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ค าน า 
 
 

แบบธรรมเนียมทหาร มีความส าคัญต่อข้าราชการทหาร ทุกระดับ ซึ่งจะต้องยึดถือและปฏิบัติ
ตามแบบธรรมเนียมท่ีทางราชการก าหนดโดยเคร่งครัด  ท้ังนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพ
ในการบังคับบัญชา กรมสารบรรณทหารอากาศ ได้เห็นความส าคัญของวิชาแบบธรรมเนียมทหาร จึงได้ก าหนด
เป็นวิชาหลักวิชาหนึ่งของ เหล่าทหารสารบรรณจ าพวกทหารสารบรรณ  ซึ่งแบบธรรมเนียมทหารบางฉบับได้มีการ
เปล่ียนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติมไปแล้วเป็นอันมาก ท าให้ยุ่งยาก ไม่สะดวกในการศึกษาค้นคว้า  ดังนั้น เพื่อความ
สะดวกในการค้นหาแบบธรรมเนียมทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ จึงได้รวบรวมแบบธรรมเนียมทหาร  
ท่ีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการควรทราบและจัดพิมพ์เป็นเอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ขึ้น 

ขอขอบคุณท่านท่ีได้กรุณาแจ้งข้อผิดพลาดของฉบับท่ีผ่านมา ซึ่งได้น าข้อมูลดังกล่าว  
มาปรับปรุงเอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ให้ถูกต้องและทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้ว และหากมีการตรวจพบ
ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดประการใดเพิ่มเติมขอได้กรุณาแจ้งให้กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศทราบ
ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง และเพื่อให้เอกสารประกอบการบรรยายฉบับนี้ถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัยขอให้ท่านได้
ติดตามการเปล่ียนแปลงแก้ไข และเพิ่มเติมแบบธรรมเนียมต่าง ๆเพื่อน ามาปรับแก้เ อกสารประกอบการ
บรรยายฉบับนี้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ต่อไป 
      
  

           กองเสมียนตรา 
             กรมสารบรรณทหารอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
วิชา  แบบธรรมเนียมทหาร 

 
ล าดับ    เรื่อง      หน้า 

๑ กล่าวโดยท่ัวไป                                                                                                    ๑ 
-  ท่ีมาแหล่งก าเนิดแบบธรรมเนียมทหาร                                                                     ๓ 
-  ขอบเขตและอ านาจการออกแบบธรรมเนียม                                                              ๙ 
-  การขัดขืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม                                                     ๑๐ 

๒ ทัณฑ์ทางวินัยทหาร                                                                                            ๑๑  
๓ แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.                                                                         ๑๘ 
๔ แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า สังกัด ทอ. ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด                   ๓๒ 
๕ การร้องทุกข์                                                                                                     ๓๙ 
๖ การร้องทุกข์ร้องเรียน                                                                                          ๔๑ 
๗ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร                                                                    ๕๔ 
๘ ข้อบังคับทหารว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน                                                         ๕๗ 
๙ ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจ า                                                                           ๖๓ 

๑๐ ระเบียบ กห.ว่าด้วยพนักงานราชการ                                                                        ๘๕ 
๑๑ การเคารพ                                                                                                       ๙๗ 

-  การแสดงความเคารพในโอกาสท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมได้                         ๑๐๕ 
-  การแสดงความเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล                                                                 ๑๐๘ 
-  การแสดงความเคารพส าหรับพลเรือน                                                                  ๑๐๙ 
-  การแสดงการเคารพธงชาติ                                                                               ๑๑๑ 

๑๒ การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ                        ๑๑๒ 
๑๓ การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการอื่น ๆ  

-  ชุดบิน, ชุดช่าง, ชุดคลุมท้อง, ชุดคลุมแพทย์ และชุดผู้ปุวย                                          ๑๑๕ 
-  เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาล                                                                   ๑๑๘ 

