ ให�เสนอขออนุญาตลาต�อ
ผู�บังคับบัญชาของหน�วยงานที่ไปช�วยราชการ แล�วให�หน�วยงานน้ันรายงานจํานวนวันลาให�ส�วนราชการต�นสังกดั
ของผู�น้ันทราบอย�างน�อยปZละครั้ง 

 การลาประเภทอื่นนอกจากที่ระบุไว�ในวรรคหน่ึง ให�เสนอขออนุญาตลาต�อส�วนราชการ
ต�นสังกัดตามหลักเกณฑ8ที่กําหนดสําหรับการลาประเภทน้ัน 

๑๖.  ข+าราชการทหารผู+ใดไม�สามารถปฏิบัติราชการได�อันเน่ืองมาจากพฤติการณ8พิเศษ  
ซึ่งเกิดข้ึนกับบุคคลทั่วไปในท�องถ่ินน้ัน หรือพฤติการณ8พิเศษซึ่งเกิดข้ึนกับข�าราชการทหารผู�น้ันและมิได�เกิดจาก
ความประมาทเลินเล�อหรือความผิดของข�าราชการทหารผู�น้ันเอง โดยพฤติการณ8พิเศษดังกล�าวร�ายแรงจนเป.น
เหตุขัดขวางทําให�ไม�สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ต้ังตามปกติ ให�ข�าราชการทหารผู�น้ันรีบรายงาน
พฤติการณ8ที่เกิดข้ึน รวมทั้งอุปสรรคขัดขวางที่ทําให�มาปฏิบัติราชการไม�ได�ต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน  
เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ8 ผู�บัญชาการทหารสูงสุด 
ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ ผู�บัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวันแรกที่สามารถมาปฏิบัติ
ราชการได� 

สําหรับเลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ8 
ผู�บัญชาการทหารสูงสุด ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ ผู�บัญชาการทหารอากาศ ให�รายงานต�อ
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 

ในกรณีที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ8 ผู�บัญชาการทหารสูงสุด ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ 
ผู�บัญชาการทหารอากาศ เห็นว�าการที่ข�าราชการทหารผู�น้ันมาปฏิบัติราชการไม�ได�เป.นเพราะพฤติการณ8พิเศษ
ตามวรรคหน่ึงจริง ให�สั่งให�การหยุดราชการของข�าราชการทหารผู�น้ันไม�นับเป.นวันลาตามจํานวนวันที่ไม�สามารถ 
มาปฏิบัติราชการได�อันเน่ืองมาจากพฤติการณ8พิเศษดังกล�าว 

ในกรณีที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ8 ผู�บัญชาการทหารสูงสุด ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ 
ผู�บัญชาการทหารอากาศ เห็นว�าการที่ไม�สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม�สมควรถือเป.นพฤติการณ8พิเศษตาม
วรรคหน่ึง ให�ถือว�าวันที่ข�าราชการทหารผู�น้ันไม�มาปฏิบัติราชการเป.นวันลากิจ 

๑๗. การนับเวลา 
๑๗.๑ การนับวันลาตามข�อบังคับน้ีให�นับตามปXงบประมาณ 
๑๗.๒ การนับวันลาเพ่ือประโยชน8ในการเสนอหรือจัดส�งใบลา อนุญาตให�ลา และ

คํานวณวันลาให�นับต�อเน่ืองกันโดยนับวันหยุดราชการที่อยู�ในระหว�างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป.นวันลาด�วย
เว�นแต�การนับเพ่ือประโยชน8ในการคํานวณวันลาสําหรับวันลาไปช"วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร วันลากิจ และ
วันลาพักผ"อน ให+นับเฉพาะวันทําการ 

๑๗.๓ การลาปGวยหรือลากิจซึ่งมีระยะเวลาต�อเน่ืองกัน จะเป.นในปZเดียวกันหรือไม�ก็ตาม 
ให�นับเป.นการลาครั้งหน่ึง ถ�าจํานวนวันลาครั้งหน่ึงรวมกันเกินอํานาจของผู�มีอํานาจอนุญาตระดับใด ให�เสนอ 
ใบลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาต 
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๑๗.๔ ข�าราชการทหารที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว�างการลา ให�ถือว�าสิ้นสุด

ก�อนวันมาปฏิบัติราชการ เว�นแต�ผู�มีอํานาจเห็นว�าการเดินทางต�องใช�เวลา ให�ถือว�าสิ้นสุดก�อนวันเดินทางกลับ 
๑๗.๕ ข�าราชการทหารซึ่งได�รับอนุญาตให�ลา หากประสงค8จะยกเลิกวันลาที่ยังไม�ได� 

หยุดราชการ ให�เสนอขอถอนวันลาต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึงผู�มีอํานาจอนุญาตให�ลา และให�ถือว�า 
การลาเป.นอันสิ้นสุดก�อนวันมาปฏิบัติราชการ 

๑๘. การควบคุมให+เป:นไปตามข+อบังคับน้ี 
ให�สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม สํานักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม กรมราชองครักษ8 กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดทําบัญชีลง
เวลาการปฏิบัติราชการของข�าราชกาทหารในสังกัด หรือจะใช�เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได� 

ในกรณีจําเป.น สํานักงานเลขานุการรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม สํานักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ8 กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ               
จะกําหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข�าราชการทหารที่มีการปฏิบัติ
ราชการในลักษณะพิเศษเป.นอย�างอื่นตามที่เห็นสมควรก็ได� แต�ทั้งน้ีจะต�องมีหลักฐานให�สามารถตรวจสอบ              
วันเวลาการปฏิบัติราชการได�ด�วย 

๑๙. บัตรอนุญาตและใบลา 
๑๙.๑ ทหารซึ่งมียศต้ังแต� สิบเอก จ�าเอก หรือจ�าอากาศเอก ลงมา และพลทหาร  

เมื่อผู�บังคับบัญชาอนุญาตให�ลาหรือไปราชการโดยลําพัง ต�องมีบัตรอนุญาตตามแบบท�ายข�อบังคับน้ีไปด�วย คือ 
๑๙.๑.๑ ถ�าอนุญาตให�ลาหรือไปราชการโดยลําพังไม�เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ให�ใช� 

บัตรอนุญาตลา แบบ ๑ 
๑๖.๑.๒ ถ�าอนุญาตให�ลาหรือไปราชการโดยลําพังเกิน ๒๔ ช่ัวโมง ให�ใช� 

บัตรอนุญาตลา แบบ ๒ 
๑๙.๒ การลาให�ใช�ใบลาและแบบรายงานตามแบบท�ายข�อบังคับ ดังน้ี 

๑๙.๒.๑  ใบลาปGวย ให�ใช�แบบ ๓ 
๑๙.๒.๒  ใบลาคลอดบุตร ให�ใช�แบบ ๔ 
๑๙.๒.๓  ใบลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ให�ใช�แบบ ๕ 
๑๙.๒.๔  ใบลากิจ ให�ใช�แบบ ๖ 
๑๙.๒.๕  ใบลาพักผ�อนประจําปZ ให�ใช�แบบ ๗ 
๑๙.๒.๖  ใบลาขออนุญาตอุปสมบท ให�ใช�แบบ ๘ 
๑๙.๒.๗  หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให�ข�าราชการลา

อุปสมบทสําหรับข�าราชการทหารช้ันสัญญาบัตร ให�ใช�แบบ ๙ ข�าราชการทหารหน�วยบัญชาการถวาย 
ความปลอดภัยรักษาพระองค8 สํานักผู�บัญชาการทหารสูงสุด ให�ใช�แบบ ๙/๑ สําหรับข�าราชการทหารตํ่ากว�า 
ช้ันสัญญาบัตร ให�ใช�แบบ ๑๐ 

๑๙.๒.๘  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย8 ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียให�ใช�
แบบ ๑๑ 

๑๙.๒.๙  ใบลาติดตามคู�สมรส ให�ใช�แบบ ๑๒ 
๑๙.๒.๑๐  ใบลาไปปฏิบัติงานในองค8การระหว�างประเทศ ให�ใช�แบบ ๑๓ 

 



- ๒๘๖ - 
 

๑๙.๒.๑๑  รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค8การระหว�างประเทศ 
ให�ใช�แบบ ๑๔ 

๑๙.๒.๑๒  ใบลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ ให�ใช�แบบ ๑๕   
๑๙.๒.๑๓ ใบขอยกเลิกวันลา ให�ใช�แบบ ๑๖ 

๒๐. การลาท่ีถูกงดบําเหน็จประจําปX 
๒๐.๑ ลาปGวย ในครึ่งปZที่แล�วมา เกิน ๖๐ วันทําการ ยกเว�นการลาปGวยเน่ืองจาก 

การปฏิบัติหน�าที่ราชการ 
๒๐.๒ ลากิจ  ในครึ่งปZที่แล�วมา เกิน ๒๓ วันทําการ 

๒๑. อํานาจให+ลา 
 

ผู�บังคับบญัชาช้ัน 
อนุญาตลาปGวย
ได�คราวหน่ึงไม�

เกิน 

อนุญาตลากจิ
ได�คราวหน่ึง

ไม�เกิน 

อนุญาตลาไปฟRSนฟู
สมรรถภาพด�านอาชีพ
ได�คราวหน่ึงไม�เกิน 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ๓๖๕ วัน ตามที่เห็นควร - 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  สมุหราชองครักษ8 
ผู�บัญชาการทหารสูงสุด  ผู�บัญชาการทหารบก 
ผู�บัญชาการทหารเรือ  ผู�บัญชาการทหารอากาศ 

๑๘๐ วัน ตามที่เห็นควร - 

แม�ทัพ ๙๐ วัน ๖๐ วันทําการ - 
ผู�บัญชาการกองพล  ผู�บัญชาการกองเรือ 
หรือผู�บัญชาการกองพลบิน 

๖๐ วัน ๔๕ วันทําการ ๓๖๕ วัน 

ผู�บังคับการกรม  ผู�บังคับหมวดเรือ 
ผู�บังคับการกองบิน 

๔๕ วัน ๓๐ วันทําการ ๑๘๐ วัน 

ผู�บังคับกองพัน  ผู�บังคับการเรือช้ัน ๑ 
หรือผู�บังคับฝูงบิน 

๒๑ วัน ๑๕ วันทําการ - 

ผู�บังคับการเรือช้ัน ๒ ต�นเรือช้ัน ๑ 
หรือผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๑ 

๑๕ วัน ๗ วันทําการ - 

ผู�บังคับกองร�อย ผู�บังคับการเรือช้ัน ๓ 
หรือต�นเรือช้ัน ๒ หรือผู�บังคับหมวดบินช้ัน ๒ 

๗ วัน ๓ วันทําการ - 

ผู�บังคับหมวด ต�นเรือช้ัน ๓ 
หรือผู�บังคับหมวดบิน ช้ัน ๓ 

๓ วัน ๑ วันทําการ - 

 
 
เอกสารอ+างอิง ๑.  ข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒.  ระเบียบ ทอ.ว�าการพิจารณาบําเหน็จประจําปZของข�าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 
 

 



- ๒๘๗ - 
 

๒๒. อนุญาตให+ข+าราชการ ลูกจ+าง ท่ีเป:นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๑ ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.ลง ๑๕ ม.ค.๕๑ (ต�อ กพ.ทอ.

เลขรับ๑๘๖/๕๑ ) ให� นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามอนุมัติ รมว.กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๐ เกี่ยวกับ 
การให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ และลูกจ�าง ของหน�วยราชการภาครัฐที่เป.นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม และ  
ผบ.ทอ.ได�มอบอํานาจให� รอง ผบ.ทอ.มีอํานาจหน�าที่ทําการแทนและสั่งการในนาม ผบ.ทอ.สรุปได�ดังน้ี 

๑.  ให�ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ และลูกจ�าง ของหน�วยงานที่เป.นสตรีไปถือศีลและ 
ปฏิบัติธรรมครั้งหน่ึงตลอดอายุราชการ ระยะเวลาไม�ตํ่ากว�า ๑ เดือน แต�ไม�เกิน ๓ เดือน โดยไม�ถือเป.นวันลา  
ให�อยู�ในดุลยพินิจของผู�บังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาต 

๒.  ข�าราชการ เจ�าหน�าที่ และลูกจ�าง ของหน�วยงานที่เป.นสตรี ซึ่งมีความประสงค8ไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรม ให�รายงานขออนุญาตต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง ผบ.ทอ. ล�วงหน�าอย�างน�อย 
๓๐ วัน และขอรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากสํานักปฏิบัติธรรมน้ัน ๆ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการถือศีลและ
ปฏิบัติธรรม เพ่ือนําไปเป.นหลักฐานรายงานต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน บันทึกลงในสมุดทะเบียนประวัติ
ต�อไป 

๓.  ผู�บังคับบัญชาหรือหน�วยงานต�นสังกัด ดําเนินการดังน้ี 
๓.๑  รับเรื่องและใช�ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต 
๓.๒  รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองการไปถือศีลและปฏิบัติธรรมของข�าราชการ 

เจ�าหน�าที่ หรือลูกจ�างในสังกัด เพ่ือเป.นหลักฐานบันทึกในสมุดทะเบียนประวัติ 
๓.๓  แจ�งให�สํานักงานพระพุทธศาสนาแห�งชาติทราบ 

 
 
 
เอกสารอ+างอิง - มติ ครม.เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๐ 

- อนุมัติ รมว.กห.(ปล.กห.รับคําสั่ง)เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๐ ท�ายหนังสือ สม.(กห.เลขรับ๑๒๕๘๖/๕๐) 
- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๑ ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.(ต�อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๘๖/๕๑) 

ลง ๑๕ ม.ค.๕๑ 
- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๙ ม.ค.๕๒ ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.(ต�อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๘๙๕๔/๕๑)  

ลง ๓๐ ธ.ค.๕๑กําหนดข้ันตอนและแนวทางปฏิบัติ ฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๘ - 
 

แบบ ๑ 
(ครุฑ) 

 
บัตรอนุญาตลาแบบ ๑ 

 
ที่.......………………………..............................................สังกัด.............................……………............. 
  
 อนุญาตให�ผู�ถือบัตรน้ีออกนอกเขตที่ต้ังกรมกองทหารได�ตามกําหนดเวลาที่ได�รับอนุญาต 
 

(ลงช่ือ).………………............................ 
ตําแหน�ง.....................………….. 

 
 
 

                                                              (พลิก) 
________________________________________________________________________________ 
 
(ด�านหลัง) 
 
 

คําเตือน 

ผู�ถือบัตรอนุญาตน้ี จะไปกิจใด ๆ ได�ไม�เกินเวลา ๒๔๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๘๙ - 
 

แบบ ๒ 
(ครุฑ) 

             บัตรอนุญาตลาแบบ ๒     บัตรอนุญาตลาแบบ ๒ 
ผู�ลา.………….................…………....…......  อนุญาตให�.……........................เครื่องหมาย...………….. 
เครื่องหมาย.………………................…..…  สังกัด......……………………..…………............................... 
ลาเพ่ือ.......………………..................…….  ลาเพ่ือ..…………………….............มีกําหนด.……........วัน 
ผู�อนุญาต.......……………...............….…..  ต้ังแต�วันที่..………….............….เวลา.……….................. 
จํานวนวันลา.....…………..….......….....วัน  ให�กลับเข�ารับราชการ วันที่……..…….…...เวลา............ 
ต้ังแต�..…….....….….......เวลา.………........ 
ถึง......…………....…......เวลา..……….......   (ลงช่ือ)..……………………………………………...... 

ตําแหน�ง..………….............. 
             (ลงช่ือ)...…………............…….... 

ตําแหน�ง..……….......…….  
                                               (พลิก) 

 
(ด�านหลัง) 

    ถ�าผู�ถือบัตรอนุญาตน้ีลาต�อ ให�ผู�ที่อนุญาต                             ได+มีการลาต"อคือ  
ให�ลาน้ันช้ีแจงรับรองไว�ในตารางต�อไปน้ี        

ครั้งที ่ โดยเหตุ 
ลาต�อ ลงช่ือ ตําแหน�ง 

ผู�อนุญาต ต้ังแต� ถึง 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๐ - 
 

แบบ ๓ 
ใบลาปGวย 

 
เขียนที.่....………..………………........ 

วันที่.…….เดือน.…………….........พ.ศ……........ 
เรื่อง  ขอลาปGวย 
เรียน  ..............................……………….. 

 ด�วย กระผม ดิฉัน....…………………………………………………............................................................... 
ตําแหน�ง......………………............……...............ปGวยเป.น.……………………………………............................................... 
จึงขออนุญาตลาปGวยเพ่ือรักษาตัวมีกําหนด.…..…………..วัน ต้ังแต�วันที่..………..….....เดือน…..…….....……………….. 
พ.ศ………..………….....จนถึงวันที.่………..…..........เดือน..…………………................พ.ศ.………................................... 
ในระหว�างลาปGวยน้ีได�รักษาตัวอยู�ที่ บ�านเลขที.่.……………..…............ถนน..…………………..................................... 
ตําบล.............…………….......อําเภอ...……………......….......จังหวัด....…………………................ 

 กระผม ดิฉัน ได�ลาปGวยอยู�เดิมแล�วในคราวเดียวกันน้ี.…………….......ครั้ง  รวม……………....วัน 
 
      ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 

     (ลงช่ือ)....……………………………….………................ 
________________________________________________________________________________ 
 
 ในปZงบประมาณน้ี..……………………………………...........................ได�ลาปGวย......…………………....ครั้ง 
รวม....……………...วัน ทั้งครั้งน้ีรวมเป.น…………..............วัน 
 ในปZงบประมาณน้ี ผู�น้ีเคยลากิจมาแล�ว.......………..…….………..ครั้ง รวม....……….….........วันทําการ 
 การลาปGวยครั้งน้ี อยู�ในอํานาจของ..…………………………………………….…………................อนุญาตได�
ตามข�อบังคับ ฯ 
 
     (ลงช่ือ).…………………….................(เจ�าหน�าที่ตรวจสอบ) 
     ตําแหน�ง...……………………......................... 
       .………..../.…….…./...……... 
 
หมายเหตุ  - ในกรณีที่บุคคลอื่นเป.นผู�ย่ืนใบลาปGวยแทน ใต�ช่ือผู�ขออนุญาตลาให�ลงว�ามีความสัมพันธ8 
 เป.นอะไรกับผู�ปGวยด�วย 
 
 
 
 
 



- ๒๙๑ - 
 

แบบ ๔ 
ใบลาคลอดบุตร 

 
เขียนที.่....…………..……..………………........ 

วันที่.………….….เดือน.………..……….........พ.ศ……….......... 
เรื่อง  ขอลาคลอดบุตร 

เรียน  ......................................……. 

 ดิฉัน.....……………………………………………………………………………………………………………….……………
ตําแหน�ง....…………............……............................................................................................................................ 
ขอลาคลอดบุตรมกีําหนด.......................วัน  ต้ังแต�วันที่..…......….....เดือน….........…...............……พ.ศ…………..... 
ถึงวันที่.….................................เดือน..…………………….................พ.ศ…........................ในระหว�างลาน้ีได�พักอยู�ที่  
บ�านเลขที่..................................................ถนน……………………….……..........ตําบล..............................................
อําเภอ...……………………………......…จังหวัด....……………………..……..... 

 ดิฉัน  ได�ลาคลอดบุตรอยู�แล�วในคราวเดียวกันน้ี.……………….………......ครั้ง  รวม…………….…....วัน 
 
      ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 

     (ลงช่ือ)....……………….….…......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๒ - 
 

แบบ ๕ 
ใบลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

เขียนที…่……………………………………………..………………… 
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง  ขอลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

เรียน  ............................................................………….......... 

  กระผม .……………………………….........……….............ตําแหน�ง...…………….................................. 
สังกัด.......………………………………………….............................................................มีความประสงค8ลาไปช�วยเหลือ 
ภริยาโดยชอบด�วยกฎหมายช่ือ..................................................................................…………………………..…........
ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันที.่.........................................เดือน.........................................พ.ศ........................................ 
จึงขออนุญาตลาไปช�วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรต้ังแต�วันที่......................................เดือน..................................... 
พ.ศ........................ถึงวันที่......................................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
มีกําหนด................วันทําการ ในระหว�างลาจะติดต�อกระผมได�ที่........................................................................ 
............................................................................................หมายเลขโทรศัพท8.................................................. 
 
       ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 

      (ลงช่ือ)..........…………..…..……………………….......... 
ความเห็นผู�บังคับบัญชา 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
     ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
             ……….……./…….………./……….……  
คําสั่ง 
  อนุญาต  ไม�อนุญาต 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
     ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
             ……….……./…….………./……….……  
 
 
 
 



- ๒๙๓ - 
 

แบบ ๖ 
ใบลากจิ 

เขียนที…่……………………………………………..………………… 
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง  ขอลากิจ 

เรียน  ...........................................................................……. 

 กระผม ดิฉัน.....……….....................................……ตําแหน�ง....………………................................. 
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพ่ือ.………………………………………………………………….................…............................... 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
มีกําหนด..………….….....วัน ต้ังแต�วันที่..………………........เดือน.………………........…….…....พ.ศ….……..……….......... 
จนถึงวันที.่………………................เดือน...………..…………...................พ.ศ...................…………….....ในระหว�างลาน้ี 
กระผม ดิฉัน จะไปที.่…………………………….………………………............................................................................... 
จังหวัด.......…………………….............. ในวันที่.……………………......เดือน.………….…………........พ.ศ...…………...........
และจะกลบัในวันที.่.…………………………………....เดือน……………………………………...........พ.ศ................................ 

  กระผม ดิฉัน ได�ลากิจอยู�เดิมแล�วในคราวเดียวกันน้ี………........ครั้ง รวม...……….....วัน 
 
      ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 
     (ลงช่ือ)....……………………………….………................ 
________________________________________________________________________________ 
 
  ในปZงบประมาณน้ี..………………….............................................ได�ลากิจมาแล�ว……………....ครั้ง 
รวม....……………...วันทําการ ทั้งครั้งน้ีรวมเป.น…………..............วันทําการ 

  ในปZงบประมาณน้ี ผู�น้ีเคยลาปGวยมาแล�ว.......…………..ครั้ง รวม....……….........วัน 

  การลาครั้งน้ี อยู�ในอํานาจของ..…………………................อนุญาตได�ตามข�อบังคับ ฯ 
 
     (ลงช่ือ).…………………………….................(เจ�าหน�าที่ตรวจสอบ) 
     ตําแหน�ง...…………………......................... 
        ………..../.…….…./...……... 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๔ - 
 

แบบ ๗ 
ใบลาพักผ�อนประจําปZ 

เขียนที…่……………………………………………..………………… 
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง   ขอลาพักผ�อนประจําปZ 
เรียน   ………………………………………………………………. 
 กระผมดิฉัน…………………………………………….………..ตําแหน�ง………………………….…………….... 
ขออนุญาตหยุดราชการเพ่ือพักผ�อนประจําปZ มีกําหนด………………..…….วัน  ต้ังแต�วันที่...…………………………….…
เดือน……………………….…..….พ.ศ…………………………..…..… ถึงวันที่…………………......…..เดือน…………………..……..
พ.ศ……….…………ในระหว�างทีล่าน้ี กระผมดิฉัน จะไปทีจ่ังหวัด…………………………………………..……………………… 
ในวันที่……..…………..…….เดือน……………..……………..……..พ.ศ………….……….. และกลบัในวันที่……………….………
เดือน…………………………..….พ.ศ………………………….. 
 
      ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 
        (ลงช่ือ)....……………………………….………................ 
 
 
 ในปZงบประมาณที่แล�ว ต้ังแต� ๑ ต.ค………………………………ถึง ๓๐ ก.ย……………………………….
ได�ลาพักผ�อนประจําปZ รวม…………..วันทําการ เหลอืวันลาพักผ�อนสะสม………….…………วันทําการ 

 ในปZงบประมาณน้ี………………………….……………………………………ได�ลาพักผ�อนประจําปZมาแล�ว 
……………..วันทําการ ทั้งครัง้น้ี รวมเป.น………….….วันทําการ  เหลือวันลาพักผ�อน……………..วันทําการ 
 
     (ลงช่ือ).…………………………….................(เจ�าหน�าที่ตรวจสอบ) 
             ตําแหน�ง...…………………......................... 
                .………..../.…….…./...……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- ๒๙๕ - 
 

แบบ ๘ 
ใบลาขออนุญาตอุปสมบท 

 
เขียนที…่……………………………………………..………………… 

วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 
เรื่อง   ขออนุญาตลาอุปสมบท 

เรียน   …………………………………....................................... 

 กระผม.....……………………………..................หมายเลขประจําตัว……………….…................................ 
ตําแหน�ง....…………………………............................สังกัด.....………………………………................................................ 
อายุ.…………………….ปZ  มีความศรัทธาจะอปุสมบทในพระพุทธศาสนา กําหนดอุปสมบทในวันที.่..………….........
เดือน………......…………….....พ.ศ....………………...... ณ วัด...…………………………………..…………….…………….…........ 
อําเภอ.................................................จังหวัด....…….....……...........…......พระ...………….…...................................
วัด....………………………………………..….…......……อําเภอ......……....…................จังหวัด..…….……………...................
เป.นพระอปุXชฌาย8  จึงขอลาจากหน�าที่ราชการต้ังแต�วันที.่..….........….....เดือน......................................………...…
พ.ศ....................................................เมื่อลาสิกขาแล�วจะรายงานเพ่ือทราบและเข�าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน  
นับแต�วันลาสิกขา 
 
       ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………………………….………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๖ - 
 

แบบ ๙ 
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให+ข+าราชการลาอุปสมบท 
______________________ 

 
 ด�วย.....……………………………………………........................................................ซึ่งเป.นข�าราชการ 
ตําแหน�ง......…………………………………....................กรม..........……………...................................กระทรวงกลาโหม 
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม  ได�พิจารณาเห็นเป.นการสมควรแล�ว 
จึงเป.นอันว�า..……………………………………….………………............................................................ได�รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให�ลาอุปสมบทได� ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให�ข�าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑ 

 ขอพระสงฆ8และพระอุปXชฌายาจารย8ซึ่งได�รับอาราธนาให�อุปสมบทจงปราศจากรังเกียจ 
ในการให�อุปสมบทแก�ราชภัฎบุรุษผู�น้ี ทรงพระกรุณาฝากให�อนุเคราะห8ด�วย 
 
     (ลายมือช่ือ).…………………….........………………...... 
                     รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
        วันที่.………เดือน.…………พ.ศ...……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๗ - 
 

แบบ ๙/๑ 
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให+ข+าราชการลาอุปสมบท 
______________________ 

 
 ด�วย.....……………………………………………….............................................ซึ่งเป.นข�าราชการตําแหน�ง 
......…………………………..............................……………………………………………………………..………………....................
หน�วยบัญชาการความความปลอดภัยรักษาพระองค8 สํานักผู�บัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม                   
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ในการน้ี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได�ทรงมี
พระราชวินิจฉัยแล�ว จึงเป.นอันว�า..…………………………………….………...................................................................
สมควรได�รับพระบรมราชานุญาตให�ลาอุปสมบทได� ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให�ข�าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑ 

 ขอพระสงฆ8และพระอุปXชฌายาจารย8ซึ่งได�รับอาราธนาให�อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ                  
ในการให�อุปสมบทแก�ราชภัฎบุรุษผู�น้ี ทรงพระกรุณาฝากให�อนุเคราะห8ด�วย 
 
    (ลงพระนามาภิไธย) 
                     ตําแหน�ง.…………………….........………………................. 
                  วันที่.………เดือน.…............………พ.ศ...……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๘ - 
แบบ ๑๐ 

 
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให+ข+าราชการลาอุปสมบท 
______________ 

 
 ด�วย.....………………..………………………………………..........................................ซึ่งเป.นข�าราชการ 

ตําแหน�ง......…………………………..............................กรม...………………………….…………..............กระทรวงกลาโหม 
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา……………………………………………………………………………………………..……  
ผู�ซึ่ ง ได�รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว� าการกระทรวงกลาโหม ได� พิจารณาเห็นเป.นการสมควรแล�ว  
จึงเป.นอันว�า..……………………………………….…………………………........ได�รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให�ลา 
อุปสมบทได�  ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด�วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให�ข�าราชการลาอุปสมบท  
พ.ศ.๒๕๒๑ 

 ขอพระสงฆ8และพระอุปXชฌายาจารย8ซึ่งได�รับอาราธนาให�อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ 
ในการให�อุปสมบทแก�ราชภัฎบุรุษผู�น้ี ทรงพระกรุณาฝากให�อนุเคราะห8ด�วย 
 
     (ลายมือช่ือ).…………………….........………………....................... 
                     ตําแหน�ง…………………………………………………….. 
                     วันที่.…..……เดือน...…….……พ.ศ...…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๙ - 
 

แบบ ๑๑ 
ใบลา 

ขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย8 ณ เมอืงเมกกะ ประเทศซาอดิุอาระเบีย 
 

เขียนที…่……………………………………………..………………… 
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง   ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย8 
เรียน   ………………………………………………………..……………. 

 กระผม ดิฉัน.......……………………………………...........หมายเลขประจําตัว...……………………......... 
ตําแหน�ง..…………….........................................................สังกัด...................................………….อายุ……………….ปZ  
เข�ารับราชการเมื่อวันที่.……………..…….....เดือน.………………...............................พ.ศ...…..…………………………......
มีความศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย8 ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ 
มีกําหนด.........….……….....วัน ต้ังแต�วันที่ ..………………….….เดือน.………………..…......พ.ศ…………………..………. 
ถึงวันที่………………...…….....ดือน....……………..............พ.ศ.………………....... 

กระผม ดิฉัน จะออกเดินทางโดยพาหนะ.....……………………………………….……………..................
ประมาณวันที่……….…….……เดือน...……………………..…….พ.ศ.…………………………..… และจะกลับถึงประเทศไทย 
ประมาณวันที่ ..……………..….เ ดือน...……..…………………….พ.ศ………………………….......เมื่อ เ ดินทางกลับถึง
ประเทศไทยแล�วจะรายงานให�ทราบ และเข�าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน 
 
       ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………………………….………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐๐ - 
          แบบ ๑๒ 

 
ใบลาติดตามคู�สมรส 

 
เขียนที…่……………………………………………..………………… 

วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 
เรื่อง  ขอลาติดตามคู�สมรส 

เรียน  ........................…………....................................................... 

 กระผม ดิฉัน.………………………..........……….........ตําแหน�ง...……………....................................... 
สังกัด.......………………………………………….........................ได�รับเงินเดือน ๆ ละ ....…………………………...........บาท 
มีความประสงค8ขอลาติดตามคู�สมรส ช่ือ......…………………………..…........ตําแหน�ง..………………………..…............... 
สังกัด......…………………………………......ซึ่งไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ..............................………….... 
มีกําหนด...……….....ปZ.……………...เดือน……….........วัน จึงขออนุญาตลาติดตามคู�สมรสมีกําหนด..............…......ปZ 
………….........เดือน.…………............วัน..……………......ต้ังแต�วันที่..…………………........ถึงวันที่.....…..…..…............... 