๑๔ ชนิดของเครื่องแบบทหาร                                                                                   ๑๒๖ 
๑๕ การใช้ถุงมือส าหรับทหารหญิง                                                                              ๑๔๒ 
๑๖ การใช้เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์                                                      ๑๔๓ 
๑๗ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การติดแพรแถบ และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์          ๑๕๐ 
๑๘ สายยงยศเสนาธิการ ฝุายเสนาธิการ และนายทหารคนสนิท                                           ๑๕๓ 
๑๙ การประดับสายยงยศ                                                                                        ๑๕๔ 
๒๐ ก าหนดให้ใช้เครื่องแบบทหารอากาศ (เพื่อพลาง)                                                        ๑๕๕ 
๒๑ ก าหนดเครื่องแบบ และส่วนประกอบของเครื่องแบบ (เพิ่มเติม)                                       ๑๕๖ 
๒๒ การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเส้ือกันหนาว                                                   ๑๕๙ 
๒๓ การแต่งเครื่องแบบทหาร                                                                                   ๑๖๐ 
๒๔ การกวดขันการแต่งกาย และท่าทางของทหาร                                                           ๑๖๒ 
๒๕ สิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบทหาร                                                              ๑๖๓ 
๒๖ การกวดขันการปฏิบัติตนของทหารหญิง                                                                  ๑๖๔ 

 
 



- สารบัญ (ต่อ) - 
 
ล าดับ    เรื่อง หน้า 
๒๗ การแต่งเครื่องแบบ และการไว้ทรงผมของทหารหญิง                                                   ๑๖๕ 
๒๘ ก าหนดทรงผม (ชาย)                                                                                        ๑๖๖ 
๒๙ การใช้หมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์                                          ๑๖๗ 
๓๐ ชุดพระราชทาน                                                                                              ๑๖๘ 
๓๑ การใช้เส้ือครุย เส้ือปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง                                          ๑๗๑ 
๓๒ การแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ และราตรีสโมสร                                                     ๑๗๓ 
๓๓ ปูายช่ือติดเครื่องแบบ                                                                                        ๑๗๕ 

- การใช้ปูายช่ือประดับเครื่องแบบ ในโอกาสปฏิบัติราชการ ฝึก หรือศึกษาร่วมกับชาวต่างประเทศ    
๓๔ เส้ือกันหนาวประกอบเครื่องแบบทหารอากาศ                                                           ๑๗๘ 
๓๕ การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า                                                          ๑๘๒ 
๓๖ การใช้ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนกะลาสี และผ้ารูปตัววีสีด าประกอบเครื่องแบบไว้ทุกข์                     ๑๙๘ 
๓๗ ห้ามน าส่วนของเครื่องแบบทหารไปใช้ในการแต่งกายพลเรือน                                         ๒๐๐ 
๓๘ การแต่งกายทหารประจ าการ ทหารนอกประจ าการ และทหารไปนอกพระราชอาณาเขต         ๒๐๑ 
๓๙ ก าหนดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษ,  การประดับเครื่องหมายกับเครื่องแบบฝึกสีเทาและสีพราง      ๒๐๓ 

และการใช้เส้ือยืดคอกลมสีน้ าตาล                                                                          
๔๐ ตารางการแต่งกาย 

-  การแต่งกายของพลทหาร                                                                               ๒๐๕ 
-  การแต่งกายของนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ (ชาย) และนักเรียนจ่าอากาศ                 ๒๐๗ 
-  การแต่งการของนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ (ชาย)                                         ๒๑๐ 
-  การแต่งกายของนักเรียนนายเรืออากาศ                                                               ๒๑๓ 
-  การแต่งกายของนายทหารสัญญาบัตร (ชาย)                                                         ๒๑๖ 
-  การแต่งกายของนายทหารสัญญาบัตร (หญิง)                                                        ๒๒๓ 

๔๑ การเข้าสมาคม การเข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ                                               ๒๒๘ 
๔๒ การรับส่งหน้าท่ีราชการ                                                                                    ๒๓๒ 
๔๓ ก าหนดเวลาท างาน และวันหยุดราชการ                                                                 ๒๓๔ 
๔๔ เวรยามประจ าส่วนราชการ                                                                                ๒๓๗ 
๔๕ ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา                                                                                ๒๗๗ 
๔๖ การรายงานประเภทต่าง ๆ                                                                                    

-  การรายงานด่วน                                                                                          ๓๑๒ 
-  การรายงานตนเอง                                                                                        ๓๑๖ 
-  การรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน และการเตรียมพร้อม                                      ๓๑๗ 
-  การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลย                                                            ๓๒๐ 
-  การรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญา     ๓๒๔ 
   แทนหลักทรัพย์อื่นใด         
-  การรายงานผลการปฏิบัติในการไปในงานพิธีต่าง ๆ                                                  ๓๒๗                                                                             

 
 
 



- สารบัญ (ต่อ) -  
 
ล าดับ    เรื่อง      หน้า 
๔๗ การเปล่ียนช่ือตัวชื่อสกุล                                                                                    ๓๒๘ 
๔๘ การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์                                                              ๓๒๙ 
๔๙ การขอใช้ยานพาหนะ                                                                                       ๓๓๐ 
๕๐ การจ ากัดการเสพสุราของข้าราชการ                                                                     ๓๓๒ 
๕๑ การใช้ยศทหารประกอบช่ือบุคคล                                                                         ๓๓๔ 
๕๒ การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชา                                                                   ๓๓๖ 
๕๓ การปกครองบังคับบัญชา                                                                                   ๓๓๗ 
๕๔ การจัดล าดับอาวุโสของข้าราชการทหาร                                                                 ๓๓๘ 
๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติธง 
-  ธงท่ีมีความหมายถึงประเทศไทย                                                                       ๓๓๙ 
-  ธงพระอิสริยยศ                                                                                           ๓๓๙ 
-  ธงทหาร                                                                                                    ๓๔๑ 
-  ธงพิทักษ์สันติราษฎร์                                                                                     ๓๔๖ 
-  ธงกองอาสารักษาดินแดน                                                                               ๓๔๖ 
-  ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ และธงลูกเสือจังหวัด                                                         ๓๔๖ 
-  ธงราชการท่ัวไป                                                                                           ๓๔๗ 
-  ธงแสดงต าแหน่งท่ัวไป                                                                                   ๓๔๘ 
-  การใช้ ชัก และประดับธงชาติ                                                                          ๓๔๘ 
-  การลดธงครึ่งเสา                                                                                         ๓๔๙ 
-  การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ ท่ีเก็บอัฐิ ผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ                  ๓๕๗ 
-  ธงชัยเฉลิมพลของ ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ                                                ๓๕๙ 
-  ธงแสดงหน่วยทหารอากาศท่ีมิใช่ส่วนก าลังรบ                                                        ๓๖๑ 

๕๖ การตั้งช่ือและการเรียกชื่อสถานท่ีราชการท่ีส าคัญ                                                      ๓๖๒ 
๕๗ การเรียกชื่อห้องประชุม และห้องพิเศษอื่น ๆ ในอาคาร บก.ทอ.                                      ๓๖๕ 
๕๘ การก าหนดช่ือเรียกฐานท่ีต้ังของหน่วยบินต่าง ๆ                                                        ๓๖๖ 
๕๙ การเรียกชื่อส่วนราชการ ต าแหน่งของข้าราชการ และการจัดท าปูายช่ือส่วนราชการ              ๓๖๗ 
๖๐ หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค าย่อของ ทอ.                                                          ๓๖๙  
๖๑ แนวทางการปฏิบัติการจัดท าระเบียบ ทอ.                                                               ๓๗๑ 
๖๒ การใช้ค าพูดทางโทรศัพท์                                                                                   ๓๗๔ 
 ๖๓ การสะพายกระเป๋าหรือเปูขณะขี่จักรยานยนต์หรือรถจักรยาน                                        ๓๗๕                        
 ๖๔ การปฏิบัติตนของทหาร                                                                                     ๓๗๖ 
 ๖๕ การประดับพระบรมฉายาลักษณ์                                                                          ๓๗๗ 
 
 
 
 
 
 