 ครั้งสุดท�าย กระผม ดิฉัน ได�ลาติดตามคู�สมรสไปประเทศ.................……………………….……….... 
เป.นเวลา…….....ปZ.…...เดือน...…….วัน เมื่อวันที่....…...เดือน..........พ.ศ..........ถึงวันที่.........เดือน.......พ.ศ..........ใน
กรณีลาติดต�อกับครั้งก�อน รวมทั้งครั้งน้ีด�วย เป.นเวลา...……….....ปZ..……...….......เดือน………........วัน 
 
       ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………………………….………. 
ความเห็นผู�บังคับบัญชา 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……………  
คําสั่ง 
  อนุญาต  ไม�อนุญาต 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
              ตําแหน�ง……….……..………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……….……  
 



- ๓๐๑ - 
 

แบบ ๑๓ 
 

ใบลาไปปฏิบัติงานในองค?การระหว"างประเทศ 
 

เขียนที…่……………………………………………..………………… 
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง  ขอลาไปปฏิบัติงานในองค8การระหว�างประเทศ 

เรียน  ............................……………………………………………….. 
 กระผม ดิฉัน (ช่ือและนามสกุลภาษาไทย)......................................………………………................. 
(ภาษาอังกฤษ)....…………………………………....................ตําแหน�ง......................................................................... 
..............................................................................สังกัด......………………………………............................................มี
ความประสงค8ขอลาไปปฏิบัติงานในองค8การระหว�างประเทศ ต้ังแต�วันที่.......................................................... 
เดือน..............................พ.ศ..........................ถึงวันที่......................เดือน...........................พ.ศ.......................... 
จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณาดังน้ี 
 ๑.  คําช้ีแจงในการขออนุญาต 
   ๑.๑  ประวัติ 
     ๑.๑.๑  วันเดือนปZเกิด........………...………………………………….............อายุ………......ปZ 
     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 
       เริ่มเข�ารับราชการเมื่อวันที่.........……เดือน…………………พ.ศ.…………............ 
       จนถึงกําหนดวันออกเดินทาง รวมเป.นเวลา.………...ปZ.……...เดือน………..วัน 
       โดยเริ่มเข�ารับราชการเป.นข�าราชการ................……………………………........... 
       ต้ังแต�วันที่........เดือน………..พ.ศ....……...ถึงวันที่….…..เดือน...…...พ.ศ.......... 
       เป.นข�าราชการ...………………………………………………….................................. 
       ต้ังแต�วันที่........เดือน………..พ.ศ....……...ถึงวันที่….…..เดือน...…...พ.ศ.......... 
      ๑.๑.๔  ขณะน้ีเป.นข�าราชการ...........…………..........................................……………... 
       ตําแหน�ง......................………………………ระดับ/ยศ........…..……………………...
       แผนก/ฝGาย/งาน.....................................สํานัก/กอง………………………….…... 
       กรม............................................................อัตราเงินเดือน...................บาท 



- ๓๐๒ - 
 
      ๑.๑.๕  เคยไปปฏิบัติงานระหว�างประเทศหรือไม� เคย ไม�เคย 
       ถ�าเคย  
       (๑)  ไปปฏิบัติงานให�กับ.....……………………………………………........................ 
        ...............................ณ ประเทศ....……………………..……………............... 
        เป.นระยะเวลา.……ปZ……เดือน......วัน ต้ังแต�วันที่.........เดือนพ.ศ......... 
        ถึงวันที่...............เดือน..............พ.ศ............ 
       (๒)  ไปปฏิบัติงานให�กับ.....……………………………………………........................ 
        ...............................ณ ประเทศ....……………………..……………............... 
        เป.นระยะเวลา.……ปZ……เดือน......วัน ต้ังแต�วันที่.........เดือนพ.ศ......... 
        ถึงวันที่...............เดือน..............พ.ศ............ 
     ๑.๒  ข�อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน 
      ๑.๒.๑  ไปปฏิบัติงานให�กับ…………………………………………...................................... 
       ณ ประเทศ.....…………………………………………………….................................. 
             ตามความตกลงระหว�าง....…………………………………………….…............ 
             กับ........…………………………………………………………............................. 
             ติดต�อสมัครโดยผ�าน...........................……………………………………….... 
             ติดต�อเอง…………………………………………………………………………………. 
             อื่น ๆ ......................................................................…………………...... 
      ๑.๒.๒  ตําแหน�งที่จะไปปฏิบัติงาน.........…………………………......... 
       ระดับ....…………………………….หน�าที่ที่จะไปปฏิบัติงาน (โดยย�อ).…………….. 
       …………………………………………………........................................................... 
       ………………………………………....................................................................... 
      ๑.๒.๓  ระยะเวลาที่จะขอไปปฏิบัติงาน..……………....ปZ……..……..เดือน.……..…….วัน 
      ๑.๒.๔  กําหนดออกเดินทางประมาณวันที่.................เดือน.................พ.ศ.............. 
      ๑.๒.๕  ค�าตอบแทนที่ได�รับ 
        เงินเดือน อัตราเดือน/ปZละ...……………………………………….................... 
        ค�าที่พัก......…………………………………….………...................................... 
        ค�าพาหนะในการเดินทาง......……………………………..….......................... 
        อื่น ๆ............……………………………………………….................................. 
      ๑.๒.๖  สถานที่ติดต�อ............................................................................................... 
       .................................................................................................................... 
       หมายเลขโทรศัพท8....................................................................................... 

ขอรับรองว�าข�อความข�างต�นถูกต�องเป.นจริงทุกประการ 

                     ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 

      (ลงช่ือ).....………………….................................................... 
                             (พิมพ8ช่ือเต็ม) 



- ๓๐๓ - 
 
   ๒.  คําช้ีแจงและคํารับรองของส�วนราชการต�นสังกัด 
     ๒.๑  ขอช้ีแจงว�าข�าราชการผู�น้ี 
      ๒.๑.๑  ระยะเวลาการเป.นข�าราชการก�อนไปปฏิบัติงาน 
            เป.นข�าราชการประจําตลอดมาเป.นระยะเวลาติดต�อกัน 
            ครบ ๒ ปZ ก�อนถึงวันที่ได�รับอนุมัติให�ไปปฏิบัติงาน  
                     เป.นข�าราชการประจําตลอดมาเป.นระยะเวลาติดต�อกัน 
            ไม�ครบ ๒ปZก�อนถึงวันที่ได�รับอนุมัติให�ไปปฏิบัติงาน 
            แต�กรณีมีความจําเป.นต�องสั่งให�ไปปฏิบัติงาน  
            โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป.นประโยชน8แก�ทางราชการ 
            อย�างย่ิงตามเอกสารแนบท�าย 
      ๒.๑.๒  อายุของผู�ไปปฏิบัติงาน 
            อายุไม�เกิน ๕๒ ปZ บริบูรณ8 นับถึงวันที่ได�รับอนุมัติให�ไปปฏิบัติงาน 
            อายุเกิน แต�กรณีมีความจําเป.นต�องสั่งให�ไปปฏิบัติงาน 
            โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป.นประโยชน8แก�ทางราชการอย�างย่ิง 
            ตามเอกสารแนบท�าย 
      ๒.๑.๓  ความรู�ความสามารถ ความประพฤติ และการดําเนินการทางวินัย 
            เป.นผู�ปฏิบัติหน�าที่ราชการซึ่งมีความรู�ความสามารถเหมาะสม 
            มีความประพฤติเรียบร�อย และไม�อยู�ระหว�างถูกดําเนินการทางวินัย 
            เป.นผู�ปฏิบัติหน�าที่ราชการซึ่ง.......................................................... 
            ....................................................................................................... 
       แต�กรณีมีความจําเป.นต�องสั่งให�ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร 
       และเป.นประโยชน8แก�ทางราชการอย�างย่ิงตามเอกสารแนบท�าย 
      ๒.๑.๔  ในกรณีที่เคยไปปฏิบัติงานในองค8การระหว�างประเทศมาแล�ว 
            ได�กลับมาปฏิบัติราชการในส�วนราชการครบ ๒ ปZแล�ว นับแต� 
            วันกลับเข�าปฏิบัติหน�าที่ราชการหลังจากที่เดินทางกลับจาก 
            การไปปฏิบัติงานครั้งสุดท�าย 
            มีเวลาปฏิบัติราชการไม�ครบ ๒ ปZ แต�กรณีมีความจําเป.นต�อง 
            สั่งให�ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป.นประโยชน8 
            แก�ทางราชการอย�างย่ิงตามเอกสารแนบท�าย 
     ๒.๒  ขอรับรองว�า การไปปฏิบัติงานของข�าราชการผู�น้ี 
      ๒.๒.๑       ไม�ทําให�เสียราชการ เพราะยังมีผู�อยู�ปฏิบัติงานเพียงพอ 
 ไม�ต�องต้ังอัตรากําลังเพ่ิม 
      ๒.๒.๒        เป.นประโยชน8ต�อประเทศไทย หรือต�อการปฏิบัติราชการของ 
       กระทรวง/กรมน้ี ประการใดบ�าง (โปรดระบุ) 
       ................................................................................................................... 
       ................................................................................................................... 
       ................................................................................................................... 



- ๓๐๔ - 
 
      ๒.๒.๓  กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการที่รองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน�าที่ 
       ประการใดหรือไม�  
             มี              ไม�มี  
       โปรดช้ีแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา............................................. 
       ................................................................................................................... 
       ................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……….……  

   ๓.  การพิจารณาของ (สํานักงานรัฐมนตรี สํารักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ8    
     กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
 

     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……….……  

 
   ๔.  คําสั่งของรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
            อนุญาต        ไม�อนุญาต 

     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 

 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
                  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
                  ……….……./…….………./……….……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐๕ - 
แบบ ๑๔ 

 
รายงานผลเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานในองค?การระหว"างประเทศ 

 
 ๑.  ช่ือ...............…………………..………...............นามสกุล.….…………………….……................................... 
  ตําแหน�ง........………….…………………………..ระดับ..................................…...................................... 
  สังกัด............………………….....…………....….กระทรวง..……..……………............................................ 
  ไปปฏิบัติงานให�กับ...………………………………….………………............................................................ 
  ณ ประเทศ...………………………...............……….....................…………………….................................. 
  ตําแหน�งที่ไปปฏิบัติงาน..……….………………………………………......................................................... 
  ต้ังแต�วันที่.......……………...........เดือน....………......………….........พ.ศ.....…………………….................. 
  ถึงแต�วันที่.......……………...........เดือน....……………......…….........พ.ศ.....…………………….................. 
  มีกําหนดเวลา....…….....ปZ.............เดือน...………...วัน 
 ๒.  รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ฯลฯ) ที่สมควรรายงาน 
  ให�มีรายละเอียดและเน้ือหามากที่สุดเท�าที่จะทําได� โดยบรรยายสิ่งที่ได�รู�เห็น หรือได�รับถ�ายทอดมา 
  ให�ชัดเจน  
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  ……………………………………………………………..................................................................................  
 ๓.  สรุปข�อคิดเห็น ประโยชน8ที่ได�รับ และข�อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คิดว�าจะนํามาปรับปรุงใช�ให�เป.นประโยชน8 
  แก�ประเทศ......………………………………………………………………....................................................... 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
                      ผู�รายงาน 
 ๔. ความเห็นของหน�วยงานเจ�าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท�า..………………………................................ 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……….……  
 
 



- ๓๐๖ - 
 
 ๕. ความเห็นของ หัวหน�าสํานักงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ8 
  ผู�บัญชาการทหารสูงสุด ผู�บัญชาการทหารบก ผู�บัญชาการทหารเรือ ผู�บัญชาการทหารอากาศ 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
                   ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
                      ……….……./…….………./……….……  
 
หมายเหตุ:-  ๑.  ในกรณีที่มีรายละเอียดข�อความที่จะรายงานเกินกว�าช�องในแบบให�ปรับปรุงขยายช�อง 
            ให�พอดีกับข�อความได�ตามความเหมาะสม 
      ๒.  ถ�ามีรายงานที่ต�องจัดทําให�องค8การและหรือหน�วยงานที่ไปปฏิบัติงานโดยตรงขอให�แนบไปด�วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐๗ - 
 

แบบ ๑๕ 
 

ใบลาไปฟ\]นฟูสมรรถภาพด+านอาชีพ 
 

เขียนที…่……………………………………………..………………… 
วันที่…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง  ขอลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพด�านอาชีพ 

เรียน  ............................……………………………………………….. 
 กระผม ดิฉัน ....…………………………………........ตําแหน�ง............................................................ 
สังกัด......………………………………...........................................มีความประสงค8ขอลาไปฟRSนฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 
จึงขอเสนอรายละเอียดเพ่ือประกอบการพิจารณา ดังน้ี 
 ๑.  ข�อมูลเกี่ยวกับผู�ขอ 
   ๑.๑  ประวัติการรับราชการ 
     ๑.๑.๑  ขณะได�รับอันตรายหรือปGวยเจ็บจนทําให�ตกเป.นผู�ทุพพลภาพหรือพิการ  
ดํารงตําแหน�ง...................................................................................................................................................... 
สังกัด.............................................................................กระทรวง....................................................................... 
ปฏิบัติหน�าที่ (โดยย�อ)......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ต้ังแต�วันที่.................เดือน..................พ.ศ..................ถึงวันที่.....................เดือน....................พ.ศ..................... 
     ๑.๑.๒  ปXจจุบันดํารงตําแหน�ง.................................................................................. 
สังกัด.............................................................................กระทรวง....................................................................... 
ปฏิบัติหน�าที่ (โดยย�อ)......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ต้ังแต�วันที่.................เดือน..................พ.ศ..................ถึงวันที่.....................เดือน....................พ.ศ..................... 
     ๑.๑.๓  ที่อยู�ปXจจุบัน................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท8.................................................................. 
    ๑.๒  สาเหตุที่ได�รับอันตรายหรือปGวยเจ็บ จนทําให�ตกเป.นผู�ทุพพลภาพหรือพิการ 
     เหตุเกิดที่................................................................................................................. 
ตําบล...................................อําเภอ................................................จังหวัด......................................................... 
เมื่อวันที่........................เดือน......................พ.ศ......................... 
เน่ืองจาก 
     ได�รับอันตรายหรือการปGวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน�าที่ 
     ถูกประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําการตามหน�าที่ 
     เหตุอื่นในนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน�าที่/เหตุกระทําการตามหน�าที่ 
(โปรดระบุ).......................................................................................................................................................... 
 



- ๓๐๘ - 
 
     ข�อเท็จจริงโดยสรุป................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
    ๑.๓  ความเห็นของแพทย8ซึ่งเป.นผู�ที่ได�ข้ึนทะเบียนและรับใบอนุญาตเป.นผู�ประกอบวิชาชีพ
ทางเวชกรรม ผู�เคยตรวจหรือรักษา 
     ๑.๓.๑  แพทย8ช่ือ.................................................................................................... 
ตําแหน�ง.....................................................................................................ผู�ได�ตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล............................................................................................................................................ 
     ๑.๓.๒  ความเห็นโดยสรุปของแพทย8ผู�ตรวจหรือรักษาที่เกี่ยวข�องกับสภาพความ
พิการหรือทุพพลภาพที่เกิดข้ึนตามเอกสารแนบ (เช�น มีความพิการทางอวัยวะใดบ�าง ต้ังแต�วันเดือนปZใด เป.น
ต�น) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
   ๒.  ข�อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝLกอบรม 
     ๒.๑  มีความประสงค8จะลาไปเข�ารับการฝLกอบรม 
       หลักสูตรเกี่ยวกับการฟRSนฟูสมรรถภาพที่จําเป.นต�อการปฏิบัติหน�าที่ราชการ 
หรือ 
       หลักสูตรเกี่ยวกับการฟRSนฟูสมรรถภาพที่จําเป.นต�อการประกอบอาชีพ 
ช่ือหลักสูตร......................................................................................................................................................... 
ซึ่งจัดโดย............................................................................................................................................................. 
ระยะการฝLกอบรม........................ช่ัวโมง........................วัน............................เดือน.........................................ปZ 
ต้ังแต�วันที่.................เดือน....................พ.ศ.....................ถึงวันที่......................เดือน..................พ.ศ................. 
ค�าใช�จ�ายในการฝLกอบรม (ถ�ามี)...............................บาท  (................................................................................) 
     ๒.๒  พร�อมน้ีได�แนบหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค8จะลาไปเข�ารับการฝLกอบรม  
ในข�อ ๒.๑ และเอกสารที่เกี่ยวข�อง (ถ�ามี) จํานวน.............ฉบับ มาด�วยแล�ว 
 
   ขอรับรองว�าข�อความข�างต�นถูกต�องตรงกับความเป.นจริงทุกประการ 
 
           (ลงช่ือ)................................................................... 
         (...................................................................) 
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   ๓.  ความเห็นของหน�วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการกําลังพล 
      เป.นผู�ได�รับอันตรายหรือการปGวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน�าที่ หรือถูก
      ประทุษร�ายเพราะเหตุกระทําการตามหน�าที่จนทําให�ตกเป.นผู�ทุพพลภาพหรือพิการ  
      (กรณีตามข�อ ๔๐ วรรคหน่ึง) 
      เป.นผู�ได�รับอันตรายหรือการปGวยเจ็บจนทําให�ตกเป.นผู�ทุพพลภาพหรือพิการ 
      เพราะเหตุอื่น (กรณีตามข�อ ๔๐ วรรคสอง) 
      หลักสูตรที่ประสงค8ที่จะลาไปเข�ารับการฝLกอบรมเป.นหลักสูตรที่ส�วนราชการ 
      หน�วยงานอื่นของรัฐ องค8กรการกุศลอันเป.นสาธารณะหรือสถาบันที่ได�รับการรับรอง 
      จากหน�วยงานของทางราชการ เป.นผู�จัดหรือร�วมจัด 
      ข�าราชการทหารผู�น้ียังไม�เคยลาไปเข�ารับการฝLกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟRSนฟู 
      สมรรถภาพที่จําเป.นต�อการปฏิบัติหน�าที่ราชการ หรือที่จําเป.นต�อการประกอบอาชีพ 
      กรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งน้ี 
      อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….…....... 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….…......... 
                          วันที่……….…./…….……./……….….. 
 
ความเห็นผู�บังคับบัญชาระดับหัวหน�าส�วนราชการ 
   .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….…....... 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….…......... 
                                 วันที่……….…./…….……./……….….. 
 
คําสั่ง 
             อนุญาต         ไม�อนุญาต 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
                       วันที่……….…./…….……./……….….. 
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แบบ ๑๖ 
 

ใบขอยกเลิกวันลา 
 

เขียนที.่....………………................…...…....... 
วันที่………...........เดือน..……….....................พ.ศ….........…....... 

เรื่อง  ขอยกเลิกวันลา 

เรียน  ...........……............................................... 

 ตามที่ กระผม ดิฉัน.......………………………………..................ตําแหน�ง............………................…....... 
สังกัด..…………………………………………………………………........................................................................................ 
ได�รับอนุญาตให�ลา.............…………………………………...........ต้ังแต�วันที่...........……เดือน……………พ.ศ.…............... 
ถึงวันที่......…………เดือน………....……พ.ศ.…...............รวม.………….…........วัน น้ัน 

 เน่ืองจาก...............………………………………...................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จึงขอยกเลิกวันลา.....…………………………………...........................................จํานวน.................…......……….......วัน 
ต้ังแต�วันที่................……เดือน……….........……พ.ศ.….............ถึงวันที่..................เดือน………....…พ.ศ.…............... 
 
       ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 
      (ลงช่ือ).....………………….................... 
ความเห็นผู�บังคับบัญชา 
 ..............................................................……................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….…....... 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….…......... 
                                  ……….…./…….……./……….….. 
 
คําสั่ง 
         อนุญาต         ไม�อนุญาต 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ตําแหน�ง……….………………….…………….….. 
                           ……….…./…….……./……….….. 
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บันทึกข+อความ 
ส"วนราชการ  กพ.ทอ.(กปค.กพ.ทอ.โทร.๓๗๖๘) 
ท่ี  กห ๐๖๐๓/๒๓๖๓๕ วันท่ี        ๑๖  กันยายน  ๒๕๒๖ 
เร่ือง  การลากิจหรือลาพักผ�อนประจําปZเพ่ือเดินทางไปต�างประเทศ 

เสนอ  นขต.ทอ. 

เน่ืองด�วยปรากฏว�าขณะน้ีมีข�าราชการทหาร สังกัด ทอ.ที่ขออนุญาตลากิจหรือลาพักผ�อน
ประจําปZเพ่ือเดินทางไปต�างประเทศ ดําเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตไม�ถูกต�องตามข�อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว�าด�วยการลา พ.ศ.๒๕๒๔ เช�น ใช�ใบลาไม�ถูกต�อง ย่ืนรายงานกระช้ันชิดกับวันเดินทางอันเป.นเหตุให�เกิดปXญหา 
ในทางปฏิบัติ เน่ืองจากการดําเนินกรรมวิธีขออนุญาตต�องใช�เวลาพอสมควร ฉะน้ัน เพ่ือให�การดําเนินการ 
ขออนุญาตลากิจ หรือลาพักผ�อนประจําปZ เพ่ือการเดินทางไปต�างประเทศเป.นไปด�วยความเรียบร�อยรวดเร็ว  
และถูกต�อง ตามนัยแห�งข�อบังคับ ฯ ดังกล�าว จึงขอให�ถือปฏิบัติดังน้ี 

๑. การลาให�ใช�แบบใบลาตามแบบท�ายข�อบังคับน้ี 
๑.๑ ลากิจ ใช�ใบลาแบบ ๕ (ผนวก ก) 
๑.๒ ลาพักผ�อนประจําปZ ใช�ใบลาแบบ ๖ (ผนวก ข) 

๒. การเสนอใบลาใบลากิจ หรือลาพักผ�อนประจําปZ เพ่ือเสนอต�อผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ัน 
จนถึงผู�บังคับบัญชาที่มีอํานาจอนุญาต ขอให�ส�งถึง กพ.ทอ.ก�อนถึงวันกําหนดเดินทาง ๑๐ วันทําการ  
และเมื่อได�รับอนุญาตแล�วจึงหยุดราชการได� 

๓. การลากิจ หรือลาพักผ�อนประจําปZตามข�อ ๑ น้ัน ขอให�ผู�บังคับบัญชาต�นสังกัดยืนยัน 
ในรายงานด�วยว�า สมควรจะอนุญาตหรือไม�โดยพิจารณามิให�งานทางราชการเสียหายเป.นหลักสําคัญ 

จึงเสนอมาเพ่ือทราบ และช้ีแจงข�าราชการตลอดจนลูกจ�างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต�อไป 
 
        (ลงช่ือ) พล.อ.ต.พิศิษฐ8  ศรีกาฬสินธุ8 
        (พิศิษฐ8  ศรีกาฬสินธุ8) 
               จก.กพ.ทอ. 
สําเนาถูกต�อง 
(ลงช่ือ) น.ต.หญิง ภัทท8สม  ชิณเครือ 
  (ภัทท8สม  ชิณเครือ) 
 รอง หน.ผฐธ.กปค.กพ.ทอ.  
           ๖ ก.พ.๓๐ 
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การรายงานประเภทต"าง ๆ 
 

การรายงานด"วน 
 

๑. วัตถุประสงค? 
เพ่ือให�ผู�บังคับบัญชาได�รับทราบสถานการณ8และข�าวสารอย�างถูกต�อง รวดเร็ว ทันเวลา  

เพ่ือให�การรายงานเหตุการณ8ของหน�วยต�าง ๆ เป.นไปด�วยความเรียบร�อยและเป.นแนวทางเดียวกัน จึงให� 
หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศและหน�วยเกี่ยวข�อง ปฏิบัติดังน้ี 

๒. การรายงานด"วน คือ  การรายงานเหตุการณ8สําคัญและเร�งด�วนให�ผู�บังคับบัญชาทราบ 
ตามที่กําหนดไว�ในข�อบังคับกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการรายงานด�วน พ.ศ.๒๕๑๑ และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม 

๓. เหตุสําคัญท่ีจะต+องรายงานโดยด"วน คือ 
๓.๑ เรื่องที่เกี่ยวกับความประพฤติของทหาร ซึ่งเป.นไปในทางเสื่อมเสียเกียรติหรือ

ช่ือเสียงของทหารอย�างร�ายแรง หรือต�องหาในคดีอาญาเป.นคดีอุกฉกรรจ8 
๓.๒ เรื่องทหารถึงแก�ความตาย หรือได�รับอันตรายสาหัส เน่ืองจากทําลายชีวิตของตนเอง 
๓.๓ เมื่อเกิดโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การก�อวินาศกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุอื่น ๆ  

ข้ึนในบริเวณสถานที่ของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเป.นอันตรายแก�ชีวิตมนุษย8 หรือเกิดความเสียหาย 
อย�างร�ายแรงแก�ทรัพย8สินของทางราชการ 

๓.๔ เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช�อาวุธทําการต�อสู�ข้ึนในหมู�ทหารด�วยกันเอง 
หรือกับบุคคลอื่นจนถึงแก�ความตาย 

๓.๕ เมื่อมีโรคระบาดเกิดข้ึนแก�คนหรือสัตว8ในหรือใกล�ที่ต้ังหน�วยทหาร 
๓.๖ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต�าง ๆ ข้ึนแก�ทหารจนถึงแก�ความตาย เช�น ถูกอาวุธหรือกระสุนปRน 

ตกจากที่สูง รถควํ่า เรือล�ม อากาศยานอุบัติเหตุ เป.นต�น 
๓.๗ เหตุที่จะทําให�เกิดความเสียหายแก�ประเทศชาติอย�างร�ายแรง 
๓.๘ เหตุที่จะทําให�เกิดความไม�สงบข้ึนในกรมกองทหาร 
๓.๙ ทหารต�างชาติละเมิดอธิปไตย 
๓.๑๐ การปะทะกันระหว�างฝGายไทยกับฝGายตรงข�าม และการปะทะกันระหว�าง 

ฝGายตรงข�ามใกล�บริเวณชายแดน 
๓.๑๑ การกระทําของผู�ก�อการร�ายภายในประเทศ เช�น การซุ�มโจมตี การวางกับระเบิด 

การโจมตีที่ต้ัง การลอบสังหาร และการปะทะกับเจ�าหน�าที่หรือราษฎร ซึ่งทําให�ได�รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือ 
มีการสูญเสียมาก เป.นต�น 

๓.๑๒ เหตุที่เกี่ยวข�องกับอากาศยานทหารและพลเรือน ทั้งของไทยและต�างประเทศ 
เกิดอุบัติเหตุร�ายแรงถึงข้ันเสียหายมากและมีผลกระทบต�อประชาชน 

๓.๑๓ เหตุที่เกี่ยวข�องกับมวลชน ซึ่งเกิดข้ึนในพ้ืนที่รับผิดชอบ ของ ทอ. ณ ที่ต้ัง 
ดอนเมืองและต�างจังหวัด หรือพ้ืนที่ใกล�เคียง 

๓.๑๔ เหตุที่เกิดข้ึนนอกพ้ืนที่รับผิดชอบของ ทอ. และมีการใช� หรือคาดว�าจะใช�กําลังพล 
และยุทโธปกรณ8ของ ทอ.เข�าร�วมการปฏิบัติในเหตุการณ8ที่เกิดข้ึน 
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๔. หน"วยท่ีต+องรายงานด"วน ประกอบด�วย 
๔.๑ ศปก.ทอ. และหน�วยรอง 
๔.๒ บยอ. และหน�วยรอง 
๔.๓ บนอ. และหน�วยรอง 
๔.๔ บศอ. และหน�วยรอง 
๔.๕ นขต.ทอ. อื่น ๆ ในที่ต้ังดอนเมือง และต�างจังหวัด 

๕. วิธีการรายงาน 
๕.๑ หน�วยตามข�อ ๔.๒ ถึง ๔.๕ และหน�วยรอง ศปก.ทอ. 

๕.๑.๑ ให�ผู�บังคับหน�วยรายงานด�วนถึง ผบ.ทอ. ผ�าน ศปก.ทอ. ทันทีที่ได�รับข�าว 
ซึ่งสามารถรายงานด�วยวาจาหรือด�วยลายลักษณ8อักษรอย�างใดอย�างหน่ึง โดยใช�เครื่องมือสื่อสารที่เร็วที่สุด 

๕.๑.๒ ให�ติดตามพร�อมทั้งสอบสวนหารายละเอียดเพ่ิมเติมให�เร็วที่สุดแล�วรายงาน 
ผลไปตามสายงานปกติจนถึง ผบ.ทอ. เพ่ือหน�วยเกี่ยวข�องจะได�ดําเนินการต�อไป 

๕.๑.๓ เมื่อเกิดเหตุการณ8สําคัญตามข�อ ๓.๗ และ ๓.๘ ให�ผู�บังคับหน�วยรายงาน 
ตรงไปยังสํานักงาน รมว.กห. และ ศอร.บก.ทหารสูงสุด อีกทางหน่ึงด�วย 

๕.๒ ศปก.ทอ. 
๕.๒.๑ เมื่อได�รับรายงานด�วนจาก นขต.ทอ. ให� ฝสธ.ศปก.ทอ. รายงานด�วยวาจาให� 

ผบ.ทอ. ทราบในทันที หลังจากน้ันจึงรายงานให�ผู�เกี่ยวข�องทราบตามสายงานของ ศปก.ทอ.และให�ประสาน 
หน�วยเกี่ยวข�องเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมแล�วสรุปเป.นลายลักษณ8อักษรนําเรียน ผบ.ทอ. เพ่ือทราบ 
และสั่งการให� นกข. ดําเนินการต�อไป 

๕.๒.๒ เหตุการณ8สําคัญที่เกิดข้ึนตามข�อ ๓ หากพิจารณาแล�วเห็นว�าต�องรายงาน 
ไปยัง ศอร.บก.ทหารสูงสุด และ สํานักงาน ผบ.ทหารสูงสุด ให�ดําเนินการภายใน ๑ ช่ัวโมง หลังจากที่ได�รับข�าว 
แต�เหตุการณ8น้ันต�องรายงานให� ผบ.ทอ.ทราบในเบื้องต�นก�อนแล�ว 

๕.๒.๓ เหตุการณ8สําคัญที่พิจารณาแล�วเห็นว�าต�องรายงานไปยังหน�วยเหนือ และ 
หน�วยข�างเคียง ประกอบด�วย สํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สํานักงาน รมว.กห., สํานักงาน รมช.กห., 
ศปก.ทบ. และ ศปก.ทร. ให� ศปก.ทอ. สรุปเรื่องนําเรียบ ผบ.ทอ. เพ่ือขออนุมัติรายงานให�หน�วยดังกล�าวทราบ 

๕.๒.๔ ในกรณีที่ศูนย8ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม (ศปก.กห.) เปYดทําการเมื่อเกิด 
สถานการณ8ไม�ปกติเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร�อยภายในประเทศ การปKองกันราชอาณาจักรและ 
การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนให� ศปก.ทอ.รายงานให�ทราบอีกทางหน่ึงด�วย 

๖. การรับ-ส�ง รายงาน ให�ปฏิบัติตามที่กําหนดไว�ข�างต�น ซึ่งข�อความที่รายงานจะต�องกล�าว 
ให�ชัดเจน เข�าใจง�ายโดยสังเขปตามเรื่องที่ เกิดข้ึน และควรมีข�อความตามที่กําหนดใน ผนวก ก.และ  
ให�ผู�บังคับหน�วยพิจารณากําหนดช้ันความลับของเอกสารที่มีความสําคัญตามความเหมาะสม สําหรับแผนผัง 
การรายงานและการติดต�อประสานให�ใช�ตามที่กําหนดใน ผนวก ข. หมายเลขโทรศัพท8และโทรสารที่ใช�ติดต�อ 
กับหน�วยเกี่ยวข�องมีรายละเอียดตามผนวก ค. 
เอกสารอ+างอิง 
 -  ข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการรายงานด�วน พ.ศ.๒๕๑๑ 
 -  คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๓/๔๔  ลง ๑๓ ก.ค.๔๔ เรื่อง การรายงานด�วน 
 



- ๓๑๔ - 
 

ผนวก ก 
แบบฟอร?มการรายงานเหตุการณ?ด"วน 

 
๑. วัน เดือน ปZ เวลา และสถานที่เกิดเหตุ 
๒. เหตุการณ8ที่เกิดข้ึนโดยสรุป (รายช่ือผู�เกี่ยวข�อง, รายละเอียดอื่น ๆ) 
๓. ความเสียหาย (เสียหายมาก/น�อย/การตาย/การบาดเจ็บ/อื่น ๆ) 
๔. การสั่งการและการปฏิบัติที่ได�ดําเนินการไปแล�ว (ให�ใคร, ทําอะไร, ที่ไหน, อย�างใด) 
๕. ความเห็นของผู�รายงานว�าควรจะจัดการในเรื่องน้ีอย�างใดต�อไป 
๖. หมายเลขโทรศัพท8หรือการติดต�อสื่อสารกับผู�บังคับหน�วย หรือผู�แทนที่รายงานด�วน 
๗. อื่น ๆ ที่ควรจะแจ�งให�ผู�บังคับบัญชาทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๔๖ 



- ๓๑๕ - 
 

ผนวก  ค 
หมายเลขโทรศัพท8และโทรสารสําหรับการรายงานด�วน 

 

ตําแหน�ง/ส�วนราชการ 
เลขหมายการติดต�อ 

หมายเหตุ 
โทรศัพท8 ทศท. โทรทหาร โทรสาร 

สํานักนายกรับมนตร ี ๐๒-๒๘๑๑๗๑๒ ๕๓๖-๑๑๓๐ ๐๒-๒๘๒๙๔๗๙  
กระทรวงกลาโหม 

สํานักงาน  รมว.กห. 
สํานักงาน  รมช.กห. 
สํานักงาน  ปล.กห. 