กล่าวโดยทั่วไป 
 
สภาพของสังคม 

ในสังคมจะต้องมีโครงสร้าง ซึ่งหมายถึง ระเบียบปฏิบัติ ระเบียบแบบแผน ท่ีจะเป็นเครื่องยึดโยง
หรือสายใยให้สังคมด ารงสภาพอยู่ได้ไม่แตกสลาย เปรียบประดุจตึกหรือบ้านเรือนท่ีประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
โครงสร้างของสังคมก็เช่นกันจะต้องประกอบไปด้วยส่ิงต่าง ๆ ได้แก่ ระเบียบ ปทัฏฐานความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และสถานภาพของบุคคล ซึ่งจักต้องควบคุมโดยสังคมและค่านิยมของแต่ละกลุ่มสังคม 

ประเพณีหรือแบบธรรมเนียม เป็นแนวทางอันหนึ่งท่ีก าหนดให้คนเราด าเนินชีวิตไปตามครรลอง
ของแบบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมเนียมท่ีเกี่ยวกับการอยู่ร่ วมกัน ประกอบกิจการงาน 
ร่วมกัน ฯลฯ ย่อมจะประสบความราบรื่นและปลอดภัยเหมือนกับรถไฟที่แล่นไปตามรางของมัน  

สังคมจะสรรเสริญคนท่ีท าอะไรตามแบบธรรมเนียม หรือส่งเสริมรื้อฟื้นแบบธรรมเนียม  
ท่ีดีงาม แต่จะต าหนิติเตียนคนท่ีท าอะไร “แหวก” หรือ “ท าลาย” ขนบธรรมเนียมท่ีดีงาม ซึ่งเขาได้วางไว้ให้
ปฏิบัติอย่างดีแล้ว 

สภาพสังคมทหาร 

ในวงสังคมของทหารก็เช่นเดียวกันจะต้องมีโครงสร้าง หรือระเบียบปฏิบัติอันเป็นแบบแผน  
ซึ่งวิวัฒนาการไปในตัวของมันเอง และเปล่ียนแปลงไปได้ตามยุคตามสมัย ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะส่ิง  
เฉพาะอย่างท่ีในวงการทหารประพฤติและปฏิบัติต่อกัน อาจผิดแผกแตกต่างกับวงสังคมอื่น ๆ ในบางลักษณะ 
ซึ่งก็เป็นของธรรมดาสามัญในสภาพหรือภาวะความเป็นอยู่ของทหารโดยท่ัวไป  

ทหารต้องมีวินัย 

ความเป็นอยู่ของทหารที่มั่นคงสถาพรมาได้จนถึงตราบทุกวันนี้ อยู่ตรงจุดส าคัญท่ีทหารทุกคน 
ต้องมี “วินัย” อะไรคือ “วินัยทหาร”  

วินัยของทหารจะมีค าจ ากัดความว่าอย่างไรนั้น ยังไม่มีผู้ใดก าหนดหรืออธิบายแจกแจงให้
ชัดเจนนอกจากท่ีมีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารว่า “วินัยทหาร” คือ การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบ
ธรรมเนียมของทหาร ซึ่งก็มีความหมายกว้างขวางเหลือเกิน 

นอกจากนี้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยทหารยังได้ก าหนดไว้อีกว่า “วินัยทหารเป็นหลักส าคัญท่ีสุด
ส าหรับทหาร เพราะฉะนั้นทหารทุกคนจักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอผู้ใดฝุาฝืนให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิด” เป็นส่ิง
ท่ีบังคับให้ทหารมีวินัย   

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ ถือว่าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ  
ยังไม่ลืมในเรื ่องนี้เพราะเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งส าคัญของทหารจึงได้ บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๗ ใจความว่า  
“บุคคลผู้เป็นทหาร ต ารวจ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ีอื่นของรัฐ และพนักงานหรือลูกจ้างขององค์การของรัฐ ย่อมมี
สิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลท่ัวไป เว้นแต่ ท่ีจ ากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเมือง
สมรรถภาพ วินัย หรือจริยธรรม” ซึ่งหมายความว่าทหารนั้นแม้จะมีสิทธิและเสรีภาพโดยบริบูรณ์ในฐานะ
ประชาชนธรรมดา แต่ต้องอยู่ในกรอบของวินัยทหารอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้  
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พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ ซึ่งเป็นกฎหมายสร้างมาตรการต่าง ๆ 
ในวงการทหารให้เป็นเอกเทศขึ้นมาเป็นสัดส่วนไม่ต้องอาศัยหรือแอบอิงระบบของข้าราชการพลเรือน  
อย่างแต่ก่อน บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๕ ว่า “วินัยของข้าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ และนักเรียนใน
สังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร ข้อบัง คับ และระเบียบแบบแผน 
ท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด” 

ผู้ควบคุมดูแลให้ทหารมีวินัย 

เป็นหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาทหาร ท่ีจะต้องจัดการให้ทหารในบังคับบัญชาได้รักษาวินัยโดย
เคร่งครัด ถ้าหากว่าในการรักษาวินัยทหารให้คงอยู่นั้น จ าเป็นต้องใช้อาวุธ เพื่อท าการปราบปรามทหาร  
ผู้ก่อการก าเริบก็ดี หรือเพื่อบังคับทหารผู้ละท้ิงหน้าท่ีให้กลับท าหน้าท่ีของตนก็ดี ผู้บังคับบัญชาและ  
ผู้ช่วยเหลือในการนั้น ไม่ต้องรับโทษในการท่ีตนได้กระท าไปโดยความจ าเป็นนั้นเลย แต่เมื่อเกิดเหตุดังกล่าวนี้ 
ผู้บังคับบัญชาจะต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาเหนือตน ตามล าดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
โดยเร็ว 

ตัวอย่าง  กฎหมายที่ถือว่ากระท าผิดวินัยทหาร มีดังนี้  

๑. ด้ือ ขัดขืน หลีกเล่ียง หรือละเลย ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
๒. ไม่รักษาระเบียบการเคารพ ระหว่างผู้ใหญ่ผู้น้อย 
๓. ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
๔. ก่อให้แตกความสามัคคีในคณะทหาร 
๕. เกียจคร้าน ละท้ิง หรือเลินเล่อต่อหน้าท่ีราชการ 
๖. กล่าวค าเท็จ 
๗. ใช้กิริยา วาจาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร 
๘. ไม่ตักเตือนส่ังสอน หรือลงทัณฑ์ผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีกระท าผิดตามโทษานุโทษ 
๙. เสพเครื่องดองของเมาจนถึงเสียกิริยา   

มาตรการตอบแทนผู้กระท าผิดวินัย 

ทหารผู้ใดกระท าผิดต่อวินัยทหารจะต้องรับทัณฑ์ตามวิธีท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย 
วินัยทหาร แล้วยังอาจต้องถูกปลดออกจากประจ าการ หรือถูกถอดยศทหารด้วย ท้ังนี้ สุดแล้วแต่ความเสียหาย
ร้ายแรงแห่งการกระท าผิดวินัยนั้น ๆ  

อะไร คือ แบบธรรมเนียมทหาร 

เป็นที่ทราบแล้วว่า วินัยทหาร คือ การที่ทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
ดังได้กล่าวไว้ข้างต้น การท่ีจะให้ค าจ ากัดความถึงถ้อยค าว่า แบบธรรมเนียมมีความหมายอย่างไรนั้น จึงเป็น 
การยากโดยเฉพาะ “แบบธรรมเนียมทหาร” แต่ก็พอจะสรุปเป็นใจความโดยย่อให้เข้าใจได้ ดังนี้  
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แบบธรรมเนียมทหาร  หมายถึง แนวทางปฏิบัติซึ่งผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีได้วางไว้เป็นหลักส าหรับปฏิบัติ  

 ในท่ีนี้จะเน้นหนักไปในเรื่องของแบบธรรมเนียมของทหาร ท่ีก าหนดไว้เป็นลายลักษณ์
อักษรและเฉพาะท่ีเกี่ยวกับสายงานสารบรรณท่ีควรทราบ เพื่อยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยส่วนรวม  