 
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 

 

บก.ทหารสูงสุด 
สน.ผบ.ทหารสูงสุด 
สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด (๑) 
สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด (๒) 
สน.รอง ผบ.ทหารสูงสุด (๓) 
สน.เสธ.ทหาร 

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

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

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

 

ศอร.บก.ทหารสูงสุด ๐๒-๕๗๕๖๒๑๖ ๕๗๒-๑๓๖๓ ๐๒-๕๗๕๖๒๕๙  
ทบ. 

ศปก.ทบ. 
สน.ผบ.ทบ. 
สน.รอง ผบ.ทบ. 
สน.เสธ.ทบ. 

 
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 

 

ทร. 
ศปก.ทร. 
สน.ผบ.ทร. 
สน.รอง ผบ.ทร. 
สน.เสธ.ทร. 

 
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 

 

ทอ. 
ศปก.ทอ. 
สน.ผบ.ทอ. 
 
สน.รอง ผบ.ทอ. 
สน.เสธ.ทอ. 

 
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 

 

 
 
 
 



- ๓๑๖ - 
 

การรายงานตนเอง 
 

๑. ข�าราชการช้ันสัญญาบัตรผู�ใดย�ายตําแหน�ง  ให�ผู�น้ันรายงานต�อผู�บังคับบัญชาเดิม ซึง่ขาดจาก 
การบังคับบัญชาทุกตําแหน�งตามลําดับต้ังแต�ช้ันตํ่าข้ึนไป และรายงานต�อผู�บังคับบัญชาใหม�ทุกตําแหน�ง 
ตามลําดับช้ัน ต้ังแต�ช้ันสูงลงมาจนถึงผู�บังคับบัญชาโดยตรงของตน 

๒. โดยปกติต�องรายงานภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแต�ได�ทราบเหตุการณ8ที่จะต�องรายงาน 
เป.นต�นไป 

๓. ให�รายงานด�วยวาจาโดยบอกยศ, นาม, ตําแหน�ง และเรื่องราว ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง 
ให�ผู�รับรายงานทราบ หากผู�รับรายงานด�วยวาจาไม�ได�ก็ให�รายงานด�วยหนังสือ หรือเขียนลงในสมุดที่เจ�าหน�าที่
จัดทําไว� 

๔. ให�ผู�บังคับบัญชาเดิม จัดการส�งตัวผู�ที่ย�ายไปยังสังกัดใหม�โดยเร็ว พร�อมทั้งหลักฐาน
ทางด�านกําลังพล หากมีความจําเป.นที่จะส�งตัวไม�ได� ก็ให�ติดต�อผู�บังคับบัญชาใหม�ทราบ การอนุญาตลา 
ระหว�างย�าย ควรให�ไปลาทางต�นสังกัดใหม�  

อน่ึง เมื่อผู�บังคับบัญชาเดิมได�ส�งตัวผู�ย�ายเมื่อใด ก็ให�ผู�ย�ายไปรายงานต�อผู�บังคับบัญชาใหม� 
เมื่อน้ัน (ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) ถ�าย�ายต�างจังหวัดให�นับเวลาเมื่อไปถึงที่พัก 

๕. การแต�งกายของผู�รายงานตนเอง ให� ใช� ชุดปกติคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ง 
(ไม�ผูกผ�าผูกคอ) 

๖. สําหรับข�าราชการตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตร ให�ปฏิบัติตามโดยอนุโลม 
 
 
เอกสารอ+างอิง 
-  ข�อบังคับทหารที่ ๑๒ /๑๑๙๕๗ ลง ๑๒ มี.ค.๗๕ ว�าด�วยการรายงานตนเอง 
-  คําช้ีแจงทหารที่ ๕/๕๕๒๕ ลง ๒ ส.ค.๗๘ เรื่อง รายงานตนเองหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๑๖๕๐๔/๒๑ เรื่อง ขอหารือ 
   เกี่ยวกับนายทหารประทวนรายงานตนเองเมื่อย�าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑๗ - 
 

การรายงานตัวเม่ือมีสถานการณ?ฉุกเฉินและการเตรียมพร+อม 
 

๑. วัตถุประสงค?เพ่ือให�การปฏิบัติในการรายงานตัวของข�าราชการทหาร สังกัด กองทัพอากาศ
เมื่อมีสถานการณ8ฉุกเฉินและการเตรียมพร�อมเป.นไปด�วยความเหมาะสม 

๒. ผู+ ท่ีจะต+องรายงานข�าราชการทหาร และข�าราชการกลาโหมพลเรือนที่บรรจุ 
ในตําแหน�งอัตราทหาร 

๓. การรายงานตัวการรายงานโดยการแสดงตนเอง เมื่อมีสถานการณ8ฉุกเฉิน และมีคําสั่ง 
ให�เตรียมพร�อม 

๔. การปฏิบัติเม่ือมีสถานการณ?ฉุกเฉิน และมีคําสั่งให+เตรียมพร+อมให�ข�าราชการทหาร 
และข�าราชการกลาโหมพลเรือน ทุกคน รวมทั้งผู�อยู�ในระหว�างลา ปฏิบัติดังน้ี 

๔.๑ ให�รายงานตัวที่หน�วยต�นสังกัด หรือหน�วยที่มีหน�าที่ปกครองบังคับบัญชา  
โดยทันที 

๔.๒ กรณีที่อยู�ในระหว�างเดินทางไปราชการที่หน�วยใด ให�ไปรายงานตัว ณ ที่ต้ังของ
หน�วยที่ไปราชการน้ัน แล�วติดต�อมายังหน�วยต�นสังกัด หรือหน�วยที่มีหน�าที่ปกครองบังคับบัญชา โดยทันที 

๔.๓ กรณีที่ไม�สามารถไปรายงานตัว ตามข�อ ๔.๑ และ ๔.๒ ได� ก็ให�ไปรายงานตัว 
ยังหน�วยทหาร หรือส�วนราชการที่อยู�ใกล�ที่สุดก�อน แล�วแจ�งให�หน�วยต�นสังกัด หรือหน�วยที่มีหน�าที่ปกครอง 
บังคับบัญชาทราบโดยด�วน พร�อมกับช้ีแจงเหตุขัดข�องไว�เป.นลายลักษณ8อักษร พร�อมหลักฐาน 

๕. การปฏิบัติเม่ือศูนย?ปฏิบัติการกองทัพอากาศ สั่งให+มีการเตรียมพร+อมตามแผน 
ยุทธการหรือคําสั่งใดให�ข�าราชการทหาร และข�าราชการกลาโหมพลเรือนทุกคน รวมทั้งผู�ที่อยู�ในระหว�างลา 
ที่อยู�ในหน�วยที่ต�องเตรียมพร�อม 

๕.๑ ผู�ใดมีหน�าที่ปฏิบัติงานอยู�ในศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให�ไปรายงานตัว 
ตามระเบียบที่ศูนย8ปฏิบัติการกองทัพอากาศ กําหนด 

๕.๒ ผู�ที่จะต�องปฏิบั ติตามแผนยุทธการหรือคําสั่ งใด ให�ไปรายงานตัวตามที่ 
แผนยุทธการหรือคําสั่งน้ัน กําหนด 

๖. หน"วยท่ีรับรายงานตัว 
๖.๑ หน�วยต�นสังกัดหรือหน�วยที่มีหน�าที่ปกครองบังคับบัญชา 

๖.๑.๑ จัดทําสมุดรายงานตัว 
๖.๑.๒ จัดเจ�าหน�าที่ประจําไว�สําหรับรับรายงานตัว 
๖.๑.๓ รายงานยอดข�าราชการทหาร และข�าราชการกลาโหมพลเรือน 

ที่มารายงานตัวและที่ไม�มารายงานตัว ให�ผู�บัญชาการทหารอากาศทราบโดยด�วน 
๖.๒ หน�วยที่รับรายงานตัวจากผู�ที่มิได�อยู�ในสังกัด 

๖.๒.๑ ทําบัญชีหลักฐานการรายงานตัวส�งไปยังหน�วยต�นสังกัดโดยด�วน 
๖.๒.๒ หากมีความจําเป.นจะต�องให�ผู�น้ันช�วยราชการอยู�ก�อน ก็ให�แจ�งหรือติดต�อ 

ให�หน�วยต�นสังกัดทราบ เพ่ือขอตัวไว�ช�วยราชการต�อไป 

เอกสารอ+างอิง ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ8ฉุกเฉินและการเตรียมพร�อม พ.ศ.๒๕๓๔ 



- ๓๑๘ - 
 

ผนวก ก 
สมุดรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ8ฉุกเฉินและการเตรียมพร�อม 

(เหตุการณ8...………………………………..............................เมื่อ....…………...........) 
 

ลําดับ ยศ – ช่ือ ตําแหน�ง – สังกัด ลายมือช่ือ 
มารายงานตัวเมื่อ 

วัน – เวลา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑๙ - 
 

ผนวก ข 
สมุดรายงานตัวเมื่อมีการเตรียมพร�อม 

(เหตุการณ8...………………………………..............................เมื่อ....…………...........) 
 

ลําดับ ยศ – ช่ือ ตําแหน�ง – สังกัด ลายมือช่ือ 
มารายงานตัวเมื่อ 

วัน - เวลา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๐ - 
 

การรายงานเม่ือต+องคดี 
 

๑. วัตถุประสงค? : เพ่ือให�การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเมื่อต�องคดีของข�าราชการ 
ทหารกองประจําการ ลูกจ�าง พนักงานราชการ และนักเรียนทหาร สังกัด ทอ.เป.นไปโดยถูกต�อง 

๒. ผู+ท่ีจะต+องรายงาน 
๒.๑ ข�าราชการ: ข�าราชการกลาโหมประจําการ หรือข�าราชการกลาโหมพลเรือน

ประจําการ 
๒.๒ ลูกจ�าง: ลูกจ�างประจํา หรือลูกจ�างช่ัวคราว 
๒.๓ พนักงานราชการ: บุคคลซึ่งได�รับการจ�างตามสัญญาจ�าง โดยได�รับค�าตอบแทน

จากงบประมาณของส�วนราชการ เพ่ือเป.นพนักงานของรัฐในการปฏิบัติงานให�แก�ส�วนราชการน้ัน 
๒.๔ นักเรียนทหาร: นักเรียนนายเรืออากาศ  นักเรียนจ�าอากาศ และให�หมายความรวมถึง 

นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ และนักเรียนดุริยางค8ทหารอากาศ โดยอนุโลม 

๓. ข�าราชการ  ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร ผู�ใดตกเป.นผู�ต�องหา หรือถูกฟKอง
เป.นจําเลย ในคดีอาญาข+อหาความผิดท่ีสูงกว"าความผิดลหุโทษให�ผู�น้ันรายงานเป.นลายลักษณ8อักษรต�อ
ผู�บังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกที่จะกระทําได� แต�ต�องไม"เกิน ๕ วันทําการนับต้ังแต�ทราบการตกเป.น
ผู�ต�องหาหรือจําเลย และได�รับอนุญาตให�ประกันตัว หรือมิได�ถูกควบคุมตัว หรือถูกควบคุมตัวอยู�ในอํานาจ 
ฝGายทหารถ�าตกเป.นผู�ต�องหาหรือถูกฟKองเป.นจําเลยในความผิดลหุโทษ หรือความผิดตามกฎหมายอื่น ที่มีอัตรา
โทษไม"สูงกว"าความผิดลหุโทษ ให�รายงานเป.นลายลักษณ8อักษรต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๐ วัน
นับต้ังแต�วันตกเป.นผู�ต�องหาหรือจําเลย และทราบข�อหาดังกล�าว 

๔. ข�าราชการ  ทหารกองประจําการ และนักเรียนทหาร ผู�ใดถูกฟKองในคดีแพ"งหรือ 
คดีล+มละลาย ให�รายงานเป.นลายลักษณ8อักษรต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วัน นับแต�วันที่ได�รับ
สําเนาคําฟKอง 

๕. ข+าราชการกลาโหมนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัดหรือบํานาญ หรือข�าราชการกลาโหม 
พลเรือนนอกประจําการที่รับบํานาญ เมื่อต�องหาคดีอาญา ถูกฟWองในคดีแพ"งหรือคดีล+มละลายถ�าผู�น้ัน 
สังกัด บก.ทอ.ให�ย่ืนรายงานต�อ กพ.ทอ.นอกน้ันให�ย่ืนรายงานต�อหน�วยที่ตนสังกัดอยู� ภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดไว�ในข�อ ๓  แล�วแต�กรณี 

๖. ลูกจ+างหรือพนักงานราชการ  ผู�ใดตกเป.นผู�ต�องหา หรือถูกฟKองเป.นจําเลย ในคดีอาญา
คดีแพ"งหรือคดีล+มละลาย ให�รายงานเป.นลายลักษณ8อักษรต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๗ วัน 

๗. การรายงานตามข�อ ๓ ถึงข�อ ๖ น้ัน จะต+องรายงานทุกกรณี ไม�ว�าจะต�องคดีโดยการ 
ตกเป.นผู�ต�องหาหรือจําเลยในคดีอาญา คดีแพ�ง หรือคดีล�มละลาย  และไม�ว�าจะเป.นผู�ต�องหาที่ถูกสอบสวน 
โดยเจ�าพนักงานตํารวจ หรือเจ�าหน�าที่ฝGายทหาร นอกจากน้ันจะต�องแจ�งเรื่องราวอันเป.นสาระสําคัญไว�ใน
รายงานด�วย 
 
 
 



- ๓๒๑ - 
 

๘. ผู+มีหน+าท่ีรับผิดชอบ : ผู�บังคับบัญชาของผู�ต�องคดี มีหน�าที่รับผิดชอบที่จะให�มี 
การรายงานตามที่กําหนดไว�ในข�อ ๓ ถึงข�อ ๖ แล�วเสนอรายงานน้ันไปตามลําดับช้ันผ�าน สธน.ทอ.และ 
ให� สธน.ทอ.พิจารณาดําเนินการดังน้ี 

๘.๑ ถ�าเป.นข�าราชการ หรือข�าราชการกลาโหมนอกประจําการที่รับเบี้ยหวัด 
หรือบํานาญหรือข�าราชการกลาโหมพลเรือนนอกประจําการที่รับบํานาญ เมื่อต�องหาในคดีอาญา (เว�นคดี 
ข้ึนศาลทหาร) คดีแพ�ง หรือคดีล�มละลาย ให�ดําเนินการเสนอรายงานไปตามลําดับช้ันจนถึง รมว.กห.ตามคําสั่ง
ทหารที่ ๖๐/๑๙๕๓ ลง ๘ พ.ค.๘๒ เรื่อง ให�ข�าราชการรายงานเมื่อต�องหาในคดีอาญาหรือคดีแพ�ง หรือ 
คดีล�มละลายหรือข�อบังคับทหารที่ ๑๑/๑๖๕๓๖ ลง ๑๔ พ.ย.๘๒ ว�าด�วยการแบ�งประเภทนายทหารสัญญา
บัตร หรือข�อบังคับทหารที่ ๓/๔๖๒๘ ลง ๑๗ มิ.ย.๘๒ ว�าด�วยข�าราชการกลาโหมพลเรือน แล�วแต�กรณี 
หากต�องหาในคดีอาญาที่เป.นคดีข้ึนศาลทหารให�เสนอรายงานไปตามลําดับช้ันจนถึง ผบ.ทอ. 

๘.๒ ถ�าเป.นทหารกองประจําการ  ลูกจ�าง พนักงานราชการ หรือนักเรียนทหาร  
ให�เสนอรายงานไปตามลําดับช้ันจนถึง ผบ.ทอ. 

๙. คดีใดเข�าเกณฑ8จะต�องรายงานด�วนตามข�อบังคับ กห.ว�าด�วยการรายงานด�วน พ.ศ.๒๕๑๑ 
ลง ๒๒ ม.ค.๑๑ ให�ส�วนราชการต�นสังกัดของผู�ต�องคดีรายงานด�วนตามข�อบังคับน้ันด�วย 

๑๐. การรายงานตามข�อ ๓ ถึงข�อ ๖ ให�รายงานตามแบบท�ายคําสั่งที่แนบน้ี 
 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๕๗ /๕๓  ลง  ๒๗ ก.ย.๕๓  เรื่อง  การรายงานเมื่อต�องคดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๒ - 
 

รายงานเมื่อต�องคดีอาญา 
 

เขียนที.่..........………………......…… 
วันที่……....เดือน.…………...........พ.ศ..……….. 

เรื่อง.………………........................ 
เรียน........................……………… 
สิ่งที่ส�งมาด�วย.........……………… 
 ด�วยเมื่อวันที่....……เดือน...………….......พ.ศ..……......กระผม/ดิฉัน............................................. 
ตํ าแหน� ง .........…………………..............………....สั ง กั ด ..……………………………………............................................. 
ได�ถูกกล�าวหา/ถูกฟKองต�อศาล ว�ากระทําผิดฐาน............................................................................................. 
.......……………………………………………………….................................................................................................. 
โดย......................……………………….......เป.นผู�กล�าวหา/โจทย8 เหตุเกิดเมื่อ..................................................... 
ที่ตําบล./แขวง.…………………อําเภอ/เขต......……………………….......จังหวัด...................................................... 
ขณะน้ีกระผม/ดิฉัน ได�ประกันตัว หรือถูกควบคุมตัวอยู� ณ........................................................................... 
ตําบล./แขวง......…………………อําเภอ./เขต...…………………...............จังหวัด....…………………........................... 
ต้ังแต�วันที่.……………เดือน.....………..........พ.ศ.............…….. 
  กระผม/ดิฉัน ขอเรียนช้ีแจงข�อเท็จจริงว�า......………........................................................................... 
…………………………………………………………………............................................................................................... 

จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการต�อไป 
 

ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 
(ลงช่ือ)...………………........................ 
(ตําแหน�ง).......……………………......... 

 
หมายเหตุ ในกรณีซึ่งเป.นคดีที่นําข้ึนฟKองร�องยังศาลแล�ว ให�คัดสําเนาฟKองของโจทก8โดยตลอดแนบไปด�วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๓ - 
  

รายงานเมื่อต�องคดีแพ�งหรือคดีล�มละลาย 
 

เขียนที.่..........………………......…… 
วันที่……....เดือน.…………...........พ.ศ..……….. 

เรื่อง.………………........................ 
เรียน........................……………… 
สิ่งที่ส�งมาด�วย.........……………… 

ด�วยเมื่อวันที่....……เดือน...………….พ.ศ..……......กระผม/ดิฉัน.................................................. 
ตําแหน�ง.........…………………..............…………………………....สังกัด..…………………………………….............................. 
ได�ถูกฟKองฐาน........…………………………………………………………………..……….......................................................... 
โดย..............…………………......................................เป.นโจทก8 ณ ศาล.................................................................  

กระผม/ดิฉัน ขอเรียนช้ีแจงข�อเท็จจริงว�า......………................................................................... 
…………………………………………………………………................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการต�อไป 

ควรมิควรแล�วแต�จะกรุณา 
(ลงช่ือ)...………………........................ 
(ตําแหน�ง).......……………………........ 

 
 
หมายเหตุ ให�คัดสําเนาฟKองของโจทก8โดยตลอดแนบไปด�วย ๑ ชุด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๔ - 
 

การรายงานเม่ือใช+ตนเองเป:นประกัน หรือหลักประกันตัวผู+ต+องหา หรือจําเลย 
ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย?อ่ืนใด 

 
๑. วัตถุประสงค? : เพ่ือให�การใช�สิทธิของนายทหารสัญญาบัตร น.ประทวน ข�าราชการ

กลาโหมพลเรือน ลูกจ�าง และพนักงานราชการ สังกัด ทอ.ในการใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกันการ
ปล�อยช่ัวคราวผู�ต�องหา หรือจําเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย8อื่นใด เป.นไปโดยเคร�งครัด ด�วยความสุจริต และ
ไม�ฟุGมเฟRอย 

๒. ผู�ซึ่งใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกันหมายความถึง น.สัญญาบัตร น.ประทวน   
ข�าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ�าง และพนักงานราชการ สังกัด ทอ.ที่ใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกนัตัว 
ผู�ต�องหา หรือจําเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย8อื่นใด 

๓. ผู�ที่ใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกัน ผู�ใดเมื่อมีความประสงค8ที่จะใช�ตนเอง 
เป.นประกัน หรือหลักประกัน ในการปล�อยช่ัวคราวผู�ต�องหา หรือจําเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย8อื่นใดต�อ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล�วแต�กรณี ให�ผู� น้ันรายงานเป.นลายลักษณ8อักษรต�อ
ผู�บังคับบัญชาโดยตรงขอให�หน�วยต�นสังกัดออกหนังสือรับรองแสดงสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน และหาก
มีภาระผูกพันในการทําสัญญาประกัน หรือได�ใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกันตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยราย
อื่นอยู�แล�ว ก็ให�แสดงภาระผูกพันน้ันด�วยเพ่ือนําไปใช�เป.นหลักฐานประกอบการย่ืนคําร�องขอให�ปล�อยช่ัวคราว 

๔. ให� หน.นขต.ทอ.หรือผู�ทําการแทนซึ่งเป.นหัวหน�าส�วนราชการต�นสังกัดของผู�ที่จะใช�
ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกันในการปล�อยช่ัวคราวผู�ต�องหา หรือจําเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย8อื่นใด 
ต�อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล�วแต�กรณี เป.นผู�ลงช่ือในหนังสือรับรองสถานะ และอัตรา
เงินเดือนของผู�ประกันดังกล�าว พร�อมกับให�ระบุข�อความว�าผู�ประกันได�เคยใช�ตนเองเป.นประกัน หรือ
หลักประกันตัวผู�ต�องหาหรือจําเลยรายอื่นใดในวงเงินเท�าใด และยังต�องรับผิดตามสัญญาประกันน้ันหรือไม� 
อย�างไร ตลอดจนจัดทําบัญชีคุมหนังสือรับรองดังกล�าวไว�ด�วย เพ่ือใช�เป.นข�อมูลในการออกหนังสือรับรองฉบบัต�อไป 

๕. ผู�ที่ใช�ตนเองเป.นประกันหรือหลักประกัน เมื่อได�ใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกัน 
ในการปล�อยช่ัวคราวผู�ต�องหา หรือจําเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย8อื่นใด ต�อพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาลแล�วแต�กรณี ให�รายงานเป.นลายลักษณ8อักษรต�อผู�บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๕ วันทําการ 
นับแต�วันที่พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล�วแต�กรณี สั่งปล�อยช่ัวคราวผู�ต�องหา หรือจําเลย 
โดยให�แนบสําเนาสัญญาประกัน (ถ�ามี) และสําเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับที่ใช�ประกอบการประกันมาด�วย 

๖.  ผู�บังคับบัญชาของผู�ใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกัน ซึ่งได�ใช�ตนเองเป.นประกันหรือ
หลักประกัน ในการปล�อยช่ัวคราวผู�ต�องหา หรือจําเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย8อื่นใด มีหน�าที่เสนอรายงาน 
ตามข�อ ๕ จนถึง ผบ.ทอ.โดยเสนอผ�าน สธน.ทอ. 
  
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๕๖ /๕๓  ลง  ๒๗  ก.ย.๕๓ เรื่อง การรายงานเมื่อใช�ตนเองเป.นประกัน
หรือหลักประกันต�อผู�ต�องหา หรือจําเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย8อื่นใด  
 

 



- ๓๒๔ - 
 

บันทึกข+อความ 
ส"วนราชการ 
ท่ี วันท่ี 
เร่ือง 

เรื่อง  ขอให�ออกหนังสือรับรอง 

เรียน  ....…………………..... 

ด�วย กระผม/ดิฉัน....………………………………........ตําแหน�ง....…………….........สังกัด.....…………. 
มีความประสงค8ขอให�ต�นสังกัดออกหนังสือรับรองแสดงสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือนของกระผม/ดิฉัน 
เพ่ือนําไปใช�เป.นหลักฐานประกอบการขอปล�อยช่ัวคราว.....……………………………..............ผู�ต�องหา/จําเลย 
ในคดีอาญาของสถานีตํารวจ.......……………………………..…….......สํานักงานอัยการ...……..…………................... 
ศาล....…………................ข�อหา...…….…….……............ในวงเงินประกัน............………….……………………..บาท 
(..…………………………………..............................)  ทั้งน้ี กระผม/ดิฉัน ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันของ 
สถานีตํารวจ....……………………….................สํานักงานอัยการ.…..…..……..............ศาล.....……………………...... 
คดี.....……………........(เลขคดี)……….............ระหว�าง..........…………………………..……..............ผู�กล�าวหา/โจทก8 
ในวงเงินประกัน......……………………………………................บาท (....……………………………………….....................) 
หรือไม�มีภาระผูกพันในการทําสัญญาประกันรายอื่นแต�อย�างใด 

จึงเรียนมาเพ่ือดําเนินการให�ต�อไป 
 
     (ลงช่ือ)....…….…………...................... 
             (ตําแหน�ง)..…………………....... 
 
 
หมายเหตุ ข�อความใดไม�ใช�ให�ขีดฆ�าออก และหากยังมีภาระผูกพันมากกว�า ๑ คดี ก็ให�ระบุทุกคดีให�ครบถ�วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๕ - 
 

ครุฑ 
 
เลขที่ ..…………….......        ส�วนราชการต�นสังกัด 

สถานที่ต้ัง 
 

หนังสือฉบับน้ีให�ไว�เพ่ือรับรองว�า ........………………………………………………………...................... 
เป.น............................................... ตําแหน�ง .......…………………..………......สังกัด ..……………………........ 
รับเงินเดือน ระดับ .……....ช้ัน .………...(..……………..………………...บาท) (.....………………………………….........) จริง 
ทั้งน้ี เพ่ือใช�เป.นหลักฐานประกอบการขอปล�อยช่ัวคราว..……………………………..……….........ผู�ต�องหา / จําเลย 
ในคดีอาญา ข�อหา ....…………………......…....ที่สถานีตํารวจ ..……………………........สํานักงานอัยการ.……….. 
ศาล.…………………............เท�าน้ัน และขณะน้ี ..……….……………….......ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาประกัน 
ของสถานีตํารวจ..……………………..…........…....สํานักงานอัยการ....……………….……........ศาล...……………........ 
คดี………….(เลขคดี)………..ระหว�าง .…………….........ผู�กล�าวหา / โจทก8 .………..………………....ผู�ต�องหา / จําเลย 
ข�อหา..………………………................ในวงเงินประกัน..………..……….........บาท (......…………….………………….......) 
หรือไม�มีภาระผูกพันในการทําสัญญาประกันรายอื่นแต�อย�างใด 
 
    ให�ไว�  ณ  วันที่ ……..... เดือน ...……………….... พ.ศ. .…………... 
 
     (ลงช่ือ)......…………………............... 
              (........……….………………….) 
              (ตําแหน�ง).…………………… 
 
หมายเหตุ หากศาลใดกําหนดแบบไว�ให�ใช�โดยเฉพาะ ก็ให�ใช�ตามแบบของศาลน้ัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๖ - 
 

บันทึกข+อความ 
ส"วนราชการ 
ท่ี วันท่ี 
เร่ือง  รายงานการใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกันตัวผู�ต�องหา หรือจําเลยแทนหลักทรัพย8อื่นใด 

เรียน  .…………................ 