ที่มาหรือแหล่งก าเนิดแบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร  

๑. กฎหมายรัฐธรรมนูญ  เป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ ซึ่งก าหนดรูปแบบและ
หลักการปกครอง ตลอดจนวิธีการด าเนินการปกครองประเทศไว้อย่างเป็นระเบียบ รวมท้ังก าหนดหน้าท่ี  
ของประชาชนท่ีพึงกระท าต่อรัฐ กับรับรองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ซึ่งรัฐจะละเมิดมิได้ด้วย 

๒. พระราชบัญญัติ  ได้แก่ กฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยค าแนะน าและยินยอม
ของรัฐสภา คือ วุฒิสภา และสภาผู้แทนราษฎร 

๓. พระราชก าหนด   เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นตามค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ ให้กระท าได้ตามท่ีบัญญัติไว้ กล่าวคือ 

ในกรณีเพื่อประโยชน์ในอันท่ีจะรักษาความปลอดภัยของประเทศ ความปลอดภัย  สาธารณะ 
ความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือปูองปัดภัยพิบัติสาธารณะ พระมหากษัตริย์ จะทรงตราพระราช
ก าหนด ให้ใช้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ การตราพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่ง ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
คณะรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นกรณีฉุกเฉิน ท่ีมีความจ าเป็นรีบด่วนอันมิอาจจะหลีกเล่ียงได้ 

ในการประชุมรัฐสภาคราวต่อไป ให้คณะรัฐมนตรีเสนอพระราชก าหนดนั้นต่อรัฐสภา  
เพื่อพิจารณาโดยไม่ชักช้า ถ้าอยู่นอกสมัยประชุมและการรอการเปิดสมัยประชุมสามัญจะเป็นการชักช้า 
คณะรัฐมนตรี ต้องด าเนินการให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยวิสามัญเพื่อพิจารณาอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราช
ก าหนดโดยเร็ว ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อนุมัติหรือสภาผู้แทนราษฎรอนุมัติ  แต่วุฒิสภาไม่อนุมัติและสภา
ผู้แทนราษฎร ยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นตกไป แต่ท้ังนี้ไม่กระทบต่อกิจการท่ีได้เป็นไปในระหว่างท่ีใช้พระราช
ก าหนดนั้น  

หากพระราชก าหนดตามวรรคหนึ่งมีผลเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายใด และพระราชก าหนดนั้นต้องตกไปตามวรรคสาม ให้บทบัญญัติแห่งกฎหมายท่ีมีอยู่ก่อนการแก้ไข 
เพิ่มเติม หรือยกเลิก มีผลใช้บังคับต่อไปนับแต่วันท่ีการไม่อนุมัติพระราชก าหนดนั้นมีผล  

ถ้าสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาอนุมัติพระราชก าหนดนั้น หรือถ้าวุฒิสภาไม่อนุมัติและสภา
ผู้แทนราษฎรยืนยันการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนสมาชิกท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่  ของสภา
ผู้แทนราษฎร ให้พระราชก าหนดนั้นมีผลใช้บังคับเป็นพระราชบัญญัติต่อไป  

การอนุมัติหรือไม่อนุมัติพระราชก าหนด ให้นายกรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ใน
กรณีไม่อนุมัติ ให้มีผลต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

การพิจารณาพระราชก าหนดของสภาผู้แทนราษฎรและของวุฒิสภา และการยืนยันการอนุมัติ 
พระราชก าหนด จะต้องกระท าในโอกาสแรกที่มีการประชุมสภานั้น ๆ 
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มาตรา ๑๗๔ บัญญัติว่า ในระหว่างสมัยประชุม ถ้ามีความจ าเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวด้วยภาษี
อากรหรือเงินตรา ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโดยด่วนและลับ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดิน 
พระมหากษัตริย์จะตราพระราชก าหนดให้ใช้บังคับเช่นพระราชบัญญัติก็ได้  

พระราชก าหนดท่ีได้ตราขึ้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องน าเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรภายใน  
สามวัน นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา และให้น าบทบัญญัติมาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

๔. พระราชกฤษฎีกา  เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้น โดยค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗๕ บัญญัติว่า 
“พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอ านาจในการตราพระราชกฤษฎีกาโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย” 

แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท 
๔.๑  พระราชกฤษฎีกา ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจแห่งกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติ 