ตามที่ กระผม/ดิฉัน...………………..................……........ตําแหน�ง………………………................. 
สังกัด.........………………………….........ได�ขอให�ต�นสังกัดออกหนังสือรับรองสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน 
เพ่ือนําไปใช�เป.นหลักฐานประกอบการขอปล�อยช่ัวคราว......…………..………………….................ผู�ต�องหา/จําเลย 
ในคดีอาญาของสถานีตํารวจ........…………………..….........สํานักงานอัยการ..……………..………………............... 
ศาล........………………..……..........ข�อหา......…………………........ในวงเงินประกัน...………..…………..............บาท 
(.…………………….............................)  ซึ่งเป.นการประกันรายที่...……….......น้ัน 

บัดน้ี กระผม/ดิฉัน ได�ไปดําเนินการดังกล�าวเสร็จสิ้นแล�ว ตามคดี..……………..(เลขคดี).………... 
ระหว�าง...………………………......................ผู�กล�าวหา/โจทก8......…….…………..……………............ผู�ต�องหา/จําเลย 
และพนักงานสอบสวนสถานีตํารวจ...………………..……….....................พนักงานอัยการ..……………………….. 
ศาล......…………………………..…………......................ได�อนุญาตให�ปล�อยช่ัวคราวผู�ต�องหา/จําเลย ไปในวงเงิน 
ประกัน.………………..………......บาท (.....………………..…......................) เมื่อ......……………..……………………......... 
รวมคดีที่กระผม/ดิฉัน ได�ใช�ตนเองเป.นประกัน หรือหลักประกันตัวผู�ต�องหา/จําเลย แทนหลักทรัพย8อื่นใด 
และยังต�องรับผิดตามสัญญาประกันน้ัน รวม...………....คดี 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ พร�อมน้ีได�แนบสําเนาสัญญาประกัน (ถ�ามี) สําเนาหนังสือรับรอง 
และเอกสารที่ใช�ประกอบการย่ืนคําร�องขอให�ปล�อยช่ัวคราวผู�ต�องหา/จําเลย มาด�วยแล�ว 
 
          (ลงช่ือ)........……………............……………………. 
         (ตําแหน�ง)...…………………................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๗ - 
 

การรายงานผลการปฏิบัติในการไปในงานพิธีต"าง ๆ 
  

นขต.ทอ.กวดขันให�ข�าราชการในสังกัดปฏิบัติตามคําสั่งโดยเคร�งครัด ในการสั่งจัดข�าราชการ 
ไปร�วมพิธีทุกครั้งให�กําหนดตัวข�าราชการผู�มีอาวุโส เป.นผู�รายงานจํานวนและรายช่ือของข�าราชการผู�ไปร�วมพิธี 
ให� หน.นขต.ทอ.ทราบภายใน ๓ วัน นับต้ังแต�พิธีการน้ันได�เสร็จสิ้นลงแล�ว 
 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๗๖/๒๐ ลง ๒๒ พ.ย.๒๐ เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติในการ 
  ไปในงานพิธีต�าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๘ - 
 

การเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล 
 

วัตถุประสงค?เพ่ือให�การปฏิบัติในการขอเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล เป.นไปโดยถูกต�องเรียบร�อย 
การปฏิบัติ 
ให�ผู�ที่ได�รับอนุญาตเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล จากกระทรวงมหาดไทยแล�ว ต�องรายงาน

ผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันภายใน ๑๕ วันทําการ  นับแต�วันที่ได�รับอนุญาต  เพ่ือออกประกาศใช�ช่ือตัวช่ือสกุลใหม�  
ดังน้ี 

๑. ข�าราชการทหารช้ันสัญญาบัตรประจําการ  ให�รายงานผู�บังคับบัญชาตามลําดับช้ันจนถึง 
ผบ.ทอ.โดยแนบหลักฐานการได�รับอนุญาตให�เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล จากกระทรวงมหาดไทย เพ่ือพิจารณาส�ง
รายงานให�กระทรวงกลาโหม ดําเนินการออกประกาศกระทรวงกลาโหมต�อไป  

๒. ข�าราชการทหาร ตํ่ากว �า ชั ้นส ัญญาบ ัตรประจําการ  น ักเร ียนทหาร พลทหาร 
กองประจําการ (พลอาสาสมัคร) ทหารกองประจําการ และลูกจ�างประจํา  ให�รายงานผู�บังคับบัญชา 
ตามลําดับ ชั ้นจนถึง  ผบ.ทอ. โดยแนบหลักฐานการได�ร ับอนุญาตให�เปลี ่ยนชื ่อตัว ชื ่อสกุล จาก
กระทรวงมหาดไทย เพ่ืออนุมัติและออกประกาศกองทัพอากาศต�อไป  

๓. ในกรณีที่ได�รับอนุญาตให�เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุลจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมิใช�อําเภอ/เขต 
ที่เป.นภูมิลําเนาทหารของตนเอง  ให�เป.นหน�าที่ของผู�ที่ได�รับอนุญาตตามข�อ ๑ และข�อ ๒ ต�องนําหลักฐาน 
ที่ได�รับอนุญาตน้ัน ไปแจ�งต�ออําเภอ/เขต ที่เป.นภูมิลําเนาทหารทราบ เพ่ือแก�ไขหลักฐานทางทหารให�ถูกต�อง 
ตรงกันต�อไป 

๔. การดําเนินการตามข�อ ๑ และข�อ ๒  กรณีเป.นข�าราชการทหารหญิงและลูกจ�างประจําหญิง 
ที่ได�ทําการสมรสหรือหย�ากับสามี และได�เปลี่ยนช่ือสกุลแล�ว  ให�ส�งหลักฐานใบสําคัญการสมรสหรือใบสําคัญ
การหย�า และสําเนาทะเบียนบ�านที่แก�ไขช่ือสกุลแล�วมาด�วย  
 
 
 
เอกสารอ�างอิง 
 -  คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๐/๔๗ ลง ๒๔ มี.ค.๔๗ เรื่อง เปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๙ - 
 

การเขียนเร่ืองและบทความลงหนังสือพิมพ? 
 

(สําเนา) 
(สําเนาฉบับ กห.รับที่ ๙๕๗๔/๑๘) 
ที่ สร.๐๒๐๒/ว.๖๒        สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

       ๒  พฤษภาคม  ๒๕๑๘ 

เรื่อง การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ8 

เรียน รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 

อ�างถึง 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 

ตามที่ได�แจ�งมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องการให�ข�าวราชการการให�สัมภาษณ8หนังสือพิมพ8 
และการเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ8 มาเพ่ือถือปฏิบัติ ความแจ�งอยู�แล�วน้ัน 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๘ คณะรัฐมนตรีได�พิจารณาเกี่ยวกับ 
เรื่องการเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ8ของข�าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจ และได�ลงมติให� 
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีที่กําหนดหลักเกณฑ8ให�ข�าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจต�องได�รับอนุญาตจาก 
ผู�บังคับบัญชา ก�อนที่จะเขียนเรื่องหรือบทความลงหนังสือพิมพ8 และอนุญาตให�ข�าราชการและพนักงาน 
ในรัฐวิสาหกิจกระทําการดังกล�าวได�ภายในขอบเขตของกฎหมายแต�เพ่ือประโยชน8แก�ราชการ ทางราชการควร 
จะได�ทราบข�อคิดเห็นของข�าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู�ที่เขียนเรื่องหรือบทความไปลงหนังสือ 
พิมพ8ด�วย ฉะน้ัน ในกรณีที่ข�าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู�ที่เขียนเรื่อง หรือบทความน้ันไม�ใช�ช่ือจริง 
ก็ให�ข�าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู�น้ันแจ�งนามปากกาให�ผู�บังคับบัญชาทราบด�วย 

จึงเรียนยืนยันมาเพ่ือถือปฏิบัติต�อไป 
 
      ขอแสดงความนับถืออย�างย่ิง 
      (ลงช่ือ)   ปลั่ง  มีจุล 
       (ปลั่ง  มีจุล) 
      เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร.๘๑๒๒๐๙ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๓๐ - 
 

การขอใช+ยานพาหนะ 
 

๑. วัตถุประสงค?เพ่ือเป.นการช�วยเหลือข�าราชการทหาร ลูกจ�าง และครอบครัว ในเรื่อง 
การขอใช�ยานพาหนะ 

๒. ประเภทของการช"วยเหลือการขอใช�ยานพาหนะของทางราชการให�ขอได�ในเฉพาะกิจการ
ดังน้ี 

๒.๑ การฌาปนกิจ 
๒.๒ การอุปสมบท 
๒.๓ การสมรส 
๒.๔ การขนย�ายครอบครัว 

๓. ผู+ท่ีได+รับการช"วยเหลือ 
๓.๑ ข�าราชการทหาร 
๓.๒ ลูกจ�าง 
๓.๓ พนักงานราชการ 
๓.๔ ครอบครัวของบุคคลในข�อ ๓.๑ , ๓.๒และ ๓.๓ 

๔. หน"วยท่ีมียานพาหนะประจําหน"วยพิจารณาอนุมัติจัดยานพาหนะประจําหน�วยช�วยเหลือได� 
๔.๑ หน.นขต.ทอ. 
๔.๒ กองบิน, ฝูงบิน หรือหน�วยบิน 
๔.๓ หน�วยอื่น ๆ 

๕. การจัดยานพาหนะช"วยเหลือให+อยู"ในขอบเขต ดังน้ี 
๕.๑ หน�วย ณ ที่ ต้ังดอนเมือง  และบางซื่อ ให� พิจารณาช�วยเหลือได�ภายในเขต

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ได�ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี โดยไม�ให�เสียภารกิจประจําหน�วย 
๕.๒ หน�วย ณ ที่ต้ังต�างจังหวัด ให�พิจารณาช�วยเหลือภายในเขตจังหวัดที่หน�วยต้ังอยู� 

และจังหวัดอื่น ๆ ได�ตามความเหมาะสม ทั้งน้ี โดยไม�ให�เสียภารกิจประจําหน�วย 
๕.๓ หน�วย ณ ที่ต้ังดอนเมือง บางซื่อ และต�างจังหวัด ที่ไม�มียานพาหนะ หรือมีแต�เกิน 

ขีดความสามารถที่จะให�การช�วยเหลือได� ให�ขอรับการสนับสนุนจาก ขส.ทอ.ได�ตามที่กําหนดไว�ในข�อ ๕.๑ 
และ ๕.๒ โดยผู�ขอใช�รายงานตามลําดับช้ันจนถึง จก.ขส.ทอ.เป.นผู�พิจารณาอนุมัติได�ตามความเหมาะสม 
ทั้งน้ีโดยไม�ให�เสียภารกิจประจําของ ทอ. 

๕.๔ เช้ือเพลิงและหล�อลื่น ให�ผู�ขอใช�ยานพาหนะจัดหาเอง 
๕.๕ การจัดยานพาหนะช�วยเหลือตามข�อ ๕.๑, ๕.๒ และ ๕.๓ให�ทุกหน�วยรวบรวม 

ใบขอใช�ยานพาหนะ เพ่ือช�วยเหลือข�าราชการ ลูกจ�าง พนักงานราชการ และครอบครัว  แล�วแจ�ง กบ.ทอ.ทราบ
ทุกรอบ ๖ เดือน.นับต้ังแต�คําสั่งน้ีมีผลใช�บังคับ 
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๖. การจัดยานพาหนะช"วยเหลือเก่ียวกับการเจ็บปPวยกะทันหัน และเหตุฉุกเฉิน 
๖.๑ ให�หน�วยที่มียานพาหนะของ ทอ.ทุกหน�วย พิจารณาจัดยานพาหนะช�วยเหลือได� 

ตามความจําเป.น เช�นเดียวกันกับข�อ ๔ โดยมีหนทางปฏิบัติตามที่กําหนดไว�ในข�อ ๕.๑,๕.๒ และ ๕.๓ 
๖.๒ เช้ือเพลิงและหล�อลื่น ให�เบิกทดแทนในงบพิเศษตามจํานวนที่ใช�จริงได�เฉพาะ 

การจัดยานพาหนะเพ่ือช�วยเหลือข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานราชการ สําหรับการจัดยานพาหนะ 
เพ่ือช�วยเหลือครอบครัวของข�าราชการ ลูกจ�าง และพนักงานราชการ ให�เบิกเช้ือเพลิงและหล�อลื่นงบพิเศษ 
ตามจํานวนเท�าที่ใช�จริง ได�เฉพาะภายในเขตจังหวัดที่เป.นที่ต้ังของหน�วย และจังหวัดที่มีอาณาเขตติดต�อ 
กับจังหวัดที่เป.นที่ต้ังของหน�วย หากนอกเหนือขอบเขตดังกล�าว ให�ผู�ขอใช�ยานพาหนะจัดหาเช้ือเพลิงและ 
หล�อลื่นเอง 

๗. การจัดยานพาหนะช"วยเหลือข+าราชการ ลูกจ+าง และพนักงานราชการ ท่ีถึงแก"กรรมใน
หน+าท่ีราชการ 

๗.๑ หน�วย ณ ที่ต้ังดอนเมืองและบางซื่อให� สก.ทอ.จัดรถบรรทุกคนช�วยเหลือตามที่
กําหนดไว�ในข�อ ๕.๑ และงดเก็บค�าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น 

๗.๒ หน�วย ณ ที่ต้ังต�างจังหวัดให�หน�วย ณ ที่ต้ังน้ัน ๆ พิจารณาจัดยานพาหนะช�วยเหลือ
ได�ตามที่กําหนดไว�ในข�อ ๕.๒ 

๗.๓ สก.ทอ.หรือหน�วย ณ ที่ต้ังต�างจังหวัดหากเกินขีดความสามารถที่จะจัดยานพาหนะ 
ช�วยเหลือได� ให�ขอรับการสนับสนุน ขส.ทอ.โดยให�หน�วยรายงานตามลําดับช้ันจนถึง จก.ขส.ทอ.เป.นผู�พิจารณา
อนุมัติได�ตามความเหมาะสม 

๗.๔ เช้ือเพลิงและหล�อลื่น ให�เบิกทดแทนในงบพิเศษตามจํานวนเท�าที่ใช�จริง 

๘. ข+อกําหนดอ่ืน ๆ  
๘.๑ ผู�ขอใช�ยานพาหนะต�องแนบใบขอใช�ยานพาหนะ เพ่ือช�วยเหลือข�าราชการ ลูกจ�าง

พนักงานราชการและครอบครัว พร�อมทั้งลงช่ือผู�ขอใช�ยานพาหนะด�วยทุกครั้ง  
๘.๒ ผู�ขอใช�ยานพาหนะตามข�อ ๓ เป.นผู�รับผิดชอบต�ออุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆ  

ที่เกิดข้ึนจากการใช�ยานพาหนะในครั้งน้ัน ๆ 
๘.๓ ผู�ควบคุมพาหนะจะต�องเป.นนายทหารสัญญาบัตร 
๘.๔ ผู�ขอใช�ยานพาหนะ ตามข�อ ๓ จะต�องแนบหลักฐานที่แสดงว�าจะจัดงานตามที่ขอใช�

ยานพาหนะไปพร�อมกับใบขอใช�ยานพาหนะ เพ่ือช�วยเหลือข�าราชการ ลูกจ�าง พนักงานราชการ และครอบครัว 
๘.๕ การจัดยานพาหนะช�วยเหลือ ตามข�อ ๓ ในกรณีขนย�ายครอบครัว ไม�รวมถึงผู�ได�รับ

คําสั่งให�ย�ายสังกัด และมีสิทธิเบิกค�ายานพาหนะในการขนย�ายครอบครัวได�ตามความใน พ.ร.ฎ.ว�าด�วยการใช�
จ�ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่ใช�อยู�ในปXจจุบัน 

๘.๕ ครอบครัว หมายถึง คู�สมรส บุตร บิดา มารดา บิดา มารดาของคู�สมรสของ
ข�าราชการลูกจ�างและพนักงานราชการ 
 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๓/๕๒ ลง ๓๑ ก.ค.๕๒  เรื่อง การขอใช�ยานพาหนะเพ่ือช�วยเหลือ
ข�าราชการ  ลูกจ�าง พนักงานราชการและครอบครัว 
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การจํากัดการเสพสุราของข+าราชการ 
 

๑. วัตถุประสงค?เพ่ือเป.นการปKองกันมิให�ผู�ที่นิยมการเสพสุราไปก�อคดีอาญา อันนํามาซึ่ง 
ความเสื่อมเสียแก�ทางราชการ 

๒. การจํากัดการเสพสุราของข+าราชการ 
๒.๑ ข�าราชการทหารตํ่ากว�าช้ันสัญญาบัตรและลูกจ�างที่แต�งเครื่องแบบ จะเสพสุราเมรัย 

ได�เฉพาะภายในเคหะสถานอันเป.นที่พักอาศัย หรือภายในสโมสรของทางราชการเท�าน้ันเว�นแต�ในงานเลี้ยง 
ฉลองเน่ืองในโอกาสต�าง ๆ ที่จัดข้ึนหรือได�รับอนุญาตให�จัดข้ึน โดยผู�บังคับบัญชาต้ังแต�ระดับช้ันผู�บังคับการกรม 
ผู�บังคับหมวดเรือ หรือผู�บังคับการกองบิน ข้ึนไป 

๒.๒ ห�ามข�าราชการทหาร และลูกจ�าง ทั้งที่แต�งเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเสพสุรา
เมรัยจนถึงเสียกิริยา 

๒.๓ ห�ามพลทหารกองประจําการ และพลทหารประจําการ เสพสุราเมรัยโดยเด็ดขาด  
ไม�ว�าจะอยู�ภายในหรือภายนอกกรมกอง 

๒.๔ ให�ผู�บังคับบัญชาของแต�ละส�วนราชการ ได�ช้ีแจงสอดส�องและดูแลกวดขันผู�อยู�ใต� 
บังคับบัญชาให�ถือปฏิบัติตามโดยเคร�งครัด หากปรากฏว�ามีเหตุการณ8อันไม�งดงามเกิดข้ึน โดยมีสาเหตุ 
สืบเน่ืองมาจากการฝGาฝRนคําสั่งน้ี ให�ถือเป.นความบกพร�องของผู�บังคับบัญชาของผู�ก�อเหตุการณ8น้ัน ๆ และให�
ผู�บังคับบัญชาดังกล�าวรับผิดชอบร�วมด�วยทุกกรณี 
 
 
เอกสารอ+างอิง  คําสั่ง กห.ที่ ๑๔๔/๓๕ ลง ๑๗ ก.พ.๓๕ 
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บันทึกข+อความ 
ส"วนราชการ  กพ.ทอ.(กปค.โทร.๒-๑๒๔๕) 
ท่ี  กห  ๐๖๐๓.๔/๓๐๕๗      วันท่ี       ๒๕  เม.ย.๔๘ 
เร่ือง  การเสพสุราในสโมสรช�วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน 

เรียน  ผบ.ทอ. 

๑. ตามอนุมัติ  ผบ.ทอ.เมื่อ  ๑๒  เม.ย.๔๗  ท�ายหนังสือ  กพ.ทอ.ที่  กห  ๐๖๐๓.๔/๓๐๐๔ 
ลง ๘ เม.ย.๔๗  เรื่อง การเสพสุราในช�วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ให� นขต.ทอ, นขต.บยอ., 
นขต.บนอ.,  นขต.บศอ. และกองบิน  ช้ีแจง  สอดส�องดูแล  และเข�มงวดกวดขันข�าราชการและลูกจ�างในหน�วย 
มิให�เสพสุราในเวลาราชการ  น้ัน 

๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล�วพบว�าในปXจจุบันยังคงมีข�าราชการและลูกจ�าง  ทอ.เสพสุรา  ในช�วง
เวลารับประทานอาหารกลางวันตามร�านอาหาร และตามสโมสรทหารอากาศ  ณ ที่ต้ังดอนเมืองเป.นจํานวนมาก 

๓. กพ.ทอ.พิจารณาแล�ว  เห็นว�าการเสพสุราของข�าราชการและลูกจ�างในช�วงเวลา 
รับประทานอาหารกลางวัน  ซึ่งถือว�าเป.นเวลาราชการ  (๐๘๐๐ - ๑๖๐๐)  นอกจากจะทําให�ไม�สามารถ 
กลับมาปฏิบัติงานได�อย�างมีประสิทธิภาพแล�ว  ยังเป.นการปลูกฝXงค�านิยมที่ ไม�ดีงามในการใช�สโมสร 
และเป.นสาเหตุสําคัญประการหน่ึงของการก�อให� เกิดหน้ีสิน  ซึ่งมีผลทําให�ครอบครัวต�องเดือดร�อน 
จึงเห็นสมควรดําเนินการดังน้ี 

๓.๑ ให� หน.นขต.ทอ., หน.นขต.กองบัญชาการ และ ผบ.กองบิน เข�มงวดกวดขัน 
ข�าราชการและลูกจ�างภายในหน�วย  มิให�เสพสุราในเวลาราชการ โดยเคร�งครัด 

๓.๒ ให�สโมสรทหารอากาศ  ณ  ที่ต้ังดอนเมือง  บางซื่อ  กองบิน  และ  รร.การบิน 
งดจําหน�ายสุราและงดให�บริการข�าราชการและลูกจ�างที่เสพสุราในเวลาราชการ 

๓.๓ ให� สน.ผบ.ดม.เพ่ิมการเข�มงวดกวดขันในการตรวจตราการเสพสุราของข�าราชการ 
และลูกจ�าง ทอ.ในเวลาราชการตามร�านอาหารบริเวณรอบพ้ืนที่ ทอ. ตลอดจนสโมสรทหารอากาศ ณ ที่ต้ัง 
ดอนเมือง และบางซื่อ  หากตรวจพบให�ดําเนินการจับกุมแล�วรายงานหน�วยต�นสังกัด  เพ่ือดําเนินการลงทัณฑ8 
ตามคําสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙  เรื่อง กําหนดแนวทางการลงทัณฑ8ข�าราชการ ทอ. 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข�อ  ๓  ให�ต�อไปด�วย 
 
       (ลงช่ือ)  พล.อ.ต.ดิลก   ทรงกัลยาณวัตร 
                จก.กพ.ทอ. 
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การใช+ยศทหารประกอบชื่อบุคคล 
 

(สําเนา) 
คําชี้แจงกระทรวงกลาโหม 

เร่ือง  การใช+ยศทหารประกอบชื่อบุคคล 
--------------------- 

เน่ืองจากปรากฏว�า นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนทั้งประจําการและ 
นอกประจําการบางนายใช�ยศทหารประกอบช่ือในกิจการและโอกาสที่ไม�เหมาะสมกับกาลเทศะกล�าวคือ  
ในบางกิจการหรือในโอกาสที่ไม�ควรจะเปYดเผยให�บุคคลภายนอกวงการทหารทราบว�าตนเป.นทหาร ก็กลับ
เปYดเผยให�ทราบทั้งน้ี ย�อมเป.นเหตุนํามาซึ่งความเสื่อมเสียถึงวงการทหารโดยทั่วไปด�วย ฉะน้ัน จึงช้ีแจงทาง
ปฏิบัติดังต�อไปน้ี 

๑. ยศทหารน้ันโดยเฉพาะยศนายทหารสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัวได�ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล�าโปรดกระหม�อมแต�งต้ังให� จึงถือเป.นพระมหากรุณาธิคุณและเป.นพระบารมีปกเกล�า 
ปกกระหม�อมแก�เหล�าทหารของชาติซึ่งผู�ได�รับทุกคนจักต�องเชิดชูรักษาไว�และถือเป.นเกียรติช่ือเสียงของตนเอง 
และของวงศ8ตระกูล ประเทศต�าง ๆ  เขาถือว�าทหารเป.นผู�ซึ่งสมควรยกย�องเป.นพิเศษ เพราะเป.นผู�ที่ยอมเสียสละ 
แล�วทุกอย�างแม�ชีวิตและเลือดเน้ือก็ยอมพลีเพ่ืออิสรภาพของประเทศชาติกล�าวอย�างย�อ ๆ ก็คือ เขาให�เกียรติ 
แก�ผู�ซึ่งเป.นทหารมากกว�าบุคคลอื่น ๆ ยศทหารกับเกียรติยศย�อมเป.นของคู�กันเสมอ เมื่อเป.นดังน้ีจึงจําเป.น 
อย�างย่ิงที่ทหารทั้งหลายจะต�องระวังรักษาเกียรติยศ และช่ือเสียงของตนไว�เป.นพิเศษการใช�ยศทหารประกอบ 
ช่ือในกิจการ หรือโอกาสที่ไม�สมควรก็เท�ากับทําลายเกียรติยศและช่ือเสียงของตนเองและวงการทหารด�วย 

๒. ตามความนิยมโดยทั่วไป ผู�มียศทหารมีจะใช�ยศประกอบช่ือในกิจการและโอกาสดังต�อไปน้ี 
๒.๑ ในกิจการของทหาร 
๒.๒ ในการแสดงตนเองในงานพระราชพิธีงานรัฐพิธี งานพิธีหรืองานอื่น ๆ ของ 

ทางราชการหรืองานพิธีหรืองานอื่น ๆ อันมีเกียรติทั่วไป 
๒.๓ ในการแนะนําตนเองในการสมาคมด�วยวาจา หรือหนังสือ 
๒.๔ ในการพิมพ8นามบัตร หรือบัตรเชิญ 
๒.๕ ในการพิมพ8หนังสือซึ่งเป.นตํารา หรือเป.นประโยชน8แก�บุคคลทั่วไป 

๓. ผู�มี ยศทหารซึ่ ง เป.นข� าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ�าง  หรือคนงานในสั งกัด
กระทรวงกลาโหมหรือเป.นพนักงาน หรือคนงานในองค8การ หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
จะไม�ใช�ยศประกอบช่ือในการปฏิบัติราชการหรือทํางานตามหน�าที่ก็ได� 

๔. ในการปฏิบัติราชการหรือทํางานในส�วนราชการฝGายพลเรือน องค8การหรือรัฐวิสาหกิจ 
ฝGายพลเรือน ผู�มียศทหารจะใช�ยศประกอบช่ือเท�าที่จําเป.น หรือจะไม�ใช�ยศประกอบช่ือก็ได� 
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 ๕.  ในกิจการหรือโอกาสอื่น เช�น ในการประกอบธุรกิจต�าง ๆ หรือเมื่อต�องคดีซึ่งถูกดําเนินคดี 
ในศาลพลเรือน ย�อมไม�นิยมใช�ยศประกอบช่ือ 

 ทั้งน้ี ให�ผู�บังคับบัญชาช้ีแจงตักเตือนให�ผู�ใต�บังคับบัญชาทราบโดยทั่วกัน 
 
                   (ลงช่ือ) พลเอก ครวญ  สุทธานินทร8 
         (ครวญ  สุทธานินทร8) 
               รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
         ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
สําเนาถูกต�อง 
(ลงช่ือ) น.ท.หญิง อรทัย  เฟRdองชูนุต 
     (อรทัย  เฟRdองชูนุต) 
   หน.ผฐธ.กปค.กพ.ทอ. 
      ๓ มี.ค.๓๑ 
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การประดับภาพถ"ายของผู+บังคับบัญชา  
(สําเนา) 

คําสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

   ที่  ๑๒๗/๕๗  
เรื่อง  การประดับภาพถ�ายของผู�บงัคับบญัชาระดับสงูของ ทอ. 

 

เพ่ือให�การประดับภาพถ�ายของผู�บังคับบัญชาใน ทอ. เป.นไปด�วยความถูกต�อง  เหมาะสม 
จึงให�ปฏิบัติดังน้ี 

๑. ให�ส�วนราชการต�าง ๆ ประดับภาพถ�ายของ ผบ.ทอ.,รอง ผบ.ทอ.,ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธ
บริการ),ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) และ เสธ.ทอ.โดยพ้ืนที่ส�วนบน ให�ประดับภาพถ�ายของ ผบ.ทอ.เพียง
ภาพเดียว  พ้ืนที่ส�วนล�าง ให�ประดับภาพถ�ายของ รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ),ผช.ผบ.ทอ.
(สายงานกิจการพิเศษ) และ เสธ.ทอ. เรียงจากซ�ายไปขวาตามลําดับ  

๒.  โดยระบุยศ – ช่ือ – นามสกุล และตําแหน�งของผู�บังคับบัญชาไว�บริเวณใต�ภาพถ�าย 
สําหรับยศ และตําแหน�ง จะระบุเป.นคําเต็ม หรือคําย�อก็ได� อย�างใดอย�างหน่ึงตามความเหมาะสม 

๓.  ภาพถ�าย 
 ๓.๑  เป.นภาพถ�ายสี ครึ่งตัว ไม�สวมหมวก และแว�นตา แต�งกายด�วยเครื่องแบบทหารรักษา

พระองค8 หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ อย�างใดอย�างหน่ึงในลักษณะเดียวกัน  
 ๓.๒หน�วยระดับ นขต.ทอ. หรือเทียบเท�าข้ึนไป  ให�ประดับภาพขนาด  ๑๖ x  ๒๐ น้ิวสําหรับ

หน�วยระดับกองหรือเทียบเท�า  ฝูงบิน  กองพันและกองร�อยทหารกองประจําการและหน�วยอิสระ   
ให�ประดับภาพขนาด  ๑๑ x ๑๔  น้ิว 

๔. สถานที่ประดับภาพถ�าย  ให�หน�วยพิจารณาตามความเหมาะสม  เช�น  บก.ของหน�วย 
ห�องโถง ห�องประชุม ห�องรับรอง ห�องรับแขก  ทางเดินหลัก หรือพ้ืนทีให�บริการ เป.นต�น 

๕. สําหรับการประดับภาพถ�ายผู�บังคับบัญชาของหน�วยระดับ  นขต.ทอ. หากหน�วยประสงค8จะ
ประดับให�ใช�แนวทางการประดับภาพถ�าย ตามข�อ ๑ ถึงข�อ ๔  โดยอนุโลม 

ตัวอย"างการประดับภาพถ"ายผู+บังคับบัญชาระดับสูงของ ทอ. 
 
 

พลอากาศเอก (ช่ือ-สกลุ) 
ผู�บัญชาการทหารอากาศ   

หรือ 
พล.อ.อ. (ช่ือ-สกลุ) 

ผบ.ทอ. 
 

 
 
  พลอากาศเอก (ช่ือ-สกุล)         พลอากาศเอก (ช่ือ-สกุล)              พลอากาศเอก (ช่ือ-สกุล)            พลอากาศเอก (ช่ือ-สกุล) 
รองผู�บัญชาการทหารอากาศ   ผู�ช�วยผู�บัญชาการทหารอากาศ        ผู�ช�วยผู�บัญชาการทหารอากาศ        เสนาธิการทหารอากาศ   
              หรือ                               หรือ                                         หรือ                                  หรือ 
พล.อ.อ. (ช่ือ-สกุล)                  พล.อ.อ. (ช่ือ-สกุล)                     พล.อ.อ. (ช่ือ-สกุล )       พล.อ.อ. (ช่ือ-สกุล) 

       รอง ผบ.ทอ.                             ผช.ผบ.ทอ.                              ผช.ผบ.ทอ.                           เสธ.ทอ. 

ผช.ผบ.ทอ. 
(สายงานยุทธบริการ) 

ผช.ผบ.ทอ. 
(สายงานกิจการพิเศษ) 

ผบ.ทอ. 

รอง ผบ.ทอ. เสธ.ทอ. 
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การปกครองบังคับบัญชา 
 

๑. ความมุ"งหมาย 
โดยที่เป.นการสมควรกําหนดหลักเกณฑ8เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาให�เหมาะสม 

และเป.นหลักปฏิบัติในแนวเดียวกัน จึงวางระเบียบไว� 

๒. นิยามศัพท? 
๒.๑ การปกครองบังคับบัญชาหมายถึง  การที่ผู�บังคับบัญชาให�อํานาจในการปกครอง

ดูแลหน�วยทหาร และหรือกําลังพลที่อยู�ภายใต�บังคับบัญชาของตนภายในขอบเขตของกฎหมายและแบบธรรม
เนียมที่กําหนด รวมทั้งอํานาจในการสั่งการลงโทษหรือลงทัณฑ8ทางวินัยด�วย 

๒.๒ หน"วยขึ้นตรงกองทัพอากาศหมายถึง  ส�วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ�ง 
ส�วนราชการและกําหนดหน�าที่ของส�วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม 
และให�หมายรวมถึง ส�วนราชการตามอัตราเพ่ือพลางด�วย 

๒.๓ หน"วยแยกหมายถึง  ส�วนราชการข้ึนตรงต�อหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หรือหน�วย
รองของส�วนราชการข้ึนตรงต�อหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ตามลํ าดับที่แยกออกไปปฏิบั ติงาน  
นอกเขตพ้ืนที่ของหน�วยต�นสังกัด ในเขตพ้ืนที่ของหน�วยอื่นให�หมายรวมถึงหน�วยตามอัตราเพ่ือพลางด�วย 

๒.๔ หน"วยสมทบหมายถึง  ส�วนราชการข้ึนตรงต�อหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หรือ
หน�วยรองของส�วนราชการข้ึนตรงต�อหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ตามลําดับที่ไปปฏิบัติงานร�วมกับหน�วยอื่น
และให�หมายรวมถึงหน�วยตามอัตราเพ่ือพลางด�วย 

๓. การปกครองบังคับบัญชา 
๓.๑ หน�วยแยกหรือหน�วยสมทบที่ไปอยู�ในเขตพ้ืนที่ของหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หรือ

หน�วยแยกที่ ต้ัง  ณ ต�างจังหวัด ให�อยู� ในการปกครองบังคับบัญชาของหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ  
หรือหน�วยแยกที่เป.นเจ�าของเขตพ้ืนที่น้ัน 

๓.๒ กําลังพลที่ไปปฏิบัติราชการหรือช�วยราชการในหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หรือ 
หน�วยแยกให�อยู�ในการปกครองบังคับบัญชาของหน�วยน้ัน 

๓.๓ กําลังพลที่เข�ารับการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ ให�อยู�ในความปกครอง
บังคับบัญชาของสถานศึกษาน้ัน 

๔. การสั่งการด+านการปกครอง 
หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ หรือหน�วยแยกหรือสถานศึกษาที่มีอํานาจปกครองบังคับ

บัญชาหากสั่งการด�านการปกครองเกี่ยวกับการลงโทษหรือลงทัณฑ8ทางวินัยแก�กําลังพลที่ไปปฏิบัติราชการ หรอื
ช�วยราชการ หรือเข�ารับการศึกษา ต�องแจ�งให�ต�นสังกัดของผู�ต�องโทษ หรือลงทัณฑ8น้ันทราบเป.นลายลักษณ8
อักษร 
 
เอกสารอ+างอิง ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการปกครองบังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๒๖ 
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การจัดลาํดับอาวุโสของข+าราชการทหาร 
 

เพ่ือให�การกําหนดหลักเกณฑ8การจัดลําดับอาวุโสของข�าราชการทหารเป.นไปในแนวทาง
เดียวกันโดยยึดถือหลักเกณฑ8ดังน้ี 

๑. ผู�ที่มียศทหารสูง  เป.นผู�มีอาวุโสสูงกว�า  ผู�ที่มียศทหารตํ่า 

๒. ผู�ที่มียศทหารเท�ากัน  ผู�ที่ได�รับยศก�อน  เป.นผู�ที่มีอาวุโสสูงกว�า 

๓. ผู�ที่มียศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก รับเงินเดือนอัตรา จอมพล จอมพลเรือ  
จอมพลอากาศ เป.นผู�ที่มีอาวุโสสูงกว�าผู�รับเงินเดือนอัตรา พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 

๔. ผู�ที่ มียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงิน เ ดือนอัตรา พันเอกพิเศษ  
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ เป.นผู�ที่มีอาวุโสสูงกว�าผู�รับเงินเดือนอัตรา พันเอก นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก 
( ตามข�อ ๓ และข�อ ๔ ผู�ที่มีคําสั่งให�รับเงินเดือนก�อน เป.นผู�มีอาวุโสสูงกว�า ผู�มีคําสั่งให�รับเงินเดือนภายหลัง) 

๕. ผู�ที่ได�รับว�าที่ยศเท�ากันและพร�อมกัน ให�ถือลําดับอาวุโสในคําสั่งแต�งต้ังว�าที่ยศของ
กระทรวงกลาโหม 

๖. ผู�ที่ได�รับยศเท�ากันและพร�อมกัน ให�พิจารณาการได�รับยศย�อนหลังไปตามลําดับจนถึง 
ยศร�อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ตามลําดับ หากยังไม�ได�ข�อยุติ ให�ถือลําดับอาวุโสในประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งจะเป.นไปตามลําดับอาวุโสที่หน�วยเสนอ 

๗. ข�าราชการทหารที่ เปลี่ยนสภาพมาจากข�าราชการกลาโหมพลเรือน ให�ถือวันรับ 
เงินเดือนครั้งแรกในอัตราช้ันยศทหารน้ัน ๆ เป.นลําดับอาวุโส 
 
เอกสารอ+างอิง  ระเบียบ กห.ว�าด�วยการจัดลําดับอาวุโสของข�าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๗ 
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ธง 
 
           วัตถุประสงค?  ธงเป.นสัญลักษณ8แสดงความหมายแทนสิ่งสําคัญที่ต�องแสดงความเคารพ ประกอบกับ
ธงมีส�วนเกี่ยวข�องกับเรื่องการจัดกองทหารเกียรติยศ การยิงสลุตและการเคารพ จึงกําหนดแนวทางให�ทราบ
และยึดถือเป.นหลักปฏิบัติทางด�านแบบธรรมเนียมทหาร 
 
           ๑.  ธงท่ีมีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย  ได�แก� 
 ๑.๑  ธงชาติ  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�ากว�าง ๖ ส�วนยาว ๙ ส�วน ด�านกว�าง แบ�งเป.น๕ แถบ 
ตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป.นแถบสีนํ้าเงินแก� กว�าง ๒ ส�วน ต�อจากแถบสีนํ้าเงินแก�ออกไปทั้งสอง
ข�างเป.นแถบสีขาว กว�างข�างละ ๑ ส�วน ต�อจากแถบสีขาวออกไปทั้งสองข�าง เป.นแถบสีแดงข�างละ ๑ ส�วน ธง
ชาติน้ีเรียกอีกอย�างหน่ึงว�า "ธงไตรรงค8" 
 ๑.๒  ธงราชนาวี  มีลักษณะอย�างเดียวกับธงชาติ แต�ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีแดง  ขนาด
เส�นผ�าศูนย8กลาง ยาว ๔ ใน ๖ ส�วนของความกว�างของผืนธง โดยให�ขอบของดวงกลมจดขอบแถบสีแดงของผืนธง 
ภายในดวงกลมมีรูปช�างเผือกทรงเครื่องยืนแท�นหันหน�าเข�าหาเสาธงหรือคันธง 
 
           ๒.  ธงพระอิสริยยศ  ได�แก� 
 ๒.๑  ธงสําหรับองค?พระมหากษัตริย?  ได�แก� 
    ๒.๑.๑  ธงมหาราชใหญ"   มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พ้ืนธงสีเหลืองมีรูปครุฑพ�าห8 
สีแดงอยู�ตรงกลาง 
    ๒.๑.๒  ธงมหาราชน+อย  แบ�งตามความยาวออกเป.นสองตอน ตอนต�นมีลักษณะและสี
อย�างเดียวกับธงมหาราชใหญ� แต�กว�างไม�เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป.นชายต�อสีขาวแปลงเป.น
รูปธงยาวเรียว โดยให�ปลายสุดกว�างครึ่งหน่ึงของตอนต�น ปลายธงตัดเป.นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส�วน
ของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป.น ๘ เท�าของความกว�างของตอนต�น ธงน้ีถ�าชักข้ึนแทนธง
มหาราชใหญ� หมายความว�า ทรงพระกรุณาโปรดเกล�าฯให�งดการยิงสลุตถวายคํานับ 
 ๒.๒  ธงสําหรับองค?สมเด็จพระราชินี  ได�แก� 
    ๒.๒.๑  ธงราชินีใหญ"  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน  พ้ืนธง
สีเหลือง ตอนต�น ๒ ใน ๓ ส�วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงมหาราชใหญ� ตอนปลายตัดเป.นแฉกรูปหางนก
แซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส�วนของความยาวของผืนธง 
    ๒.๒.๒  ธงราชินีน+อย  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงมหาราชน�อย เว�นแต�ชายต�อเป.น 
สีแดง ธงน้ีถ�าชักข้ึนแทนธงราชินีใหญ� หมายความว�า ทรงพระกรุณาโปรดเกล�า ฯ ให�งดการยิงสลุตถวายคํานับ 
 ๒.๓   ธงสําหรับองค?สมเด็จพระบรมราชชนนี  ได�แก� 
    ๒.๓.๑  ธงบรมราชวงศ?ใหญ"  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�ากว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน 
พ้ืนธงสีเหลือง ปลายธงตัดเป.นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส�วนของความยาวของผืนธง ที่ตรงกลาง
ตอนต�น ๒ ใน ๓ ส�วนของผืนธง เป.นรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสสีขาบ มีขนาดกว�างยาวครึ่งหน่ึงของความกว�างของผืนธง 
ภายในรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบมีรูปมงกุฎขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว�นฟKา ๒ ช้ันเหนือต่ัง และมีต่ังลดต้ัง
ฉัตรกลีบบัว ๕ ช้ัน อยู�สองข�าง  รูปเหล�าน้ีเป.นสีเหลืองเข�ม 
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    ๒.๓.๒  ธงบรมราชวงศ?น+อย  แบ�งตามความยาวออกเป.นสองตอน ตอนต�นมีลักษณะและ
สีอย�างเดียวกับตอนต�นของธงบรมราชวงศ8ใหญ� แต�กว�างไม�เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป.นชายต�อ
สีแดงแปลงเป.นรูปธงยาวเรียว โดยให�ปลายสุดกว�างครึ่งหน่ึงของตอนต�น ปลายธงตัดเป.นแฉกรูปหางนก
แซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส�วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป.น ๘ เท�าของความกว�างของตอนต�นธง
น้ี 
ถ�าชักข้ึนแทนธงบรมราชวงศ8ใหญ� หมายความว�า โปรดเกล�า ฯ ให�งดการยิงสลุตถวายคํานับ 
 ๒.๔   ธงสําหรับองค?สมเด็จพระยุพราช  ได�แก� 
    ๒.๔.๑  ธงเยาวราชใหญ"  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พ้ืนธงมีสองสีรอบนอกสีขาบ 
รอบในสีเหลืองกว�างยาวครึ่งหน่ึงของรอบนอก มีรูปครุฑพ�าห8สีแดงอยู�ตรงกลาง 
    ๒.๔.๒  ธงเยาวราชน+อย  แบ�งตามความยาวออกเป.นสองตอน  ตอนต�นมีลักษณะและสี
อย�างเดียวกับธงเยาวราชใหญ� แต�กว�างไม�เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป.นชายต�อสีขาวแปลงเป.น
รูปธงยาวเรียว โดยให�ปลายสุดกว�างครึ่งหน่ึงของตอนต�น ปลายธงตัดเป.นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส�วน
ของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป.น ๘ เท�าของความกว�างของตอนต�น ธงน้ีถ�าชักข้ึนแทนธงเยาวราชใหญ� 
หมายความว�า โปรดเกล�า ฯ ให�งดการยิงสลุตถวายคํานับ 
 ๒.๕  ธงสําหรับองค?พระวรชายาแห"งสมเด็จพระยุพราช  ได�แก� 
    ๒.๕.๑  ธงเยาวราชใหญ"ฝPายใน  ลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒ ส�วนยาว ๓ ส�วน 
ตอนต�น ๒ ใน ๓ ส�วนของความยาวของผืนธง เหมือนธงเยาวราชใหญ� ตอนปลายเป.นสีขาบตัดเป.นแฉก 
รูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส�วนของความยาวของผืนธง 
    ๒.๕.๒  ธงเยาวราชน+อยฝPายใน  ลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงเยาวราชน�อย เว�นแต�ชาย
ต�อเป.นสีแดง ธงน้ีถ�าชักข้ึนแทนธงเยาวราชใหญ�ฝGายใน หมายความว�า โปรดให�งดการยิงสลุตถวายคํานับ 
 ๒.๖   ธงสําหรับพระราชโอรส สมเด็จพระเจ+าพ่ียาเธอ หรือสมเด็จพระเจ+าน+องยาเธอ 
แห"งพระมหากษัตริย?ทุกรัชกาล  ได+แก" 
    ๒.๖.๑  ธงราชวงศ?ใหญ"ฝPายหน+า  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสพ้ืนธงสีขาบ มีดวงกลม
สีเหลือง ขนาดเส�นผ�าศูนย8กลางยาวครึ่งหน่ึงของความกว�างของผืนธง อยู�ตรงกลางของผืนธง ภายในดวงกลมมี
รูปครุฑพ�าห8สีแดง 
    ๒.๖.๒  ธงราชวงศ?น+อยฝPายหน+า  แบ�งตามความยาวออกเป.นสองตอน ตอนต�นมีลักษณะ
และสีอย�างเดียวกับธงราชวงศ8ใหญ�ฝGายหน�า แต�กว�างไม�เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป.นชายต�อสีขาว
แปลงรูปเป.นธงยาวเรียว โดยให�ปลายสุดกว�างครึ่งหน่ึงของตอนต�น ปลายธงตัดเป.นแฉกรูปหางนกแซงแซว  
ลึก ๓ ใน ๘ ส�วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป.น ๘ เท�าของความกว�างของตอนต�น ธงน้ี 
ถ�าชักข้ึนแทนธงราชวงศ8ใหญ�ฝGายหน�า หมายความว�าโปรดให�งดการยิงสลุตถวายคํานับ 
 ๒.๗  ธงสําหรับองค?พระราชธิดา สมเด็จพระเจ+าพ่ีนางเธอ หรือสมเด็จพระเจ+าน+องนางเธอ 
แห"งพระมหากษัตริย?ทุกรัชกาล  ได�แก� 
    ๒.๗.๑  ธงราชวงศ?ใหญ"ฝPายใน  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า  กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ 
ส�วน ตอนต�น ๒ ใน ๓ ส�วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงราชวงศ8ฝGายหน�า ตอนปลายเป.นสีขาบตัดเป.นแฉก
รูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส�วนของความยาวของผืนธง 
    ๒.๗.๒  ธงราชวงศ?น+อยฝPายใน  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงราชวงศ8น�อยฝGายหน�า 
เว�นแต�ชายต�อเป.นสีแดง ธงน้ีถ�าชักข้ึนแทนธงราชวงศ8ใหญ�ฝGายใน หมายความว�า โปรดให�งดการยิงสลุตถวาย
คํานับ 
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           ๓. ธงทหาร   ได�แก� 
 ๓.๑   ธงชัยเฉลิมพล  เป.นธงประจําหน�วยทหารที่ได�รับพระราชทาน มี ๓ ชนิด คือ  
    ๓.๑.๑  ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีลักษณะอย�างเดียวกับธงชาติ แต�เป.นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัสขนาดกว�างด�านละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบก และมีช่ือหน�วยทหารสแีดงขลบิรมิสี
เหลืองเป.นแถวโค�งโอบใต�อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด�านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมาย
ประจํารัชกาลของพระมหากษัตริย8ที่พระราชทานเป.นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต�พระมหามงกุฎพระปรมาภิไธย
ย�อสีแดงขลิบริมสีเหลือง รัศมีสีฟKา ขอบธงที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดําด�านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง 
กว�าง ๒ เซนติเมตร 
         หน�วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค8 ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล�ว จะมี
ธงชัยเฉลิมพลของหน�วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค8เพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงธงก็ได� ธงน้ีมีลักษณะอย�างเดียวกับธงชาติ 
แต�กว�าง ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐๕ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�าสีแดง กว�าง ๓๕ 
เซนติเมตรยาว ๕๒.๕ เซนติเมตร ภายในรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�ามีรูปช�างเผือกทรงเครื่องยืนบนแท�นหันหน�าเข�าหา 
คันธง ผืนธงมุมบนด�านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจํารัชกาลของพระมหากษัตริย8 
ที่พระราชทาน เป.นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต�พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย�อสีเหลือง และมีช่ือหน�วยทหาร
สีเหลืองเป.นแถวโค�งโอบใต�พระปรมาภิไธยย�อ ขอบธงด�านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดํา ด�านอื่นมีแถบ
จีบสีเหลือง กว�าง ๒ เซนติเมตร 
         ธงชัยเฉลิมพลของหน�วยทหาร ในกองบัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะอย�างเดียวกบั
ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ตามความในวรรคแรก 
 ๓.๑.๒   ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ  มีลักษณะอย�างเดียวกับธงชาติ แต�ตรงกลางของผืนธงมีรูป
จักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ�ายและมีสมอสอดวงจักรภายใต�พระมหามงกุฎ รูปเหล�าน้ีเป.นสีเหลือง 
ขอบธงด�านที่ติดกับธง มีเกลียวเชือกสีแดง 
    ๓.๑.๓  ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ  มีลักษณะอย�างเดียวกับธงชาติ แต�เป.นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดกว�างด�านละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟKา ขนาดเส�นผ�าศูนย8กลางยาว ๒ ใน ๓ ส�วน 
ของความกว�างของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีช่ือหน�วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง 
เป.นแถวโค�งโอบใต�ดวงกลมสีฟKา ผืนธงมุมบนด�านที่ติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจํารัชกาล
ของพระมหากษัตริย8ที่พระราชทานเป.นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต�พระมหามงกุฎพระปรมาภิไธยย�อสีแดงขลิบ
ริมสีเหลืองรัศมีสีฟKา ขอบธงด�านที่ติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับดํา ด�านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว�าง  
๒ เซนติเมตร 
    ๓.๑.๔  ธงชัยเฉลิมพล ตามข�อ ๓.๑.๑ข�อ ๓.๑.๒ และข�อ ๓.๑.๓ จะกําหนดวัตถุที่เป.นผืนธง 
ลวดลายในผืนธง หรือส�วนประกอบของธงก็ได� โดยให�กําหนดในกฎกระทรวง 
         ในกรณีที่หน�วยทหารที่ได�รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล แล�วได�รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ8หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หรือได�รับอิสริยาภรณ8หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจาก
ต�างประเทศ จะประดับเครื่องหมายน้ันที่ผืนธง หรือส�วนประกอบของธงก็ให�กระทําได� 
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 ๓.๒   ธงราชการทหาร 
    ๓.๒.๑ ธงฉาน  มีลักษณะอย�างเดียวกับธงชาติ แต�ตรงกลางผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก  
แฉกของจักรเวียนไปทางซ�าย และมีสมอวงจักรภายใต�พระมหามงกุฎ รูปเหล�าน้ีเป.นสีเหลือง 
         ธงน้ีเป.นธงที่ใช�ในเรือพระที่น่ังและเรือหลวง หรือเป.นธงสําหรับหน�วยทหารเรือ 
ที่ยกพลข้ึนบก ซึ่งหน�วยทหารน้ันไม�ได�รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล 
    ๓.๒.๒ ธงประจํากองทัพบก  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน 
พ้ืนธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป.นสีเหลือง 
    ๓.๒.๓  ธงประจํากองทัพเรือ  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๖ ส�วน ยาว ๙ ส�วน 
พ้ืนธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาว ขนาดเส�นผ�าศูนย8กลางยาว ๔ ใน ๖ ส�วน ของความกว�างของ
ผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ�าย มีสมอสอดวงจักรภายในพระมหามงกุฎ 
รูปเหล�าน้ีเป.นสีเหลือง 
    ๓.๒.๔ ธงประจํากองทัพอากาศ  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน 
พ้ืนธงสีฟKา ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป.นสีเหลือง 
 ๓.๓  ธงแสดงยศ ตําแหน"ง และหน"วยทหาร 
     ๓.๓.๑   ธงแสดงยศ  ได�แก� 
          ๓.๓.๑.๑  ธงแสดงยศสําหรับทหารบก  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยม กว�าง ๒ ส�วน 
ยาว ๓ ส�วน พ้ืนธงสีแดง มี ๕ ช้ัน คือ 
                   ๓.๓.๑.๑ (๑)  ธงจอมพล  มีรูปคทากับกระบี่ไขว�เหนือช�อชัยพฤกษ8อยู�
ตรงกลางของกลุ�มดาวห�าแฉก ๕ ดวง เรียงเป.นรูปห�าเหลี่ยมด�านเท�าอยู�ตรงกลางของผืนธง ให�ด�านหน่ึงของรูป
ห�าเหลี่ยมด�านเท�าอยู�ด�านล�าง ขนานกับขอบล�างของผืนธง รูปเหล�าน้ีเป.นสีเหลือง 
                 ๓.๓.๑.๑ (๒)  ธงพลเอก  มีรูปดาวห�าแฉกสีเหลือง ๔ ดวง  เรียงเป.นรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปZยกปูน อยู�ตรงกลางผืนธง ให�มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง 
                 ๓.๓.๑.๑ (๓)  ธงพลโท  มีรูปดาวห�าแฉกสีเหลือง ๓ ดวง เรียงเป.นรูป
สามเหลี่ยมด�านเท�า อยู�ตรงกลางของผืนธง ให�ด�านฐานของรูปสามเหลี่ยมด�านเท�า 
อยู�ด�านล�างขนานกับขอบล�างของผืนธง 
                 ๓.๓.๑.๑ (๔)  ธงพลตรี  มีรูปดาวห�าแฉกสีเหลือง  ๒ ดวง เรียงตาม
ความยาวอยู�ตรงกลางของผืนธง 
                  ๓.๓.๑.๑ (๕)  ธงพลจัตวา  มีรูปดาวห�าแฉกสีเหลือง ๑ ดวง อยู�ตรง
กลางของผืนธง 
          ๓.๓.๑.๒   ธงแสดงยศสําหรับทหารเรือมีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พ้ืนธงสีขาบ 
มีรูปจักรสีขาวเป.นจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ�าย มี ๕ ช้ัน คือ 
                ๓.๓.๑.๒ (๑)  ธงจอมพลเรือ  มีรูปจักร ๕ จักร อยู�ที่มุมธงทั้งสี่มุม  
มุมละ ๑ จักร และอยู�ตรงกลางของผืนธงอีก ๑ จักร 
                ๓.๓.๑.๒ (๒)  ธงพลเรือเอก  มีรูปจักร ๔ จักร อยู�ที่มุมธงทั้งสี่มุม  
มุมละ ๑ จักร 
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                ๓.๓.๑.๒ (๓)  ธงพลเรือโท มีรูปจักร ๓ จักร เรียงเป.นรูปสามเหลี่ยม
ด�านเท�าอยู�ตรงกลางของผืนธง ให�ด�านฐานของสามเหลี่ยมด�านเท�าอยู�ด�านล�างขนานกับขอบล�างของผืนธง 
                ๓.๓.๑.๒ (๔)  ธงพลเรือตรี มีรูปจักร ๒ จักร เรียงกันในแนวด่ิงอยู� 
ตรงกลางของผืนธง 
               ๓.๓.๑.๒ (๕)  ธงพลเรือจัตวา  มีรูปจักร ๑ จักร อยู�ตรงกลางของผืนธง 
         ๓.๓.๑.๓  ธงแสดงยศสําหรับทหารอากาศ  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง 
๕ ส�วน ยาว ๖ ส�วน พ้ืนธงสีฟKา มี ๕ ช้ัน คือ 
               ๓.๓.๑.๓ (๑)  ธงจอมพลอากาศ  มีรูปคทากับกระบี่ไขว�เหนือช�อชัยพฤกษ8 
อยู�ตรงกลางของกลุ�มดาวห�าแฉก ๕ ดวง เรียงเป.นรูปห�าเหลี่ยมด�านเท�าอยู�ตรงกลางของผืนธงให�ด�านหน่ึงของ
รูปห�าเหลี่ยมด�านเท�าอยู�ด�านล�างขนานกับขอบล�างของผืนธงรูปเหล�าน้ีเป.นสีขาว 
               ๓.๓.๑.๓ (๒)  ธงพลอากาศเอก  มีรูปดาวห�าแฉกสีขาว ๔ ดวงเรียงเป.นรูป
สี่เหลี่ยมขนมเปZยกปูน อยู�ตรงกลางของผืนธง ให�มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง 
               ๓.๓.๑.๓ (๓)  ธงพลอากาศโท  มีรูปดาวห�าแฉกสีขาว ๓ ดวง  เรียงเป.น
รูปสามเหลี่ยมด�านเท�า อยู�ตรงกลางของผืนธง ให�ด�านฐานของรูปสามเหลี่ยมด�านเท�า อยู�ด�านล�างขนานกับขอบ
ล�างของผืนธง 
               ๓.๓.๑.๓ (๔)  ธงพลอากาศตรี  มีรูปดาวห�าแฉกสีขาว ๒ ดวง เรียงตาม
ความยาวอยู�ตรงกลางของผืนธง 
                ๓.๓.๑.๓ (๕)  ธงพลอากาศจัตวา  มีรูปดาวห�าแฉกสีขาว ๑ ดวง  
อยู�ตรงกลางของผืนธง 
     ๓.๓.๒  ธงแสดงตําแหน"ง  ได�แก�  
         ๓.๓.๒.๑  ธงผู+บัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒ 
ส�วนยาว ๓ ส�วน ด�านยาวของผืนธงแบ�งเป.นสามตอนเท�ากัน ตอนต�นของผืนธงสีแดง ตอนกลางสีขาบ  และตอน
ปลายสีฟKาตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวาและมีสมอสอดวงจักร  ด�านซ�าย
และด�านขวาของรูปจักรมีรูปปZกนกกางล�อมรอบด�วยช�อชัยพฤกษ8 ภายใต�ช�อชัยพฤกษ8มีรูปดาวห�าแฉก ๕ ดวง อยู�
ตรงกลาง ๑ ดวง และโอบข้ึนไปทางซ�ายและทางขวาของดวงที่อยู�ตรงกลางอีก ข�างละ ๒ ดวง รูปเหล�าน้ีเป.นสี
เหลือง เว�นแต�สมอเป.นสีเงินและดาวเป.นสีทองขอบธงมีแถบสีเหลือง นอกจากด�านที่ติดกับคันธง 
         ๓.๓.๒.๒  ธงแสดงตําแหน"งสําหรับทหารบก  ได�แก� 
                ๓.๓.๒.๒ (๑)  ธงผู+บัญชาการทหารบก  ลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า 
กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน พ้ืนธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบก ภายใต�เครื่องหมาย
กองทัพบก มีรูปดาวห�าแฉก ๕ ดวง อยู�ตรงกลาง ๑ ดวง และโอบข้ึนไปทางซ�าย และทางขวาของดวงที่ตรงกลางอีก
ข�างละ ๒ ดวง รูปเหล�าน้ีเป.นสีเหลือง 
                ๓.๓.๒.๒ (๒) ธงแม"ทัพ มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงผู�บัญชาการ
ทหารบก เว�นแต�มีรูปดาวห�าแฉก ๓ ดวง อยู�ตรงกลางภายใต�เครื่องหมายกองทัพบก ๑ ดวง และอยู�ทางซ�าย
และขวาของเครื่องหมายน้ัน ข�างละ ๑ ดวง 
                ๓.๓.๒.๒(๓)  ธงผู+บัญชาการกองพล  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับ
ธงผู�บัญชาการทหารบก เว�นแต�มีรูปดาวห�าแฉก ๒ ดวง อยู�ทางด�านซ�ายและขวาของเครื่องหมายกองทัพบก  
ข�างละ ๑ ดวง 
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         ๓.๓.๒.๓  ธงแสดงตําแหน"งสําหรับทหารเรือ  ได�แก� 
                ๓.๓.๒.๓ (๑)  ธงผู+บัญชาการทหารเรือ  มีลักษณะ เป.นรูป สี่เหลี่ยม 
ผืนผ�า กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน พ้ืนธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ�าย 
และมีสมอสอดวงจักร ภายใต�พระมหามงกุฎ รูปเหล�าน้ีเป.นสีเหลือง 
                ๓.๓.๒.๓ (๒)  ธงผู+บัญชาการกองเรือยุทธการ มีลักษณะ และสีอย�าง
เดียวกับธงผู�บัญชาการทหารเรือ แต�ตอนต�น ๒ ใน ๓ ส�วนของความยาว มีรูปจักรแปดแฉกแฉกของจักรเวียนไป
ทางซ�าย และมีสมอสอดวงจักร ภายใต�พระมหามงกุฎอยู�ตรงกลาง  และปลายธงตัดเป.นแฉกรูปหางนกแซงแซว 
ลึก ๑ ใน ๓ ส�วน ของความยาวของผืนธง 
                ๓.๓.๒.๓ (๓)  ธงผู+บังคับการกองเรือ  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับ
ธงผู�บัญชาการกองเรือยุทธการ แต�ปลายธงที่เป.นแฉกรูปหางนกแซงแซว เป.นสีขาว 
                ๓.๓.๒.๓ (๔)  ธงผู+บังคับหมวดเรือ มีลักษณะเป.นรูปสามเหลี่ยมหน�าจั่ว 
ด�านฐานที่อยู�ทางคันธง กว�าง ๒ ส�วน ผืนธงยาว ๕ ส�วน พ้ืนธงสีขาบ ตอนต�น ๒ ใน ๕ ส�วน ของผืนธง มีสมอ           
สีเหลืองอยู�ตรงกลาง 
                ๓.๓.๒.๓ (๕)  ธงผู+บังคับหมู"เรือ มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธง 
ผู�บังคับหมวดเรือ แต�ตอนปลาย ๓ ใน ๕ ส�วนของผืนธงเป.นสีขาว 
                ๓.๓.๒.๓ (๖)  ธงหัวหน+าชั่วคราว มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธง 
ผู�บังคับหมวดเรือ แต�ตอนต�น ๒ ใน ๕ ส�วนของผืนธงเป.นสีขาว มีสมอสีขาบอยู�ตรงกลาง 
                ๓.๓.๒.๓ (๗)  ธงผู+บังคับการเรือ มีลักษณะเป.นรูปสามเหลี่ยมหน�าจั่ว 
ด�านฐานอยู�ที่คันธงกว�างไม�เกิน ๒๐ ซม. ผืนธงยาว ๓๐ เท�าของด�านฐาน ตอนต�น ๑ ใน ๓ ส�วน ของผืนธง            
เป.นสีแดง ตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส�วน ของผืนธงเป.นสีขาบ 
                ๓.๓.๒.๓ (๘)  ธงผู+บัญชาการฐานทัพเรือ  มีลักษณะและสีอย�างเดียว 
กับธงผู�บัญชาการกองเรือยุทธการ แต�ปลายธงที่เป.นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป.นสีฟKา 
                ๓.๓.๒.๓ (๙)  ธงผู+บังคับการสถานีทหารเรือ มีลักษณะและสีอย�างเดียว 
กับธงผู�บัญชาการกองเรือยุทธการ แต�ปลายธงที่เป.นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป.นสีแดง 
                ๓.๓.๒.๓ (๑๐)  ผู+บัญชาการกรมนาวิกโยธิน มีลักษณะและสีอย�างเดียว 
กับธงผู�บัญชาการกองเรือยุทธการ แต�ปลายธงที่เป.นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป.นสีเหลือง 
         ๓.๓.๒.๔ ธงผู+บัญชาการทหารอากาศ มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒ ส�วน 
ยาว ๓ ส�วน พ้ืนธงสีฟKา ขอบธงขลิบริมสีเหลืองทั้ง ๔ ด�าน และตรงกลางของผืนธง มีรูปปZกนกสีเหลือง ๒ ปZก 
ระหว�างหัวปZกมีรูปธงชาติเฉียงอยู�ในอาร8ม เหนืออาร8มมีอุณาโลมสีขาวภายใต�พระมหามงกุฎเปล�งรัศมีสีเหลือง 
    ๓.๓.๓  ธงแสดงหน"วยทหาร  ได�แก� 
         ๓.๓.๓.๑  ธงแสดงหน"วยทหารบก  มี 
                ๓.๓.๓.๑ (๑)  ธงแสดงหน�วยกองทัพ มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า 
กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน แบ�งสีเป.น ๒ ส�วน ส�วนบนคือส�วนจากมุมล�างทางด�านคันธงตัดเฉียงข้ึนไปถึงมุมบน
เป.นสีแดง ส�วนล�างคือส�วนที่เหลือ เป.นสีบานเย็น ในส�วนที่เป.นสีแดงมุมบนของผืนธงด�านที่ติดกับคันธงมี
เครื่องหมายกองทัพบก ใต�เครื่องหมายกองทัพบก จะมีดาวห�าแฉกสีเหลือง ๓ ดวง เรียงตามความยาวของผืนธง 
                ๓.๓.๓.๑ (๒)  ธงแสดงหน�วยกองพล มีลักษณะอย�างเดียวกับธงแสดงหน�วย
กองทัพ แต�ใต�เครื่องหมายกองทัพบกมีดาวห�าแฉกสีเหลือง ๒ ดวง เรียงตามความยาวของผืนธง 
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                ๓.๓.๓.๑ (๓)  ธงแสดงหน�วยกรม  มีลักษณะอย�างเดียวกับธงแสดงหน�วย
กองพล แต�ใต�เครื่องหมายกองทัพบกไม�มีดาว สําหรับธงแสดงหน�วยกรมนักเรียนนายร�อยผืนธงส�วนล�างเป.นสีเหลือง
มุมบนของผืนธงด�านที่ติดกับคันธงมีตราแผ�นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว แทนเครื่องหมาย
กองทัพบก และมีแถบโอบใต�ตราแผ�นดินรูป เหล�าน้ีเป.นสีเหลือง ภายในแถบมีความว�า "กรมนักเรียนนายร�อย" 
เป.นอักษรสีแดง สําหรับหน�วยรบพิเศษที่อยู�ในระดับเทียบเท�ากรม ตรงกลางของผืนธงส�วนล�างมีเครื่องหมายนัก
โดดร�มสีเหลืองขนาดพองาม และหน�วยบินซึ่งอยู�ในระดับเทียบเท�ากรม ตรงกลางของผืนธงส�วนล�างมีเครื่องหมายแสดง
ความสามารถในการบินสีขาวขนาดพองาม 
                ๓.๓.๓.๑ (๔) ธงแสดงหน�วยกองพัน  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า 
กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน แบ�งสีเป.น ๒ ส�วน ส�วนบนคือส�วนจากมุมล�างของด�านคันธง ตัดเฉียงไปถึงมุมบนเป.น
สีแดง ส�วนล�างคือส�วนที่เหลือแบ�งออกไปอีกเป.นสองตอน โดยแบ�งจากจุดกึ่งกลางของเส�นทแยงมุมตัดเฉียงลง
ถึงมุมล�างด�านนอก ตอนต�นทางด�านที่ติดกับคันธงเป.นสีตามของหน�วยทหาร ตอนปลายเป.นสีขาว มุมบนของ
ผืนธงด�านที่ติดกับคันธงมีเครื่องหมายกองทัพบก สําหรับธงแสดงหน�วยกองพันทหารราบให�มีแถบสีแดงทับ
รอยต�อเส�นทแยงตัดเฉียง สําหรับกองพันนักเรียนนายร�อย ส�วนล�างของผืนธงด�านที่ติดกับคันธงเป.นสีเหลือง มุม
บนของผืนธงมีตราแผ�นดินและมีแถบอย�างเดียวกับธงแสดงหน�วยกรมนักเรียนนายร�อยสําหรับหน�วยรบพิเศษ 
ซึ่งอยู�ในระดับเทียบเท�าหน�วยกองพัน ตรงกลางของผืนธงส�วนล�างมีเครื่องหมายนักโดดร�มสีเหลืองขนาดพองาม 
และสําหรับหน�วยบินซึ่งอยู�ในระดับเทียบเท�าหน�วยกองพัน ตรงกลางของผืนธงส�วนล�างมีเครื่องหมายแสดงความ 
สามารถในการบิน สีขาวขนาดพองาม                                 
                ผืนธงส�วนล�างของธงแสดงหน�วยทหาร ตามข�อ ๓.๓.๓.๑ (๒)   
ข�อ ๓.๓.๓.๑ (๓) และข�อ ๓.๓.๓.๑ (๔) เป.นสีตามสีของหน�วยทหาร ดังต�อไปน้ี 
                (ก)   ทหารราบและหน�วยรบพิเศษ     สีขาว 
                (ข)   ทหารม�า                 สีฟKาหม�น 
                (ค)  ทหารปRนใหญ�และนักเรียนนายร�อย     สีเหลือง 
                (ง)  ทหารช�าง            สีดํา 
                (จ)  ทหารสื่อสาร                               สีม�วง 
                (ฉ)  ทหารขนส�ง                               สีเลือดหมู 
                (ช)  ทหารแพทย8                                สีเขียว 
                (ซ)  ทหารสารวัตร                             สีนํ้าเงิน 
                (ฌ) ทหารสรรพาวุธ                             สีแสด 
                (ญ) หน�วยบิน                              สีฟKาอ�อน 
                ธงหน�วยทหาร ตามข�อ ๓.๓.๓.๑ (๑)  ข�อ ๓.๓.๓.๑ (๒) 
ข�อ ๓.๓.๓.๑ (๓)  และข�อ ๓.๓.๓.๑ (๔) ถ�ามีหน�วยที่เป.นเหล�าและอยู�ในระดับเดียวกัน ต้ังแต� ๒ หน�วย ข้ึนไป  
ให�มีอักษรย�อช่ือหน�วย หรือหมายเลขหน�วยเป.นตัวเลขไทยอยู�ตรงกลางของหน�วยล�างของผืนธง 
                นอกจากที่กําหนดไว�ในข�อความวรรคข�างต�นดังกล�าว ทหารบกจะมีธง
แสดงหน�วยทหารอื่นอีก หรือจะมีธงแสดงหน�วยทหารสําหรับหน�วยทหารที่อยู�ในระดับเทียบเท�าหน�วยกองทัพ  
หน�วยกองพล หน�วยกรมหน�วยกองพันอื่นอีกก็ได� โดยให�กําหนดในกฎกระทรวง 
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         ๓.๓.๓.๒  ธงแสดงหน"วยทหารอากาศ  มี 
                ๓.๓.๓.๒ (๑)  ธงแสดงหน�วยที่เป.นส�วนกําลังรบ ต้ังแต�ระดับฝงูบนิ หรอื 
กองพันข้ึนไป  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๒ ส�วน ยาว ๓ ส�วน พ้ืนธงสีฟKา ตรงกลางของผืนธง มีรูป
เครื่องหมายกองทัพอากาศเป.นสีเหลือง และมีช่ือหน�วยทหารน้ัน ๆ เป.น สีนํ้าเงินดําแถวโค�งโอบใต�รูปเครื่องหมาย
กองทัพอากาศ 
                ๓.๓.๓.๒ (๒) ธงแสดงหน�วยแยกอิสระที่ เป.นส�วนกําลังรบ ตามที่
กองทัพอากาศกําหนด  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงแสดงหน�วยที่เป.นส�วนกําลังรบต้ังแต�ระดับฝูงบินหรือ
กองพันข้ึนไป 

           ๔. ธงพิทักษ?สันติราษฎร?ของกรมตํารวจ  มีลักษณะสีอย�างเดียวกับธงชาติ แต�ที่ตรงกลางของผืนธงมี
รูปตราแผ�นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว ประกอบด�วยความว�า "พิทักษ8สันติราษฎร8"
ปXกด�วยด้ินเงินโอบใต�ตราแผ�นดิน 
  ธงพิทักษ8สันติราษฎร8 ตามความในวรรคต�นดังกล�าว จะกําหนดวัตถุที่ทําเป.นลวดลายในผืนธง
หรือจะกําหนดส�วนประกอบของธงก็ได� โดยให�กําหนดในกฎกระทรวง 

           ๕. ธงกองอาสารักษาดินแดนและกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
 ๕.๑  ธงกองอาสารักษาดินแดน  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงชาติ แต�ผืนธงเป.นรูปสี่เหลี่ยม
จัตุรัส ขนาดกว�างด�านละ ๗๒ เซนติเมตร ด�านหน�าของผืนธงมุมบนด�านที่ติดกับคันธง มีรูปพระมหามงกุฎและ
หมายเลขประจํารัชกาลของพระมหากษัตริย8 ที่พระราชทานเป.นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต�พระมหามงกุฎมี 
พระปรมาภิไธยย�อเป.นสีทองขลิบสีเหลืองรัศมีสีทอง และที่ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีแดง ขนาดเส�น ผ�า
ศูนย8กลางยาว ๓๔ เซนติเมตร ขอบรอบวงกลมเป.นสีเหลืองมีรูปพระนเรศวรทรงช�างอยู�ภายในดวงกลมและมี
ความว�า "กองอาสารักษาดินแดน" ปXกด�วยด้ินทองเป.นแถวโค�งโอบใต�ดวงกลมน้ัน ด�านหลังที่ตรงกลางของผืนธง
มีรูปช�อชัยพฤกษ8และอุณาโลมอยู�ตรงกลางภายใต�พระมหามงกุฎปXกด�วยด้ินทอง ขอบธงด�านที่ติดกับคันธงเป.นสี
แดง ด�านอื่นเป.นกรุยสีเหลือง 
  ๕.๒  ธงกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงกองอาสารักษาดินแดน 
แต�ด�านหน�าของผืนธงที่ใต�ข�อความว�า "กองอาสารักษาดินแดน" ให�มีช่ือจังหวัดที่กองอาสารักษาดินแดนต้ังอยู�
ปXกด�วยด้ินทอง 
       ธงตามข�อ ๕.๑ และข�อ ๕.๒ จะกําหนดวัตถุที่ทําเป.นลวดลายในผืนธงจะกําหนด
ส�วนประกอบของธงก็ได� โดยให�กําหนดในกฎกระทรวง 

           ๖. ธงคณะลูกเสือแห"งชาติและธงลูกเสือจังหวัด 
 ๖.๑   ธงคณะลูกเสือแห"งชาติ  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงชาติ แต�ผืนธงกว�าง ๕๐ เซนติเมตร 
ยาว ๕๒ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีตราธรรมจักรสีเหลือง ขนาดเส�นผ�าศูนย8กลางยาว ๓๒ เซนติเมตร 
 ๖.๒   ธงลูกเสือจังหวัด  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงชาติ แต�ผืนธงกว�าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว 
๖๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีเหลืองขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ยาว ๒๗ เซนติเมตร มีขอบรอบ
ดวงกลมเป.นสีดํา ๒ ขอบซ�อนกัน ขอบนอกกว�าง ๒ มิลลิเมตร ขอบในกว�าง ๑ มิลลิเมตร ระยะระหว�างขอบ
นอกกับขอบในห�างกัน ๒ มิลลิเมตร ตรงกลางของดวงกลมมีตราคณะลูกเสือแห�งชาติเป.นสีเหลืองและใต�ตราน้ัน
ให�มีช่ือจังหวัดเป.นอักษรสีดํา 
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           ๗.  ธงราชการท่ัวไป  ให�ใช�ธงชาติเป.นธงแสดงตําแหน�งราชการ หรือส�วนราชการที่พระราชบัญญัติ
มิได�กําหนดลักษณะของธงไว�โดยเฉพาะ 
  ๗.๑  ธงดังต�อไปน้ี ให�ใช�เป.นธงราชการที่ชักข้ึนในเรือเฉพาะเวลาปฏิบัติการตามหน�าที่ 
     ๗.๑.๑  ธงเจ+าพนักงานนําร"อง  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๘ ส�วน ยาว ๑๒ 
ส�วนขอบผืนธงเป.นแถบสีขาว กว�าง ๑ ใน ๘ ส�วนของความกว�างของผืนธง ภายในแถบสีขาว มีลักษณะและสีอย�าง
เดียว กับธงชาติ 
     ๗.๑.๒  ธงเจ+าพนักงานตรวจท"า มีลักษณะเป.นรูปสามเหลี่ยมหน�าจั่ว ด�านฐานที่อยู�ติด
กับคันธง กว�าง ๑ ส�วน ผืนธงยาว ๒ ส�วน ตอนต�น ๑ ใน ๓ ส�วนของผืนธง มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงชาติ 
และตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส�วน ของผืนธงเป.นสีขาว 
     ๗.๑.๓  ธงพนักงานการสื่อสารแห"งประเทศไทย  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงเจ�า
พนักงานตรวจท�า เว�นแต�ตอนปลายของผืนธงเป.นสีแดง ที่ตรงกลางของผืนธงที่เป.นสีแดงมีรูปแตรงอนใน
แนวนอนเหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล�งรัศมี รูปเหล�าน้ีเป.นสีเหลือง 
     ๗.๑.๔  ธงเจ+าพนักงานศุลกากร  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงเจ�าพนักงานตรวจท�า 
เว�นแต�ตอนปลายของผืนธงเป.นสีเขียวใบไม� 
     ๗.๑.๕  ธงเจ+าพนักงานตรวจคนเข+าเมือง  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงเจ�าพนักงาน
ตรวจท�า เว�นแต�ตอนปลายของผืนธงเป.นสีเหลือง ที่ตรงกลางของผืนธงเป.นรูปสีเหลือง มีรูปพระแสงดาบเขน 
และโล�ห8สีเลือดหมู 
     ๗.๑.๖  ธงเจ+าพนักงานตํารวจนํ้า  มีลักษณะเป.นรูปสามเหลี่ยมหน�าจั่ว ด�านฐานที่อยู�ติด
กับคันธง กว�าง ๑ ส�วน ผืนธงยาว ๓ ส�วน ตอนต�น ๑ ใน ๓ ส�วน ของผืนธง มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธง
ชาติ และตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส�วนของผืนธงเป.นสีเลือดหมู ที่ตรงกลางของผืนธงมีรูปพระแสงดาบเขน และโล�ห8
สีเหลือง 
 ๗.๒  ธงเรือยนต?หลวง  มีลักษณะเป.นรูปสามเหลี่ยมหน�าจั่ว พ้ืนธงสีแดง ด�านฐานที่อยู�ติดกับคันธง 
กว�าง ๑ ส�วน ผืนธงยาว ๒ ส�วน ตอนต�นของผืนธงมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีขาบขนาดกว�าง ๑ ใน ๒ ส�วนของความ
กว�างของผืนธง ตอนกลางของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีรูปพระมหามงกุฎสีเหลือง 

           ๘. ธงแสดงตําแหน"งท่ัวไป  มี 
 ๘.๑  ธงผู+สําเร็จราชการแทนพระองค?  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พ้ืนธงสีขาวตรงกลาง
ของผืนธงมีอาร8มสีเหลือง กว�าง๑ ใน ๓ ส�วนของความกว�างของผืนธง ภายในอาร8มสีเหลืองมีอาร8มสีธงชาติ 
กว�าง ๓ ใน ๕ ส�วนของความกว�างของอาร8มสีเหลือง เหนืออาร8มมีครุฑพ�าห8สีแดงขนาดเท�าอาร8มสีเหลือง 
 ๘.๒  ธงประธานรัฐสภา  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๕ ส�วน ยาว ๖ ส�วน พ้ืนธงสีขาว 
ตรงกลางของผืนธงมีรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู�บนพาน ๒ ช้ันสีทอง ภายใต�พระมหามงกุฎสีเหลือง รูปน้ีอยู�
ระหว�างกลางลายกระหนกสีแดง 
 ๘.๓  ธงนายกรัฐมนตรี  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๕ ส�วน ยาว ๖ ส�วน พ้ืนธงสีขาว 
ตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลม มีเส�นรอบวงเป.นเส�นคู� ตรงกลางของวงกลมมีรูปรัฐธรรมนูญ มีรัศมีประดิษฐาน
อยู�บนพาน ๒ ช้ันเหนือต่ัง มีรูปราชสีห8กับคชสีห8 ยืนในท�าเผ�นหันหน�าเข�าหากัน อยู� ๒ ข�าง รูปเหล�าน้ีเป.นสีแดง 
อยู�ภายใต�พระมหามงกุฎสีเหลือง 
 ๘.๔  ธงประธานศาลฎีกา  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๕ ส�วน ยาว ๖ ส�วนพ้ืนธงสีขาว
ตรงกลางของพ้ืนธงมีรูปวงกลม มีเส�นรอบวงเป.นเส�นคู� ตรงกลางของวงกลมมีรูปพระแสงขรรค8เป.นหลัก มีดุลเกี่ยว
ขัดไว�ที่ด�านพระแสงขรรค8 รูปเหล�าน้ีเป.นสีแดงอยู�ภายใต�พระมหามงกุฎสีเหลือง 
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 ๘.๕  ธงรัฐมนตรีว"าการกระทรวงกลาโหม  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า กว�าง ๕ ส�วน ยาว 
๖ ส�วน พ้ืนธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรสีแดงแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวา และมีสมอสีขาบ
สอดวงจักร ด�านซ�ายและด�านขวาของรูปจักรมีรูปปZกนกกางเป.นสีฟKา อยู�ภายใต�พระมหามงกุฎสีเหลือง 
 ๘.๖   ธงราชทูต  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาบ 
ขนาดของเส�นผ�าศูนย8กลางยาว ๒ ใน ๓ ส�วนของความกว�างของผืนธง ภายในดวงกลมมีช�างเผือกทรงเครื่องยืน
แท�นหันหน�าเข�าหาคันธง ธงน้ีให�ใช�สําหรับหัวหน�าคณะผู�แทนทางทูตซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งโดยมี 
พระราชสาส8นตราต้ัง 
 ๘.๗  ธงกงสุล  มีลักษณะและสีอย�างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของผืนธงมีวงกลมสีขาบ  ขนาด
เส�นผ�าศูนย8กลางยาว ๒ ใน ๓ ส�วนของความกว�างของผืนธง ภายในดวงกลมมีช�างเผือกหันหน�าเข�าหาคันธง           
ธงน้ีให�ใช�สําหรับหัวหน�าสถานที่ทําการทางกงสุล ซึ่งได�รับแต�งต้ังให�ดํารงตําแหน�งโดยมีพระบรมราชโองการ 
ให�นายกรัฐมนตรีหรือส�วนราชการที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย จัดทํารูปของธงให�ถูกต�องตามลักษณะที่กําหนด 
ในกฎหมายว�าด�วยธง ไว�เป.นตัวอย�าง 
            ๙.  การใช+ ชัก และประดับธงชาติ 
  ๙.๑ การชักธงชาติ ที่มีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทย มีดังน้ี 
    ๙.๑.๑  ชักข้ึนเวลา  ๐๘๐๐ 
    ๙.๑.๒  ชักลงเวลา  ๑๘๐๐ 
  ๙.๒  วันพิธีสําคัญท่ีต+องประดับธงชาติ 

๙.๒.๑  วันข้ึนปZใหม� (๑ ม.ค.)     ๑  วัน 
๙.๒.๒  วันกองทัพไทย (๑๘ ม.ค.)    ๑  วัน  
๙.๒.๓  วันมาฆบูชา       ๑  วัน  
๙.๒.๔  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟKาจุฬาโลกมหาราช   
 และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ8 (๖ เม.ย.)   ๑  วัน  
๙.๒.๕  วันสงกรานต8 (๑๓ เม.ย.)     ๑  วัน 
๙.๒.๖  วันพืชมงคล       ๑  วัน 
๙.๒.๗  วันวิสาขบูชา  
๙.๒.๘  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ�าสุทิดา  ๑  วัน 
 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  (๓ มิ.ย.)  
๙.๒.๙  วันอาสาฬหบูชา      ๑  วัน 
๙.๒.๑๐  วันเข�าพรรษา     ๑  วัน 
๙.๒.๑๑  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   ๒  วัน 
 พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  
 พระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว (๒๘ ก.ค.)   
๙.๒.๑๒  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ�าสิริกิต์ิ   ๑  วัน 
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปZหลวง   
 และวันแม�แห�งชาติ (๑๒ ส.ค.)    
๙.๒.๑๓  วันพระราชทานธงชาติไทย (๒๘ ก.ย.)     ๑  วัน  
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๙.๒.๑๔  วันสหประชาชาติ (๒๔ ต.ค.)    ๒  วัน   
๙.๒.๑๕  วันคล�ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ  
 พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
 บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ�อแห�งชาติ (๕, ๖ ธ.ค.)         
 ๙.๒.๑๖  วันรัฐธรรมนูญ (๑๐ ธ.ค.)               ๑  วัน  

                        นอกจากน้ี ทางราชการจะประกาศให�ทราบเป.นครั้งคราว งานพิธีอื่น ๆ ตามประเพณีนิยม 
หากจะชักและประดับธงชาติก็ทําได�    
 ๙.๓  การลดธงชาติคร่ึงเสา     
    การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป.นเวลาเท�าใด ทางราชการจะประกาศให�ทราบเป.นคราว ๆ  ไป
ในทางปฏิบัติที่ผ�านมากรณีประมุขหรือ บุคคลสําคัญของประเทศต�างๆ เสียชีวิต ให�ลดธงชาติครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร 
เป.นเวลา ๓ วัน 
    การลดธงชาติครึ่งเสาให�ปฏิบัติเหมือนการชักธงข้ึนตามปกติ แต�เมื่อธงถึงยอดเสาแล�ว จึงลด
ธงลงให�อยู�ในระดับความสูงประมาณ ๒ ใน ๓ ส�วนของความสูงของเสาธงน้ัน และเมื่อจะชักธงลงให�ชักธงข้ึน
จนถึงยอดเสาก�อนแล�วจึงชักธงลง   
 ๙.๔  การประดับธงชาติคู"หรือร"วมกับธงอ่ืน      
    ๙.๔.๑  การประดับธงชาติคู�หรือร�วมกับธงอื่น ยกเว�นธงพระอิสริยยศ จะต�องไม�ให�ธงชาติ
อยู�ในระดับตํ่ากว�าธงอื่น ๆ โดยปกติให�จัดธงชาติอยู�ที่เสาธงแรก ด�านขวา     
    ๙.๔.๒  การประดับธงชาติคู�กับธงอื่นในงานพิธีซึ่งมีแท�นหรือมีที่สําหรับประธาน ให�จัดธง
ชาติอยู�ด�านขวาของแท�นพิธีและธงอื่นอยู�ด�านซ�าย   
    ๙.๔.๓  การประดับธงชาติคู�กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล�วเป.นจํานวนค่ี ให�ธงชาติอยู�กลาง 
    ๙.๔.๔  การประดับธงชาติคู�กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล�วเป.นจํานวนค่ี ให�ธงชาติอยู�กลาง
ด�านขวา   
 ๙.๕  การประดับธงชาติคู"หรือร"วมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูปในพิธีต�างๆ 
     ให�จัดธงชาติอยู�ด�านขวาของพระพุทธรูป หรือพระบรมรูป 
 ๙.๖  การประดับธงชาติคู"หรือร"วมกับธงของต"างประเทศ    
     ๙.๖.๑  ต�องมีลักษณะเท�าเทียมกัน เช�น ขนาดและความสูงตํ่าของธง เป.นต�น 
     ๙.๖.๒  ถ�าประดับธงชาติร�วมกับธงของต�างประเทศประเทศเดียว ต�องให�ธงชาติอยู�
ด�านขวาของธงต�างประเทศ 
     ๙.๖.๓  ถ�าประดับธงชาติร�วมกับธงของต�างประเทศมากกว�าหน่ึงประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติ
แล�ว เป.นจํานวนค่ี ให�ธงชาติอยู�ตรงกลาง 
     ๙.๖.๔  ถ�าประดับธงชาติร�วมกับธงของต�างประเทศมากกว�าหน่ึงประเทศ เมือ่รวมกบัธงชาติ
แล�วเป.นจํานวนคู� ให�ธงชาติอยู�กลางด�านขวา  
 ๙.๗   การใช� ชัก หรือแสดงธงของต�างประเทศในราชอาณาจักร ให�กระทําได�เฉพาะธงชาติ ธง
ราชนาวี หรือธงประจํากองทัพเรือ ธงสําหรับองค8ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ธงแสดงตําแหน�งประมุข
ของรัฐ หรือหัวหน�ารัฐบาล ธงแสดงตําแหน�งหัวหน�าคณะผู�แทนทางทูต ธงแสดงตําแหน�งหัวหน�าสถานที่ทําการ
ทางกงสุล ธงของรัฐต�างประเทศ ธงขององค8การระหว�างประเทศที่รัฐบาลไทยเป.นสมาชิก และธงอื่นของ
ต�างประเทศ  ซึ่งได�รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี 
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    การใช� ชัก หรือแสดงธงของต�างประเทศตามความในวรรคข�างต�น ให�กระทําได� ณ สถานที่ 
ดังต�อไปน้ี 
    ๙.๗.๑  สถานที่พักอาศัยหรือยานพาหนะสําหรับองค8ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท 
ประมุขของรัฐหรือผู�แทน หรือหัวหน�ารัฐบาลในโอกาสที่มาเยือนประเทศไทย 
    ๙.๗.๒  สถานที่ทําการของคณะผู�แทนทางการทูต สถานที่ทําการทางกงสุล หรือ
สํานักงานขององค8การระหว�างประเทศ และรวมถึงหน�วยขององค8การระหว�างประเทศ 
    ๙.๗.๓  สถานที่อยู� ที่ พักอาศัย หรือยานพาหนะสําหรับหัวหน�าคณะผู�แทนทางทูต 
หัวหน�าสถานที่ทําการทางกงสุล หรือหัวหน�าสํานักงานขององค8การระหว�างประเทศ และรวมถึงหัวหน�า
หน�วยงานขององค8การระหว�างประเทศ 
    ๙.๗.๔  เรือหรืออากาศยานต�างประเทศ หรือองค8การระหว�างประเทศ 
    ๙.๗.๕  สถานที่อื่นตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศให�ใช� ชัก หรือแสดงธงได� หรือตามที่
ได�รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี 
         การใช� ชัก หรือแสดงธง ตามข�อ ๙.๗.๑ ถึง ๙.๗.๔ ให�เป.นไปตามขนบธรรมเนียม
ระหว�างประเทศกฎหมายระหว�างประเทศหรือความตกลงกับรัฐบาลไทย 
        การใช� ชัก หรือแสดงธง ตามข�อ ๙.๗.๕ ให�เป.นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ๙.๘  ข�อความในข�อ ๙.๗ มิให�ใช�บังคับ การใช� ชัก หรือแสดงธงของต�างประเทศ ภายในห�องของ
อาคาร 
               ๑๐.  บทกําหนดโทษ 
  ๑๐.๑  การกระทําใด ๆ ต�อธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพ่ือเหยียด
หยามประเทศชาติ  ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน ๒ ปZ หรือปรับไม�เกิน ๔,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ๑๐.๒  ผู�ใดใช� ชัก หรือแสดงธงอื่นของต�างประเทศนอกจากธงที่กําหนดให�ใช�ชัก หรือแสดง
ได� ตามข�อ ๙.๗ วรรคแรก ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน ๑ ปZ หรือปรับไม�เกิน ๒,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ๑๐.๓  ผู�ใดใช�หรือแสดงธงต�างประเทศ โดยไม�ปฏิบัติ ตามข�อ ๙.๗ วรรคที่ ๒ วรรคที่ ๓ ต�อง
ระวางโทษจําคุกไม�เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม�เกิน ๑,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ๑๐.๔  ผู�ใดใช� ชัก หรือแสดงธงอย�างหนึ่งอย�างใดตามที่ได�บัญญัติกําหนดลักษณะไว�ใน
พระราชบัญญัติ หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ี โดยไม�มีสิทธ์ิหรือใช� ชักหรือ
แสดงธงที่คล�ายคลึงกับธงดังกล�าว ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน ๑ ปZ หรือปรับไม�เกิน ๒,๐๐๐.- บาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ 
  ๑๐.๕  ผู�ใดใช� หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงที่ได�กําหนดลักษณะไว�ใน
พระราชบัญญัติน้ี หรือตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัติน้ีไว�ที่สิ่งบรรจุหีบห�อ สิ่งหุ�มห�อ 
สิ่งผูกมัด หรือสิ่งใด ๆ ทั้งน้ี โดยไม�สมควร ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม�เกิน ๑,๐๐๐.- บาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 
  ๑๐.๖  ผู�ใดกระทําการอย�างหน่ึงอย�างใดต�อธงชาติ รูปจําลองของธงชาติ หรือแถบสีของ 
ธงชาติ  ดังต�อไปน้ี 
        ๑๐.๖.๑  ประดิษฐ8รูป  ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจําลองของ
ธงหรือในแถบสีธง นอกจากที่กําหนดไว�ในพระราชบัญญัติธง หรือกฎหมายอื่น 
         
 
  
 
 



- ๓๕๑ -  
 
       ๑๐.๖.๒  ใช� ชัก หรือแสดงธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตามข�อ 
๑๐.๖.๑ 
 ๑๐.๖.๓  ใช�  ชัก หรือแสดงธง รูปจํ าลองของธง หรือแถบสีธงไว�  ณ ที่หรือโดยวิ ธี 
อันไม�สมควร 
 ๑๐.๖.๔  ประดิษฐ8ธง รูปจําลองของธง หรือแถบสีธงไว� ณ ที่หรือสิ่งใด ๆ  โดยไม�สมควร 
 ๑๐.๖.๕  แสดงหรือได�สิ่งใด ๆ ที่มีรูปธง รูปจําลองของธง หรือมีแถบสีธง มีลักษณะ 
ตามข�อ ๑๐.๖.๔ โดยไม�สมควร 
                             การกระทําใด ๆ ต�อธงชาติ ตามข�อ ๑๐.๖.๑ ถึง  ๑๐.๖.๕ ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน 
๑ ปZ หรือปรับไม�เกิน ๒,๐๐๐ บาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   ๑๐.๗   ผู�ใดกระทําการใด ๆ อันมีลักษณะเป.นการเหยียดหยามต�อธง รูปจําลองของธงหรือ 
แถบสีธงที่ได�กําหนดลักษณะไว�ในกฎหมายว�าด�วยธง ต�องระวางโทษจําคุกไม�เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม�เกิน  
๑,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
             ๑๑.  บทเฉพาะกาล 
  ๑๑.๑  ธงชัยเฉลิมพล หรือธงประจํากองทหารบก ธงประจํากองทหารเรือธงประจํากองทหาร
อากาศ ที่ใช�อยู�ก�อนที่พระราชบัญญัติว�าด�วยธง ในฉบับปXจจุบันใช�บังคับ ให�ถือว�าเป.นธงชัยเฉลิมพลตาม
พระราชบัญญัติน้ี จนกว�าจะได�รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหม� 
  ๑๑.๒  ในระหว�างที่ยังมิได�ออกกฎกระทรวง หรือประกาศตามพระราชบัญญัติว�าด�วยธงฉบับ
ปXจจุบัน ให�บรรดากฎกระทรวงและประกาศที่ได�ออกตาม พ.ร.บ.ธง พ.ศ.๒๔๗๙ และใช�บังคับอยู�ก�อนวันที่
กฎหมายฉบับน้ีใช�บังคับ คงใช�บังคับได�ต�อไป เท�าที่ไม�ขัดหรือแย�งกับบทแห�งพระราชบัญญัติฉบับน้ี 
 
 
เอกสารอ+างอิง -  พ.ร.บ.ธง  พ.ศ.๒๕๒๒    
     -  ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการชักและประดับธงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     -  อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๖ ก.พ.๔๑ ท�ายหนังสือ สบ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๗ ลง  ๖ ก.พ.๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕๒ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงท่ีมีความหมายถึงประเทศและชาติไทย 

ธงราชนาวี ธงชาติ 

ธงพระอิสริยยศ 

ธงสําหรับองค?พระมหากษัตริย? 

ธงมหาราชใหญ" ธงมหาราชน+อย 

ธงสําหรับองค?สมเด็จพระราชินี 

ธงราชินีใหญ" ธงราชินีน+อย 

ธงสําหรับองค?สมเด็จพระบรมราชชนนี 

ธงบรมราชวงศ8ใหญ� ธงบรมราชวงศ8น�อย 



- ๓๕๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงสําหรับองค?สมเด็จพระยุพราช 

ธงเยาวราชใหญ" ธงเยาวราชน+อย 

ธงสําหรับองค?พระวรชายาแห"งสมเด็จพระยุพราช 

ธงเยาวราชใหญ"ฝPายใน ธงเยาวราชน+อยฝPายใน 

- องค?พระราชโอรส 
ธงสําหรับ-  สมเด็จพระเจ+าพ่ียาเธอ  แห"งพระมหากษัตริย?ทุกรัชกาล 
-  สมเด็จพระน+องยาเธอ 

ธงราชวงศ?ใหญ"ฝPายหน+า ธงราชวงศ?น+อยฝPายหน+า 
 

                -  องค8พระราชธิดา 
ธงสําหรับ    -  สมเด็จพระเจ�าพ่ีนางเธอ  แห�งพระมหากษัตริย8ทุกรัชกาล 
                -  สมเด็จพระน�องนางเธอ 

ธงราชวงศ?ใหญ"ฝPายใน ธงราชวงศ?น+อยฝPายใน 



- ๓๕๔ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธงชัยเฉลิมพล ธงราชการทหาร ธงแสดงยศ,  ตําแหน"ง 
และหน"วยทหาร 

ธงฉาน 

ธงประจํากองทัพบก 

ธงประจํากองทัพเรือ 

ธงประจํากองทัพอากาศ 

ธงชัยเฉลิมพล 
ของทหารบก 

ธงชัยเฉลิมพล 
ของทหารเรือ 

ธงชัยเฉลิมพล 
ของทหารอากาศ 

ธงทหาร 



- ๓๕๕ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงมหาราชใหญ� ธงมหาราชน+อย 

ธงราชินีใหญ� ธงราชินีน+อย 

ธงบรมราชวงศ8ใหญ� ธงบรมราชวงศ?น+อยฝPายใน 

ธงเยาวราชใหญ� ธงเยาวราชน+อย 



- ๓๕๖ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงเยาวราชใหญ�ฝGายใน ธงเยาวราชน+อยฝPายใน 

ธงราชวงศ8ใหญ�ฝGายหน�า ธงราชวงศ?น+อยฝPายหน+า 

ธงราชวงศ8ใหญ�ฝGายใน ธงราชวงศ?น+อยฝPายใน 

ธงผู�สาํเร็จราชการแทนพระองค8 



- ๓๕๗ - 
 

การใช+ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือท่ีเก็บอัฐิผู+เสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติหน+าท่ีราชการ 
 

(สําเนา) 
ประกาศกระทรวงกลาโหม 

เร่ือง ชี้แจงการใช+ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือท่ีเก็บอัฐิผู+เสียชีวิต 
เน่ืองจากการปฏิบัติหน+าท่ีราชการ 

---------------------------- 
เน่ืองด�วยได�มีระเบียบทหารว�าด�วยทหารและตํารวจปGวยเจ็บและมรณะในราชการสนามที่ ๒/๑๑๓๒ ลงวันที่ ๑๐ 
มกราคม ๒๔๘๔ และระเบียบจัดการศพทหาร ของกรมบัญชาการทัพใหญ� ที่ ๑/๒๔๘๗  ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๔๘๗ แต�ระเบียบดังกล�าวมิได�กําหนดหลักเกณฑ8และวิธีการเกี่ยวกับการใช�ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บ
อัฐิผู�เสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติหน�าที่ราชการไว�อย�างชัดเจน ซึ่งทําให�มีการปฏิบัติแตกต�างกันระหว�างส�วน
ราชการต�าง ๆ ในสังกัด กห.ฉะน้ันจึงสมควรกําหนดหลักเกณฑ8การใช�คลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู�เสียชีวิต
เน่ืองจากการปฏิบัติหน�าที่ราชการ เพ่ือถือปฏิบัติเป.นแนวเดียวกันไว�ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ  ๑  ผู�เสียชีวิตที่สมควรได�รับเกียรติให�ใช�ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิได�แก�ผู�ที่เสียชีวิต
เน่ืองจากการปฏิบัติราชการ ซึ่งการเสียชีวิตน้ันมิได�เกิดจากการประมาทเลินเล�ออย�างร�ายแรง หรือเกิดจาก
ความผิดของตนเอง 
 ข�อ  ๒  ธงชาติที่ใช�คลุมศพ คลุมหีบศพ ทําด�วยผ�า มีขนาดกว�าง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ 
เซนติเมตร ธงชาติที่ใช�คลุมที่เก็บอัฐิให�ใช�ขนาดตามความเหมาะสม 
 ข�อ  ๓  การใช+ธงชาติคลุมศพ ให�ใช�ในกรณีดังต�อไปน้ี 
     ๓.๑  ในพิธีรับพระราชทานนํ้าอาบศพหรือพิธีรดนํ้าศพ 
     ๓.๒  ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ 
 ๓.๓ในระหว�างการเคลื่อนย�ายศพเพ่ือประกอบพิธีทางศาสนา 
 ข�อ  ๔  การใช+ธงชาติคลุมหีบศพหรือท่ีเก็บอัฐิ ให�ใช�กรณีต�อไปน้ี 
     ๔.๑  ในการเชิญหรือเคลื่อนย�ายหีบศพหรืออัฐิ เพ่ือประกอบพิธีรับพระราชทานนํ้าอาบศพ 
หรือพิธีรดนํ้าศพ 
     ๔.๒  ในระหว�างการทําพิธีบําเพ็ญกุศลทางศาสนาของแต�ละศาสนา 
 ๔.๓  ในระหว�างการต้ังหีบศพเพ่ือรับพระราชทานเพลิงศพประกอบการฌาปนกิจและ 
การเคลื่อนย�ายศพไปฝXง 
 ข�อ  ๕  การใช+ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพหรือท่ีเก็บอัฐิ ให�ปฏิบัติดังต�อไปน้ี 
     ๕.๑  การคลุมศพ คลุมตามความยาวของศพ ให�ขอบธงชาติด�านคันธงอยู�ทางศีรษะของศพ 
     ๕.๒  การคลุมหีบศพ คลุมทางด�านขวางของหีบศพ ในกรณีที่สามารถมองเห็นชายธงชาติ
ได�ทั้งสองชาย ต�องให�ชายธงชาติเสมอกับขอบด�านล�างของหีบศพทั้งสองข�าง ส�วนกรณีที่สามารถมองเห็นชายธง
ชาติเพียงด�านเดียวต�องให�ชายธงชาติด�านที่มองเห็นเสมอกับขอบด�านล�างของหีบศพ 
    สําหรับโกศ หรือหีบที่ได�รับพระราชทานประกอบเกียรติยศแก�ศพ ห�ามใช�ธงชาติคลมุ แต�ให�
พับธงชาติวางบนพานทอง ต้ังไว�หน�าโกศหรือหีบเช�นเดียวกับการต้ังเครื่องยศและเครื่องราชอิศริยาภรณ8 แต�
ต�องไม�ตํ่ากว�าเครื่องยศและเครื่องราชอิศริยาภรณ8 
     ๕.๓  การคลุมที่เก็บอัฐิอนุโลมตามความเหมาะสม 
 ข�อ  ๖  การปลงศพในทะเล ให�กองทัพเรือถือปฏิบัติตามประเพณีชาวเรือ 
 

 
 



- ๓๕๘ - 
 
 ข�อ  ๗  การใช�ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิ จะต�องไม�ให�เป.นการเสื่อมเสียเกียรติแก�ธง 
 ข�อ  ๘  การทําพิธีหรือบรรจุศพที่มีธงชาติคลุมหีบศพ เมื่อจะทําการฝXงหรือบรรจุ 
ให�เชิญธงชาติที่คลุมหีบศพพับเก็บให�เรียบร�อย โดยมิให�ส�วนหน่ึงส�วนใดของธงสัมผัสพ้ืนดิน 
  
                 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๗ 
               (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน8 
                                    (พะเนียง  กานตรัตน8) 
                                 รัฐมนตรีช�วยว�าการ ฯ ทําการแทน 
                                  รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕๙ - 
 

(สําเนา) 
ฉบับพิเศษ หน�า ๓ 

เล�มที่ ๙๘ ตอนที่ ๑๑                             ราชกิจจานุเบกษา                              ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔ 
                                                          กฎกระทรวง 

(พ.ศ.๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติธง 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
-------------------------------- 

 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห�งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว� ดังต�อไปน้ี 
 ข�อ  ๑  ให�ส�วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีดังต�อไปน้ี 
      (๑)  ยอดคันธง เป.นรูปซุ�มเรือนแก�วประดิษฐานพระพุทธรูปภายในทําด�วยโลหะสีทอง 
      (๒)  คันธง กว�างขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร 
      (๓)  คันธงระหว�างฐานซุ�มเรือนแก�วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป.นโบว8หูกระต�าย  
ห�อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด�านล�าง ปลายชายแถบทั้งสองเป.นครุย 
      (๔)  คันธงตอนที่ติดกับธง มีสักหลาดสีแดงติดกับริมธงหุ�มรอบคันธงมีหมุดทําด�วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป.นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป.นรูปเสมาธรรมจักรหมุดที่ ๓ เป.นรูปพระปรมาภิไธยย�อ
หมุดที่ ๔ เป.นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต�อไปเป.นรูปเครื่องหมายกองทัพบก หมุดที่ ๑ อยู�บนสุด  หมุดต�อไปเรียงลงมา
ตามลําดับ 
 ข�อ  ๒  ให�ส�วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีดังต�อไปน้ี 
      (๑)  ยอดคันธง เป.นรูปช�างสามเศียรภายใต�พระมหามงกุฎทําด�วยโลหะสีทอง 
      (๒)  คันธง กว�างขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร 
      (๓)  คันระหว�างฐานช�างสามเศียรกับมุมบนของธงมีแถบธงชาติเป.นโบว8หูกระต�าย  ห�อยชาย
ทั้งสองยาวเลยมุมธงด�านล�าง ปลายชายแถบทั้งสองเป.นครุย 
      (๔)  คันธงตอนที่ติดกับธง มีสักหลาดสีแดงต�อกับริมธงหุ�มรอบคันธงมีหมุดทําด�วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป.นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป.นรูปเสมาธรรมจักรหมุดที่ ๓ เป.นรูปพระปรมาภิไธยย�อ
หมุดที่ ๔ เป.นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต�อไปเป.นรูปเครื่องหมายกองทัพเรือ หมุดที่ ๑ อยู�บนสุด  หมุดต�อไปเรียงลงมา
ตามลําดับ 
 ข�อ  ๓  ให�ส�วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ มีดังต�อไปน้ี 
      (๑)  ยอดคันธง เป.นรูปซุ�มเรือนแก�วประดิษฐานพระพุทธรูปภายในทําด�วยโลหะสีทอง 
      (๒)  คันธง กว�างขนาดเส�นผ�านศูนย8กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร 
      (๓)  คันธงระหว�างฐานซุ�มเรือนแก�วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป.นโบว8หูกระต�าย  
ห�อยชายทั้งสองยาวเลยมุมธงด�านล�าง ปลายชายแถบทั้งสองเป.นครุย 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖๐ -  
 
      (๔)  คันธงตอนที่ติดกับธง มีสักหลาดสีแดงต�อกับริมธงหุ�มรอบคันธงมีหมุดทําด�วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดที่ ๑ เป.นรูปประเทศไทย หมุดที่ ๒ เป.นรูปเสมาธรรมจักรหมุดที่ ๓ เป.นรูปพระปรมาภิไธยย�อ
หมุดที่ ๔ เป.นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต�อไปเป.นรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ หมุดที่ ๑ อยู�บนสุด หมุดต�อไปเรียง
ลงมาตามลําดับ 
 
                    ให�ไว�  ณ  วันที่  ๑๓  มกราคม  ๒๕๒๔ 

                            (ลงช่ือ)  พลเอก เปรม   ติณสูลานนท8 
                               นายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖๑ - 
 

ธงแสดงหน"วยทหารอากาศท่ีมิใช"ส"วนกําลังรบ 
 
 ๑.  วัตถุประสงค? เพ่ือให�ธงแสดงหน�วยทหารอากาศ ที่มิใช�ส�วนกําลังรบ มีลักษณะ รูปแบบ 
ขนาด และสีของธง เป.นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.  ขนาดและลักษณะ ของธงแสดงหน�วยทหารที่มิใช�ส�วนกําลังรบ 
 ๒.๑  มีลักษณะเป.นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ�า ขนาดกว�าง ๙๐ ซม. ยาว ๑๓๕ ซม. ตรงกลางผืนธง 
มีรูปเครื่องหมายสัญลักษณ8ของหน�วย  ขนาดเส�นผ�าศูนย8กลาง  ๖๐  ซม. 
 ๒.๒  สีเครื่องหมายสัญลักษณ8ของหน�วยที่จะนําไปไว�ตรงกลางผืนธง  ให�หน�วยกําหนดข้ึนเอง
ตามความเหมาะสม 
 ๒.๓  ขอบโดยรอบผืนธงไม�มีครุย และไม�นําสีอื่นที่แตกต�างจากสีพื้นธงมาทําเป.นขอบธง 
 ๒.๔  เสาธงให�มีความสูง  ๒.๓๐ ม. 
 ๓.  สีของธง 
  ๓.๑  หน�วยในส�วนบัญชาการ   ใช�สีฟKาอ�อน (ออกเทา) 
  ๓.๒  หน�วยในส�วนยุทธบริการ  ใช�สีเลือดหมู 
  ๓.๓  หน�วยในส�วนการศึกษา   ใช�สีเหลือง 
  ๓.๔  หน�วยในส�วนกิจการพิเศษ ใช�สีเขียว 
 ๔.  พธ.ทอ. เป.นหน�วยจัดหาธง เสาธง ที่หน�วยต�าง ๆ ร�องขอ และควบคุมสีของธงให�เป.น
มาตรฐาน  รวมทั้งดําเนินการจัดหาธงเปลี่ยนให�แก�หน�วย ทุก ๓ ปZ 
 
 
เอกสารอ+างอิง ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยธงแสดงหน�วยทหารอากาศ  ที่มิใช�ส�วนกําลังรบ พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖๒ - 
 

การต้ังชื่อสถานท่ีสําคัญของทางราชการ 
 

 ๑.  วัตถุประสงค?  เพ่ือให�การต้ังช่ือสถานที่สําคัญของทางราชการกองทัพอากาศเป.นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

 ๒.  นิยามศัพท?   
  ๒.๑  “สถานที่สําคัญของทางราชการ” หมายความว�า อาคาร สิ่งก�อสร�าง ถนน และช�องทาง 
ที่อยู�ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง บางซื่อ และต�างจังหวัด  
 ๒.๒  “ถนนสายประธาน” หมายความว�า ถนนที่มีจุดเริ่มต�นเช่ือมต�อหรือแยกออกจากทาง
หลวง หรือถนนของหน�วยงานอื่นผ�านเข�ามาในเขตพ้ืนที่กองทัพอากาศ  
 ๒.๓  “ถนนสายรอง” หมายความว�า ถนนที่แยกออกจากถนนสายประธาน 
 ๒.๔  “ถนนภายในส�วนราชการ”หมายความว�า ถนนที่อยู�ในพื้นที่รับผิดชอบของส�วน
ราชการน้ัน ๆ 
 ๒.๕  “ซอย”หมายความว�าถนนที่แยกออกจากถนนสายประธานหรือถนนสายรองผ�านเข�า
ไปในเขตพ้ืนที่บ�านพักอาศัยของทางราชการ หรือถนนที่ทางราชการพิจารณาว�ามีความสําคัญน�อยกว�า 
ถนนสายรอง 
 ๒.๖  “ช�องทางกองทัพอากาศ” หมายความว�า ช�องทางผ�านเข�า-ออกเขตพ้ืนที่กองทัพอากาศที่
ต้ังอยู� ณ จุดเริ่มต�นหรือจุดใดจุดหน่ึงของถนนสายประธาน ผ�านเข�ามาในเขตพ้ืนที่กองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง
เฉพาะส�วนที่เป.นที่ต้ังของส�วนราชการต�าง ๆ ในพ้ืนที่ฝXdงตะวันตกของถนนพหลโยธิน และพ้ืนที่ฝXdงสีกัน ยานพาหนะ 
สัญจรผ�านได� 
 ๒.๗  “ช�องทางหน�วย” หมายความว�า ช�องทางผ�านเข�า-ออกพ้ืนที่ส�วนราชการต�าง ๆ ณ ที่ต้ัง
ดอนเมือง บางซื่อ และต�างจังหวัด ยานพาหนะสัญจรผ�านได� 
 ๒.๘  “ช�องทางบ�านพักอาศัย” หมายความว�า ช�องทางผ�านเข�า-ออกเขตการพักอาศัย 
ของทางราชการ ณ ที่ต้ังดอนเมือง บางซื่อ และต�างจังหวัด ยานพาหนะสัญจรผ�านได� 

 ๓.  หลักเกณฑ?  
 ๓.๑  การต้ังช่ืออาคารและสิ่งก�อสร�าง 
    ๓.๑.๑  ใช�ช่ือหน�วยหรือวัตถุประสงค8หรือช่ือหน�วยและวัตถุประสงค8ของการก�อสร�าง 
เช�น อาคารทดสอบสมรรถภาพทางกายกองทัพอากาศ หรืออาคารอเนกประสงค8กองบิน ๑ เป.นต�น 
         ๓.๑.๒  ไม�ควรเสนอช่ือ หรือช่ือสกุล หรือช่ือและช่ือสกุลของตนเอง หรือผู�อื่น เป.นช่ืออาคาร
และสิ่งก�อสร�าง เว�นแต�ข�อใดข�อหน่ึงดังน้ี 
           ๓.๑.๒.๑  เป.นผู�ออกค�าใช�จ�ายในการก�อสร�างทั้งหมด 
          ๓.๑.๒.๒  เป.นอดีตผู�บังคับบัญชาของหน�วยงานน้ัน ๆ และพ�นจากอํานาจหน�าที่
ในราชการแล�ว 
 ๓.๒  การต้ังช่ือถนน ซอย และช�องทาง 
         ๓.๒.๑  พ้ืนที่ส�วนกลาง ณ ที่ต้ังดอนเมือง ให�ถือปฏิบัติดังน้ี   
           ๓.๒.๑.๑  การต้ังช่ือถนนสายประธาน 
          ๓.๒.๑.๑ (๑)  ใช�ช่ือที่เป.นราชทินนามหรือช่ือสกุลของบุพการีทหาร
อากาศ 

 
 
 



- ๓๖๓ - 
 
        ๓.๒.๑.๑ (๒)  ใช�ช่ือหรือช่ือสกลุของอดีตผู�บัญชาการทหารอากาศ 
         ๓.๒.๑.๑ (๓)  ใช�ช่ือหรือช่ือสกุลของผู�กล�าหาญที่ได�เสียสละชีวิต
เพ่ือชาติขณะปฏิบัติหน�าที่ในการรบหรือหน�าที่สําคัญอื่น ๆ อันเป.นเกียรติประวัติสําคัญย่ิง 
                         ๓.๒.๑.๒  การต้ังช่ือถนนสายรอง 
          ๓.๒.๑.๒ (๑)  ให�ใช�ช่ือถนนสายประธานเป.นช่ือนําแล�วกํากับด�วย
หมายเลขไว�ท�ายช่ือเรียงไปตามลําดับ โดยให�ถนนที่แยกออกจากฝXdงซ�ายของถนนสายประธานกํากับด�วยเลขค่ี 
และถนนที่แยกออกจากฝXdงขวาของถนนสายประธานให�กํากับด�วยเลขคู� เช�น ถนนรณนภากาศ ๑, ๓, ๕, ๗, …  
และถนนรณนภากาศ ๒, ๔, ๖, ๘, … เป.นต�น  
          ๓.๒.๑.๒ (๒)  ถนนสายประธานที่มีถนนสายรองเพียงฝXdงเดียว ให�ใช�
ช่ือถนนสายประธานเป.นช่ือนํา แล�วกํากับด�วยหมายเลขเรียงไปตามลําดับ โดยไม�ต�องแบ�งเป.นเลขค่ี เลขคู� เช�น 
ถนน … ๑, ๒, ๓, ๔, … เป.นต�น 
         ๓.๒.๒  การต้ังช่ือถนนภายในส�วนราชการ ให�ถือปฏิบัติดังน้ี 
      ๓.๒.๒.๑  ถนนสายหลัก เป.นถนนที่ส�วนราชการพิจารณาว�ามีความสําคัญของ
ส�วนราชการน้ัน ๆ 
                  ๓.๒.๒.๑ (๑)  ใช�ช่ือที่เป.นราชทินนามหรือช่ือสกุลของบุพการีทหาร
อากาศ 
                  ๓.๒.๒.๑ (๒)  ใช� ช่ือหรือช่ือสกุลของอดีตผู�บังคับบัญชาของส�วน
ราชการน้ัน ๆ 
                  ๓.๒.๒.๑ (๓)  ใช�ช่ือหรือช่ือสกุลของผู�กล�าหาญที่ได�เสียสละชีวิตเพ่ือ
ชาติขณะปฏิบัติหน�าที่ในการรบหรือหน�าที่สําคัญอื่น ๆ อันเป.นเกียรติประวัติสําคัญย่ิง  
                   ๓.๒.๒.๑ (๔)  ใช�ช่ืออื่น ๆ ที่หน�วยพิจารณาแล�วเห็นว�ามีความ
เหมาะสม และสามารถอธิบายความหมายได� 
      ๓.๒.๒.๒  ถนนที่แยกจากถนนสายหลัก 
                   ๓.๒.๒.๒ (๑)  ให�ใช� ช่ือถนนสายหลักเป.นช่ือนําแล�วกํากับด�วย
หมายเลขไว�ท�ายช่ือเรียงไปตามลําดับ โดยให�ถนนที่แยกออกจากฝXdงซ�ายของถนนสายหลักกํากับด�วยเลขค่ี และถนน
ที่แยกออกจากฝXdงขวาของถนนสายหลักให�กํากับด�วยเลขคู� 
                   ๓.๒.๒.๒ (๒)  ถนนสายหลักที่มีถนนที่แยกเพียงฝXdงเดียว ให�ใช�ชื่อ
ถนนสายหลักเป.นช่ือนํา แล�วกํากับด�วยหมายเลขเรียงไปตามลําดับ โดยไม�ต�องแบ�งเป.นเลขค่ี เลขคู� 
                   ๓.๒.๒.๒ (๓)  ในกรณีที่ไม�สามารถช้ีชัดได�ว�าเป.นถนนสายที่แยก 
จากถนนสายหลักให�ปฏิบัติตามข�อ ๕.๒.๒.๑ 
          ๓.๒.๒.๒ (๔)  ใช�ช่ืออื่น ๆ ที่หน�วยพิจารณาแล�วเห็นว�ามีความ
เหมาะสม และสามารถอธิบายความหมายได� 
  ๓.๒.๓  การต้ังช่ือซอย ให�ถือปฏิบัติดังน้ี  
      ๓.๒.๓.๑  ให�ใช�ช่ือเขตการพักอาศัยกํากับด�วยหมายเลขเรียงไปตามลําดับ เช�น 
เขต ๑ ซอย ๑ หมายถึง ซอยที่ ๑ ของเขตการพักอาศัยที่ ๑ เป.นต�น 
      ๓.๒.๓.๒  นอกเหนือจากหลักเกณฑ8ตามข�อ ๓.๒.๓.๑ ให�พิจารณาต้ังช่ือได�
ตามความเหมาะสม 

 
 
 
 



- ๓๖๔ - 
 
  ๓.๒.๔  การต้ังช่ือช�องทางกองทัพอากาศ ให�ถือปฏิบัติดังน้ี 
      ๓.๒.๔.๑  ให�ใช�หมายเลข และใช�ช่ือถนนที่เริ่มต�นจากช�องทางน้ันหรือช่ือ
ท�องถ่ินนิยมกํากับ ตามควรแก�กรณีไว�ภายในวงเล็บ เช�น ช�องทางกองทัพอากาศ ๑ (ธูปะเตมีย8) เป.นต�น 
      ๓.๒.๔.๒  ให�เรียงลําดับหมายเลขช�องทางกองทัพอากาศ ในลักษณะเวียนขวา
รอบที่ต้ังกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง (ตามเข็มนาฬิกา) 
      ๓.๒.๔.๓  ช�องทางกองทัพอากาศที ่ไม�ได�อยู �ในหน�วยที ่มีลักษณะที่ตั ้ง
เหมาะสมที่จะต้ังช่ือช�องทางกองทัพอากาศได�ตามหลักเกณฑ8ในข�อ ๓.๒.๔.๑ และข�อ ๓.๒.๔.๒ ให�พิจารณาต้ังช่ือ
ได�ตามความเหมาะสม 
  ๓.๒.๕  การตั้งชื่อช�องทางหน�วย ให�พิจารณาตามหลักเกณฑ8การตั้งชื่อช�องทาง
กองทัพอากาศ โดยอนุโลม 
  ๓.๒.๖  การต้ังช่ือช�องทางบ�านพักอาศัย ให�ใช�ช่ือตามเขตพ้ืนที่ที่เป.นที่ต้ัง แล�วกํากับด�วย
หมายเลขตามลําดับในลักษณะการเวียนขวารอบที่ต้ัง (ตามเข็มนาฬิกา) และถ�าหากช�องทางน้ัน ๆ มีช่ือเดิมที่
เป.นช่ือเรียกตามความนิยมของท�องถ่ิน ให�กําหนดเป.นช่ือเฉพาะไว�ภายในวงเล็บ เช�น ช�องทางท�าดินแดง ๘ 
(สายฝน) เป.นต�น 

 ๔.  การดําเนินการ 
 ๔.๑  ให�กรมสารบรรณทหารอากาศ ออกคําสั่งกองทัพอากาศแต�งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการต้ังช่ือสถานที่สําคัญของทางราชการ ให�มีหน�าที่พิจารณาการต้ังช่ือสถานที่สําคัญของทางราชการ
ให�เป.นไปตามหลักเกณฑ8ที่กองทัพอากาศกําหนดไว�แล�วในระเบียบน้ี 
 ๔.๒  ให�หน�วย ณ ที่ต้ังดอนเมือง บางซื่อ และต�างจังหวัด ที่ประสงค8จะต้ังช่ือสถานที่
สําคัญของหน�วยแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการต้ังช่ือสถานที่สําคัญของหน�วยน้ัน ๆ เพ่ือรับผิดชอบและ
พิจารณาการต้ังช่ือโดยใช�หลักเกณฑ8ในข�อ ๕ เป.นแนวทางประกอบการพิจารณาได�ตามความเหมาะสม  
แล�วเสนอผลการพิจารณารายงานผ�านกรมสารบรรณทหารอากาศ ให�คณะกรรมการพิจารณาการตั้งชื่อ
สถานที่สําคัญของทางราชการในข�อ ๖เป.นผู�พิจารณานําเรียนขออนุมัติผู�บัญชาการทหารอากาศเว�นแต�การ
ต้ังช่ือถนน  ช่ือซอย และช�องทางภายในส�วนราชการในข�อ ๕.๒.๒, ๕.๒.๓, ๕.๒.๕ และ ๕.๒.๖ ให�อยู�ในอํานาจ
และดุลยพินิจของหัวหน�าหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ 
 ๔.๓  ช่ือสถานที่สําคัญของทางราชการที่ได�กําหนดไว�แล�วก�อนระเบียบน้ีใช�บังคับ ให�คง
เป.นไปตามเดิม หากจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิก ให�ดําเนินการตามหลักเกณฑ8ที่ได�กําหนดไว�แล�วในระเบียบน้ี 
 ๔.๔  ให�กรมส�งกําลังบํารุงทหารอากาศ ส�งสําเนาหลักฐานเกี่ยวกับการก�อสร�างสถานที่
สําคัญของทางราชการที่มีอยู�แล�วในปXจจุบัน และที่จะมีการก�อสร�างข้ึนใหม�ในโอกาสต�อไป ให�คณะกรรมการ
พิจารณาการต้ังช่ือสถานที่สําคัญของทางราชการโดยรายงานผ�านกรมสารบรรณทหารอากาศเพ่ือพิจารณา
ร�วมกับหน�วยเกี่ยวข�องในการต้ังช่ือให�เป.นไปตามหลักเกณฑ8ของระเบียบน้ี 
 ๔.๕  ให�กรมสารบรรณทหารอากาศออกประกาศกองทัพอากาศ เรื่องการต้ังช่ือสถานที่
สําคัญของทางราชการตามที่ได�รับอนุมัติจากผู�บัญชาการทหารอากาศ เว�นแต�การต้ังช่ือถนน ช่ือซอย และ
ช�องทาง ภายในส�วนราชการ ให�อยู�ในอํานาจของหัวหน�าหน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศที่รับผิดชอบ รวมทั้งออก
ประกาศหน�วย แล�วส�งสําเนาให�หน�วยข้ึนตรงกองทัพอากาศทราบต�อไป 
 
เอกสารอ+างอิง  ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยการต้ังช่ือสถานที่สําคัญของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๔ 
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การเรียกชื่อห+องประชุม และห+องพิเศษอ่ืน ๆ ในอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ  
 

(สําเนา) 
ประกาศกองทัพอากาศ 

เร่ือง  การเรียกชื่อห+องประชุมและห+องพิเศษอ่ืน ๆ ในอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
 

เพ่ือให�การเรียกช่ือห�องประชุมและห�องพิเศษอื่น ๆ  ในอาคารกองบัญชาการทหารอากาศเป.นไป 
ด�วยความเหมาะสม สะดวกในการติดต�อและปฏิบัติราชการ จึงให�กําหนดช่ือห�องประชุมและห�องพิเศษอื่น ๆ 
ในอาคารกองบัญชาการทหารอากาศ ดังน้ี 

๑.  ห�องรับรองกองบัญชาการทหารอากาศ ให�ช่ือว�า “ห�องรับรองกองทัพอากาศ” 

๒.  ห�องประชุมกองทัพอากาศ ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมกองทัพอากาศ” 

๓.  ห�องอาหารนายทหารผู�ใหญ� ให�ช่ือว�า“ห�องอาหารพิเศษ” 

๔.  ห�องประชุม - บรรยาย ให�ช่ือว�า “ห�องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ” 

๕.  ห�องประชุมฝGายเสนาธิการกองทัพอากาศ ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมฝGายเสนาธิการกองทัพอากาศ” 

๖.  ห�องประชุมสํานักที่ปรึกษากองทัพอากาศ ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมสํานักที่ปรึกษาองทัพอากาศ” 

๗.  ห�องประชุมระหว�างอาคารกรมฝGายอํานวยการ ช้ันที่ ๒ ให�ช่ือเป.นหมายเลข ดังน้ี 
 ๗.๑  ห�องประชุมที่อยู�ระหว�างอาคารกรมสารบรรณทหารอากาศ กับกรมข�าวทหารอากาศ 

ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑” 
 ๗.๒  ห�องประชุมที่อยู�ระหว�างอาคารกรมข�าวทหารอากาศ กับกรมส�งกําลังบํารุง 

ทหารอากาศ ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๒” 
 ๗.๓  ห�องประชุมที่อยู�ระหว�างอาคารกรมส�งกําลังบํารุงทหารอากาศ กับสํานักงานปลัดบัญชี

ทหารอากาศ ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๓” 
 ๗.๔  ห�องประชุมที่อยู�ระหว�างอาคารสํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ กับกรมการเงิน 

ทหารอากาศ ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๔” 
 ๗.๕  ห�องประชุมที่อยู�ระหว�างอาคารกรมการเงินทหารอากาศ กับกรมกําลังพลทหารอากาศ 

ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๕” 
 ๗.๖  ห�องประชุมที่อยู�ระหว�างอาคารกรมกําลังพลทหารอากาศ กับกรมจเรทหารอากาศ 

ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๖” 
 ๗.๗  ห�องประชุมที่อยู�ระหว�างอาคารกรมจเรทหารอากาศ กับกรมยุทธการทหารอากาศ 

ให�ช่ือว�า “ห�องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ” 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๒๖ 
             (ลงช่ือ) พลอากาศเอก ประพันธ8  ธูปะเตมีย8 
            (ประพันธ8  ธูปะเตมีย8) 
                   ผู�บัญชาการทหารอากาศ 
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กําหนดชื่อเรียกฐานท่ีต้ังหน"วยบินต"าง ๆ 
 

(สําเนา) 
ประกาศกองทัพอากาศ 

เร่ือง  กําหนดชื่อเรียกฐานท่ีต้ังหน"วยบินต"าง ๆ 
 

เพ่ือให�การเรียกช่ือฐานที่ต้ังของหน�วยของกองทัพอากาศ เป.นไปด�วยความเหมาะสม สะดวก 
ในการติดต�อ เรียกขาน จึงให�กําหนดช่ือเรียกฐานที่ต้ังของหน�วยบินต�าง ๆ ดังน้ี 

๑. กองบิน ๑    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินโคราช" 

๒. กองบิน ๒    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินโคกกระเทียม" 

๓. กองบิน ๔    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินตาคลี" 

๔. กองบิน ๖    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินดอนเมือง" 

๕. กองบิน ๒๑    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินอุบลราชธานี" 

๖. กองบิน ๒๓    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินอุดรธานี" 

๗. กองบิน ๔๑    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินเชียงใหม�" 

๘. กองบิน ๔๖    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินพิษณุโลก" 

๙. กองบิน ๕๓    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินประจวบคีรีขันธ8" 

๑๐. กองบิน ๕๖    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินหาดใหญ�" 

๑๑. กองบิน ๗๑    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินสุราษฎร8ธานี" 

๑๒. โรงเรียนการบิน   เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินกําแพงแสน" 

๑๓. ฝูงบิน ๒๐๖    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินวัฒนานคร" 

๑๔. ฝูงบิน ๒๐๗    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินตราด" 

๑๕. ฝูงบิน ๔๖๖    เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินน�าน" 

๑๖. ฐานบินนครพนม   เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินนครพนม" 

๑๗. ฐานบินนํ้าพอง   เรียกช่ือฐานที่ต้ังว�า  "ฐานบินนํ้าพอง" 
 

          ประกาศ  ณ  วันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๒๖ 
            (ลงช่ือ) พลอากาศเอก ประพันธ8  ธูปะเตมีย8 
          (ประพันธ8  ธูปะเตมีย8) 
                  ผู�บัญชาการทหารอากาศ 
 
 
 
 
 



- ๓๖๗ - 
 

การเรียกชื่อส"วนราชการ ตําแหน"งของข+าราชการ และการจัดทําปWายชื่อส"วนราชการ 
 

วัตถุประสงค?  เพ่ือให�การเรียกช่ือส�วนราชการ และตําแหน�งของข�าราชการ ในโอกาสต�าง ๆ 
ตลอดจนการจัดทําปKายช่ือส�วนราชการภายนอกและภายในอาคารของ ทอ.เป.นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให�
ปฏิบัติดังน้ี 

๑. การเรียกชื่อส"วนราชการ 
๑.๑ ส�วนราชการข้ึนตรงต�อ นขต.ทอ. ให�เรียกช่ือจนถึง นขต.ทอ.เช�น 

“แผนกแบบธรรมเนียม กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ” 
“หมวดซ�อมบํารุง แผนกรถน่ัง กองพาหนะ กรมขนส�งทหารอากาศ” 

๑.๒ ส�วนราชการข้ึนตรงต�อกองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ให�เรียกช่ือ 
จนถึงกองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม แล�วแต�กรณี เช�น 

“กองบิน ๑” 
“ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑” 
“ฝGายสื่อสาร ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑” 
“ฝูงบิน ๑๐๖” 
“ฝGายสื่อสาร ฝูงบิน ๒๐๖” 

๒. การรายงานตําแหน"ง และการอ�านคํากล�าวรายงานตําแหน�งของข�าราชการในโอกาสต�าง ๆ 
๒.๑ ข�าราชการสังกัด นขต.ทอ.ให�รายงานตําแหน�ง และอ�านคํากล�าวรายงานตําแหน�งใน

โอกาสต�าง ๆ จนถึงระดับ นขต.ทอ. ตัวอย�างเช�น 
“พลอากาศตรี ……………..… เจ�ากรมยุทธการทหารอากาศ” 
“นาวาอากาศเอก ……..…..… ผู�อํานวยการกองควบคุมการใช�จ�าย กรมการเงิน 

ทหารอากาศ” 
“นาวาอากาศโท …………….. นายทหารแผนและโครงการ กองตรวจกิจการทั่วไป 

กรมจเรทหารอากาศ” 
๒.๒ ข�าราชการสังกัดกองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ให�รายงานตําแหน�ง  

และอ�านคํากล�าวรายงานตําแหน�งในโอกาสต�าง ๆ จนถึงระดับ กองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม  
แล�วแต�กรณี ตัวอย�างเช�น 

“นาวาอากาศเอก …...………….. ผู�บังคับการกองบิน ๑” 
“นาวาอากาศโท .……………….. ผู�บังคับฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑” 
“นาวาอากาศตรี .……………….. หัวหน�าฝGายสื่อสาร ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑” 
“นาวาอากาศโท .……………….. ผู�บังคับฝูงบิน ๑๐๖” 
“นาวาอากาศตรี ….…………….. หัวหน�าฝGายสื่อสาร ฝูงบิน ๒๐๖” 
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๓. การจัดทําปWายชื่อส"วนราชการ ภายนอกอาคาร 
๓.๑ ให�เขียนช่ือส�วนราชการด�วยคําเต็ม โดยไม"ต+องใส"สังกัด ตัวอย�างเช�น 

“ฝGายพลาธิการ” 
“แผนกช�างโยธา” 
“โรงพยาบาลกองบิน” 
“ฝูงบิน ๒๑๑” 
“กองบริการ” 
“กองบิน ๒๑” 

๓.๒ สําหรับปKายช่ือส�วนราชการภายนอกอาคารที่มีอยู�เดิมให�คงใช�ได�ต�อไปจนกว�าจะชํารุด
เสียหาย 
 
เอกสารอ+างอิง คําสั่ง ทอ.(ฉ) ที่  ๙๓/๔๘  ลง ๒๓ ส.ค.๔๘ 
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หลักเกณฑ?การพิจารณากําหนดคําย"อของ ทอ. 
 
 ๑.  วัตถุประสงค? เพ่ือให�การกําหนดและการใช�คําย�อของกองทัพอากาศ เป.นมาตรฐานเดียวกัน 
และสอดคล�องกับระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการใช�คําย�อ พ.ศ.๒๔๙๗   

 ๒.  นิยามศัพท?  “คําย�อของกองทัพอากาศ” หมายความว�า คําย�อช่ือส�วนราชการ โรงเรียน 
ตําแหน�งหน�าที่ เหล�า ยศ นักเรียนทหาร ที่ต้ังทางทหาร และอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ 

 ๓.  หลักเกณฑ? 
                     ๓.๑  หลักเกณฑ8ทั่วไป 
      ๓.๑.๑  คําย�อช่ือส�วนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ  ให�ใช�พยัญชนะ ๒ ตัว ยกเว�น 
ส�วนราชการที่จําเป.นต�องใช�พยัญชนะน�อยกว�า หรือมากกว�า ๒ ตัว และ/หรือที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
ให�ใช�อยู�ก�อนแล�วให�ใช�ไปตามเดิม  
   ๓.๑.๒  คําย�อช่ือส�วนราชการระดับกองลงไปใช�พยัญชนะ ๓ ตัว ตามด�วยคําย�อของ
ส�วนราชการต�นสังกัด หากมีความจําเป.นต�องใช�พยัญชนะ ๔ ตัว ให�ใช�เฉพาะในกรณีมีเหตุผลความจําเป.น
เท�าน้ัน 
   ๓.๑.๓  คําย�ออื่น ๆ นอกจากข�อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ใช�พยัญชนะให�เหมาะสมกับคําเต็ม 
แต�ต�องไม�เกิน ๔ ตัว  
   ๓.๑.๔  ใช�พยัญชนะตัวแรกของคํา ตัวหน�าของพยางค8 ตัวหน�าของอักษรควบและ/หรือ
ตัวสะกด 
  ๓.๑.๕  กําหนดให�ใกล�เคียงกับคําเต็ม เพ่ือสะดวกและง�ายในการจํา กรณีการย�อช่ือ                 
ส�วนราชการ หากย�อแล�วจําเป.นต�องซ้ํากับคําย�อของส�วนราชการอื่นสามารถกระทําได� เน่ืองจากในการเขียน 
คําย�อของฝGาย แผนก หรือกอง จะต�องมีคําย�อช่ือส�วนราชการต�นสังกัดต�อท�ายคําย�อน้ัน 
      ๓.๒  หลักเกณฑ8เฉพาะ 
   ๓.๒.๑  การกําหนดคําย�อช่ือส�วนราชการที่มีอัตรากองทัพอากาศกําหนดไว� รวมทั้ง
อัตรากองทัพอากาศเพ่ือพลาง ให�สามารถกําหนดคําย�อได�ถึงระดับแผนก 
   ๓.๒.๒  การกําหนดคําย�อระดับฝGายลงไป ให�คณะกรรมการพิจารณากําหนดคําย�อของ
กองทัพอากาศ เป.นผู�พิจารณาตามความจําเป.นและเหมาะสม 
   ๓.๒.๓  หากช่ือส�วนราชการใดมีตัวเลขต�อท�าย ให�เขียนตัวเลขต�อท�ายคําย�อน้ันด�วย 
      ๓.๓  หลักเกณฑ8อื่น ๆ เกี่ยวกับคําย�อที่มิได�กําหนดไว�ในระเบียบน้ี อาทิ การเขียน และการ
อ�านคําย�อช่ือส�วนราชการ ตําแหน�งหน�าที่ วันเดือนปZ เวลา ยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด ให�เป.นไป
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการใช�คําย�อ พ.ศ.๒๕๕๕ หรือตามที่รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม 
อนุมัติให�ใช� 

 ๔.  การดําเนินการ 
                      ๔.๑  ให�กรมสารบรรณทหารอากาศ ดําเนินการขออนุมัติแต�งต้ังคณะกรรมการพิจารณา               
กําหนดคําย�อของกองทัพอากาศ ให�มีหน�าที่พิจารณากําหนดคําย�อของกองทัพอากาศให�เป.นไปตามหลักเกณฑ8 
ที่ได�กําหนดไว�แล�วในระเบียบน้ี 
 
 
 
 
 



- ๓๗๐ - 
 
  ๔.๒  ให�ส�วนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ ที่ประสงค8จะกําหนดหรือขอแก�ไขคําย�อของ              
ส�วนราชการในสังกัด ใช�หลักเกณฑ8ที่ได�กําหนดไว�แล�วในระเบียบน้ีเป.นแนวทางประกอบการพิจารณาข้ันต�น 
แล�วเสนอให�คณะกรรมการพิจารณากําหนดคําย�อของกองทัพอากาศ เป.นผู�พิจารณา หากคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคําย�อของกองทัพอากาศ มีมติกําหนดให�แตกต�างไปจากที่ส�วนราชการเสนอให�เสนอกลับไปยัง
ส�วนราชการน้ัน ๆ โดยแจ�งเหตุผลของคณะกรรมการพิจารณากําหนดคําย�อของกองทัพอากาศไปด�วย เพ่ือให�
ส�วนราชการน้ันพิจารณาทบทวน และแจ�งผลการพิจารณาทบทวนพร�อมด�วยเหตุผล ให�คณะกรรมการพิจารณา
กําหนดคําย�อของกองทัพอากาศ เพ่ือพิจารณาหาข�อยุติ และเมื่อได�ข�อยุติแล�ว ให�นําเรียนผู�บัญชาการทหาร
อากาศ โดยผ�านกรมสารบรรณทหารอากาศ เพ่ือขออนุมัติต�อไป 
  ๔.๓  ให�กรมสารบรรณทหารอากาศ ดําเนินการสรุปรายงานขออนุมัติของคณะกรรมการ
พิจารณากําหนดคําย�อของกองทัพอากาศ ตามข�อ ๔.๒ พร�อมจัดทําคําสั่งกองทัพอากาศเรื่องให�ใช�คําย�อของ                      
กองทัพอากาศ นําเรียนผู�บัญชาการทหารอากาศ เพ่ือพิจารณาอนุมัติและลงช่ือในคําสั่ง สําหรับคําย�อ 
ของส�วนราชการในระดับกองข้ึนไป ที่จะต�องขออนุมัติรัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม ให� เสนอ 
กองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือดําเนินการให�ต�อไป  

 ๕.  การใช+คําย"อ 
      ๕.๑  คําย�อใดที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดไว�แล�ว สามารถใช�คําย�อน้ัน             
สําหรับหนังสือราชการภายนอกได� 
      ๕.๒  คําย�อใดที่มีระเบียบกระทรวงกลาโหมว�าด�วยการใช�คําย�อ กําหนดไว�หรือตามที่
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงกลาโหม อนุมัติให�ใช�แล�ว สามารถใช�คําย�อน้ันสําหรับหนังสือราชการที่อยู�ภายใน
กระทรวงกลาโหมได� 
      ๕.๓  คําย�อใดที่มีคําสั่ งกองทัพอากาศกําหนดไว�  หรือตามที่ผู�บัญชาการทหารอากาศ            
อนุมัติให�ใช�แล�ว สามารถใช�คําย�อน้ันได�เฉพาะหนังสือราชการที่ติดต�อภายในกองทัพอากาศเท�าน้ัน     

      ๕.๔   คําย�อของกองทัพอากาศที่ได�กําหนดไว�แล�วก�อนระเบียบน้ีใช�บังคับ ให�คงเป.นไปตามเดิม 
หากจะแก�ไขเปลี่ยนแปลง ให�คณะกรรมการพิจารณากําหนดคําย�อของกองทัพอากาศ พิจารณาให�เป.นไปตาม
หลักเกณฑ8ที่ได�กําหนดไว�แล�วในระเบียบน้ี สําหรับการแก�ไขคําย�อซึ่งได�กําหนดไว�แล�ว และใช�มานาน จนเป.นที่
ทราบทั่วกัน ไม�ควรมีการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 
เอกสารอ+างอิง  ระเบียบ ทอ.ว�าด�วยคําย�อของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๗๑ - 
 

แนวทางการปฏิบัติการจัดทําระเบียบ ทอ. 
 
 ๑.  วัตถุประสงค?  เพ่ือให�การปฏิบัติเกี่ยวกับสายทางเดินหนังสือและความรับผิดชอบในการ
จัดทําระเบียบ ทอ.ของ นขต.ทอ.และหน�วยเกี่ยวข�อง เป.นไปด�วยความเรียบร�อย 

 ๒.  การปฏิบัติ 
                      ๒.๑ กรณีไม�เร�งด�วน ให�ส�วนราชการสายงานที่เกี่ยวข�อง หรือส�วนราชการเจ�าของเรื่อง  
ที่จะออกระเบียบ ทอ.ส�งร�างระเบียบให� สธน.ทอ.ตรวจสอบด�านกฎหมายก�อน แล�ว สธน.ทอ.ส�งต�อให� สบ.ทอ. 
เพ่ือตรวจสอบรูปแบบและข�อความทั่วไปที่ไม�ใช�ข�อความเฉพาะในสายวิทยาการใดของร�างระเบียบดังกล�าว 
ก�อนส�งคืนให�ส�วนราชการสายงานที่เกี่ยวข�องหรือส�วนราชการเจ�าของเรื่อง เพ่ือนําเรียน ผบ.ทอ.ลงช่ือ 
ตามผนวก ก 
                      ๒.๒  กรณีเร�งด�วน ให�ส�วนราชการสายงานที่เกี่ยวข�องหรือส�วนราชการเจ�าของเรื่อง จัดทํา 
ร�างระเบียบ จํานวน ๒ ฉบับ โดยส�งให� สธน.ทอ. ๑ ฉบับ และ สบ.ทอ. ๑ ฉบับ เพ่ือตรวจสอบตามข�อ ๒.๑  
เมื่อ สธน.ทอ.และ สบ.ทอ.ดําเนินการในส�วนเกี่ยวข�องเสร็จเรียบร�อยแล�ว จะส�งคืนให�ส�วนราชการสายงาน 
ที่เกี่ยวข�องหรือส�วนราชการเจ�าของเรื่อง เพ่ือนําเรียน ผบ.ทอ.ลงช่ือ ตามผนวก ข 
                      ๒.๓  ส�วนราชการที่ หน.หน�วยเป.นผู�รักษาการตามระเบียบมีหน�าที่สําเนาแจกจ�ายให� 
นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติ  ทั้งน้ีเป.นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด�วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และฉบับแก�ไขเพ่ิมเติม ที่กําหนดให�ส�วนราชการเจ�าของเรื่องมีหน�าที่ดําเนินการต�อหนังสือต้ังแต�การจัดทํา 
จนถึงการสําเนาแจกจ�าย 
 
เอกสารอ+างอิง - อนุมั ติ  ผบ .ทอ.เมื่ อ ๕ ต.ค.๕๒ ท� ายหนังสือ สบ.ทอ.  ที่  กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๐๔  
                      ลง ๒๙ ก.ย.๕๒เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดทําระเบียบ ทอ. 
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ผนวก ก 
การจัดทําระเบียบ ทอ. 

 
กรณีไม�เร�งด�วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนราชการสายงานท่ีเก่ียวข�อง 
หรือส�วนราชการเจ�าของเรื่อง 

สธน.ทอ. 
ตรวจด�านกฎหมาย 

สบ.ทอ. 
ตรวจสอบรูปแบบและข�อความท่ัวไป 

ส�วนราชการสายงานท่ีเก่ียวข�อง 
หรือส�วนราชการเจ�าของเรื่อง ปรับแก�ไข 

(ถ�ามี) แล�วนําเรียน ผบ.ทอ.ลงชื่อ 

ส�วนราชการท่ีเป.นหน�วยผู�รักษาการตามระเบียบ 
สําเนาแจกจ�าย นขต.ทอ.และผู�เก่ียวข�อง 
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ผนวก ข 
การจัดทําระเบียบ ทอ. 

 
กรณีเร�งด�วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส�วนราชการสายงานท่ีเก่ียวข�อง 
หรือส�วนราชการเจ�าของเรื่อง 

สธน.ทอ. 
ตรวจด�านกฎหมาย 

สบ.ทอ. 
ตรวจสอบรูปแบบและข�อความท่ัวไป 

ส�วนราชการสายงานท่ีเก่ียวข�อง 
หรือส�วนราชการเจ�าของเรื่อง 

ปรับแก�ไข (ถ�ามี) แล�วนําเรียน ผบ.ทอ.ลงชื่อ 

ส�วนราชการท่ีเป.นหน�วยผู�รักษาการตามระเบียบ 
สําเนาแจกจ�าย นขต.ทอ.และผู�เก่ียวข�อง 
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การใช+คําพูดทางโทรศัพท? 
 

(สําเนา) 
คําแนะนํา 

ที่  ๙๒๖๕/๘๖ 
เร่ือง  การใช+คําพูดทางโทรศัพท? 

--------------------- 
 

 เพ่ือให�การใช�คําพูดทางโทรศัพท8ของข�าราชการใน ทอ.เป.นระเบียบอันเดียวกันโดยไม�ลักลั่น 
และให�พูดเป.นไปโดยสุภาพเรียบร�อย ไม�กระโชกกระชากและไม�เสียเวลา จึงขอแนะนําดังต�อไปน้ี 

๑.  ผู+รับโทรศัพท? 
  ก.  บอกสถานที่และยศ ช่ือ ช่ือสกุลของผู�รับก�อน เช�น “ที่น่ี บก.ทอ.จ�าอากาศตรี ก. 

(นามสกุล) พูดครับ” 
  ข.  ถามสถานที่ ช่ือ และธุระของผู�พูด เช�น “ขอโทษ ใครพูด จากที่ไหน ต�องการพูดกับใคร” 
  ค.  เมื่อเลิกพูดให�กล�าว “สวัสดี” 

๒.  ผู+พูด 
  ก.  บอกสถานที่ ยศ ช่ือ ช่ือสกุลของผู�พูด 
  ข.  เมื่อทราบช่ือ และสถานที่ผู�รับแล�ว ก็ดําเนินเรื่องที่ต�องการ 
  ค.  กล�าคําขอบใจ หรือขอบคุณ และสวัสดี ตามที่ควรเมื่อเลิกพูด 

๓. การใช�คําพูดต�อสถานที่อื่นให�อนุโลมใช�ตามที่กล�าวน้ี 
  ผู�รับโทรศัพท8ควรต�องเอื้อเฟRSอเป.นธุระให�โดยรวดเร็ว เมื่อผู�พูดประสงค8จะให�ช�วยอย�างใด 

เช�น ให�ตามหาใครมาพูด หรือให�จดข�อความใด ๆ ไว�ดังน้ี การรับและการพูดโทรศัพท8ต�องกระทําอย�าง
ทะมัดทะแมงใช�คําพูดและนํ้าเสียงที่สุภาพ ชัดถ�อยชัดคํา 

 
    (ลงนาม) พล.อ.ต.กาพย8  ทัตตานนท8 
        ผบ.ทอ. 
         ที่ว�าการ ทอ.พระนคร 
               ๑๑ ส.ค.๘๖ 
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การสะพายกระเปYาหรือเปWขณะขับขี่รถจักรยานยนต?หรือรถจักรยาน  
 

 ๑.  วัตถุประสงค?  ในปXจจุบันมีข�าราชการ ลูกจ�างประจํา และลูกจ�างช่ัวคราว รวมทั้ง
พนักงานราชการ เดินทางมาปฏิบัติราชการด�วยยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต8หรือรถจักรยานเป.น
จํานวนมาก เพ่ือเป.นการตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงาน ช�วยเหลือข�าราชการช้ันผู�น�อย และเพ่ิมความ
ปลอดภัยขณะขับข่ียานพาหนะ รวมทั้งลดภาระค�าครองชีพ และประหยัดพลังงาน ซึ่งมีความจําเป.นต�องใช�
กระเปOาหรือเปK สําหรับบรรจุสัมภาระต�าง ๆ ที่ต�องนําติดตัวมาปฏิบัติราชการ  

 ๒.  การสะพายกระเปYาหรือเปWขณะขับขี่รถจักรยานยนต?หรือรถจักรยาน ให�ข�าราชการ 
ลูกจ�างประจํา และลูกจ�างช่ัวคราว รวมทั้งพนักงานราชการ ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการด�วยรถจักรยานยนต8
หรือรถจักรยาน สามารถสะพายกระเปOาหรือเปKที่มีสีกลมกลืนกับเครื่องแบบ (สีดํา สีเทา หรือสีนํ้าเงินดํา ที่ไม�มี
ลวดลายและเครื่องประดับใด ๆ ) เฉพาะขณะขับข่ีรถจักรยานยนต8หรือรถจักรยานได� นอกจากน้ีให�ใช�การถือ
ตามปกติ  

 
 
 

เอกสารอ+างอิง   อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๙ มิ.ย.๖๑ ท�ายหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๔๐๓๘ ลง ๑๒ มิ.ย.๖๑  
  เรื่อง การสะพายกระเปOาหรือเปKขณะขับข่ีรถจักรยานยนต8หรือรถจักรยาน  
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การปฏิบัติตนของทหาร  
 

 ๑.  การปฏิบัติตนของทหาร  ต�องเป.นตัวอย�างที่ดี ทั้งน้ีผู�บังคับบัญชาทุกระดับต�องเป.น
ตัวอย�างที่ดีของผู�ใต�บังคับบัญชาที่ดีของผู�ใต�บังคับบัญชา ทั้งเรื่องทรงผม, การแต�งกาย, เครื่องหมาย, รองเท�า 
และความประพฤติ ให�กวดขันตามลําดับช้ัน  

 ๒.  ผู+ท่ีกระทําความผิดวินัยร+ายแรง  เช�น เมาสุราอาละวาด ยิงปRนในที่สาธารณะ เป.นต�น  
ให�พิจารณาโทษสถานเดียว คือ “ปลดออกจากราชการ” ผู�บังคับบัญชาต�องกวดขัน รับผิดชอบ และควบคุมให�
เต็มความสามารถ    

 ๓.  การเผยแพร"ข"าวสารต"าง ๆ ในสื่อทุกประเภทที่เข�าข�ายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ทหารไม�ควรยุ�งเกี่ยว เพราะทหารควรเป.นผู�ถูกปลูกฝXงทัศนคติที่ดีต�อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย8  
หากมีการกระทําผิด ควรดําเนินการลงโทษต้ังแต�สถานเบาจนถึงหนัก ไม�ควรปล�อยปละละเลย  

 ๔.  การใช+ผ+าสําหรับตัดเคร่ืองแบบของข+าราชการทหาร ให�ใช�ตามมาตรฐานของแต�ละ 
เหล�าทัพ แต� นถปภ.รอ. เหล�า ทบ. ใช�ผ�ารีเจนซี่สําหรับตัดเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว,  
ใช�ผ�ามาตุส สําหรับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ และผ�าวาเลนติโน�สําหรับตัดเครื่องแบบปกติขาว  

 ๕.  การแสดงการเคารพของข+าราชการทหารหญิง กรณีเป.นงานพระราชพิธี หรือการเข�า
เฝKารับเสด็จในโอกาสต�าง ๆ หากสวมหมวกให�ถวายความเคารพด�วยท�าวันทยหัตถ8 หากมิได�สวมหมวกให�ถวาย
การเคารพแบบย�อเข�า (การถอนสายบัว)      

 

 

 

 

เอกสารอ+างอิง   อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๓๐ พ.ค.๖๑ ท�ายหนังสือ กพ.ทอ. ลง ๒๑ พ.ค.๖๑ (ต�อ กพ.ทอ.เลขรับ  
                     ๙๐๑๔/๖๑) เรื่อง สรุปผลการประชุมการปฏิบัติหน�าที่ของ นรอ., นรอพ., นตรอ. และ นตรอพ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๗๗ -  

 

การประดับพระบรมฉายาลักษณ? และพระฉายาลักษณ? ในอาคารสถานท่ีราชการต"าง ๆ 

 ๑.  วัตถุประสงค?  เพ่ือให�การปฏิบัติเรือ่งการประดับพระบรมฉายาลกัษณ8 และพระฉายาลกัษณ8 
เป.นแนวทางเดียวกัน   

๒.  การประดับพระบรมฉายาลักษณ? และพระฉายาลักษณ? ในอาคารสถานท่ีราชการต"าง ๆ  
แบ"งออกเป:น ๒ กรณี ดังน้ี   

 ๒.๑  กรณีมีพ้ืนท่ีเพียงพอ การประดับ มีท้ังหมด ๔ แบบ ดังน้ี    
  ๒.๑.๑  แบบท่ี ๑ รูปที่ ๑ ประกอบด�วย  พระบรมฉายาลักษณ8 พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู�กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปZหลวง และ พระ
บรมฉายาลักษณ8 พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล�าเจ�าอยู�หัว ทรงฉายคู�กับ สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  ๒.๑.๒  แบบท่ี ๒ รูปที่ ๒ ประกอบด�วย  พระบรมฉายาลักษณ8 พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู�กับ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปZหลวง, พระบรม
ฉายาลักษณ8 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว และ พระฉายาลักษณ8 สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี        
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  ๒.๑.๓  แบบท่ี ๓  รูปที่ ๓  พระบรมฉายาลักษณ8 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบรมฉายาลักษณ8 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปZหลวง และพระบรม
ฉายาลักษณ8 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว ทรงฉายคู�กับ สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี         

   

  ๒.๑.๒  แบบที่ ๔ รูปที่ ๔ พระบรมฉายาลักษณ8 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบรมฉายาลักษณ8 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปZหลวง, พระบรมฉายาลกัษณ8 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว และพระฉายาลักษณ8 สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินี        

  
 ๒.๑  กรณีไม" มี พ้ืนท่ีเ พียงพอ  สามารถประดับเฉพาะ พระบรมฉายาลักษณ8

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล�าเจ�าอยู�หัว และพระบรมฉายาลักษณ8 สมเด็จพระนางเจ�าฯ พระบรมราชินีได� 
 
 
เอกสารอ+างอิง   สํานักพระราชวัง   

    