ท่ีมีบทบัญญัติมอบให้ฝุายบริหารคือคณะรัฐมนตรี ไปออกพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวง ก าหนด
รายละเอียดเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 

๔.๒ พระราชกฤษฎีกาท่ีพระมหากษัตริย์ใ ช้พระราชอ านาจ  โดยค าแนะน าของ
คณะรัฐมนตรีตามท่ีรัฐมนตรีผู้เกี่ยวข้องเสนอมา เช่น พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ฯลฯ 

๕. กฎกระทรวง  เป็นกฎหมายท่ีออกโดยรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติ
ฉบับใดฉบับหนึ่ง ออกโดยอาศัยอ านาจตามท่ีพระราชบัญญัตินั้น ๆ ให้อ านาจไว้กฎกระทรวงจะขัดต่อกฎหมาย
หรือนอกเหนือจากท่ีพระราชบัญญัติอันกฎกระทรวงอาศัยเป็นแม่บทจะกระท าไม่ได้ 

การออกพระราชกฤษฎีกาหรือกฎกระทรวงนั้น เพื่อเป็นการก าหนดรายละเอียดและ  
เป็นกฎหมายท่ีสะดวกแก่การแก้ไข เมื่อแก้ไขง่ายจะท าให้กฎหมายหลัก คือ พระราชบัญญัติ ซึ่ งก าหนดเฉพาะ
หลักใหญ่ ๆ มีความทันสมัยอยู่เสมอ ถ้าเรื่องใดส าคัญมากจะออกเป็นพระราชกฤษฎีกา แต่ถ้าส าคัญน้อย  
ก็จะออกเป็นกฎกระทรวง 

๖. ข้อบังคับ คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีก าหนดให้ใช้ โดยอาศัยอ านาจของ
กฎหมายท่ีบัญญัติให้กระท าได้ 

ข้อควรสังเกต  ในการตราข้อบัง คับเพื่อใช้บัง คับบุคคลท่ีอยู่ ในอ านาจศาลทหาร 
ในเวลาปกติ จะต้องเป็นการตราขึ้นโดยสมควรแก่กาลสมัยและชอบด้วยกฎหมาย หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่ง  
ก็คือ ข้อบังคับนั้นจะต้องเหมาะสมกับกาลสมัย ไม่ขัดต่อความรู้สึกของประชาชนท่ัวไป หรือไม่ขัดกับ  
จารีตประเพณีท่ีบุคคลเหล่านั้นนิยมใช้กันมา อีกท้ังไม่ขัดต่อกฎหมายท่ีออกบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น หรือ 
ถ้าจะกล่าวโดยสรุปแล้ว ข้อบังคับใดท่ีตราขึ้นจะต้องอยู่ภายในขอบเขตของอ านาจท่ีก าหนดไว้ มิฉะนั้นแล้ว
ข้อบังคับนั้นอาจจะไม่มีผลใช้บังคับกับบุคคลท่ีอยู่ในอ านาจศาลทหารได้เลย 

บรรดาข้อบังคับท่ีใช้อยู่ในอดีต เรียกช่ือแตกต่างกันไป แล้วแต่ว่าข้อบังคับนั้นเป็นของ 
ส่วนราชการใดใช้บังคับ ซึ่งอาจแยกออกได้เป็น ๗ อย่างด้วยกัน คือ 

๖.๑ ข้อบังคับทหารบก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่
บุคคลท่ีสังกัดอยู่ในราชการทหารบก และทหารอากาศ (ขณะนั้นทหารอากาศยังไม่ได้แยกออกจากทหารบก) 

๖.๒ ข้อบังคับทหารเรือ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่
บุคคลท่ีอยู่ในราชการทหารเรือ 
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๖.๓ ข้อบังคับทหาร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับบุคคล 
ท่ีอยู่ในราชการทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ 

๖.๔ ข้อบังคับกองทัพบก  ผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่บุคคล 
ท่ีสังกัดอยู่ในกองทัพบก 

๖.๕ ข้อบังคับกองทัพเรือ  ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่บุคคล 
ท่ีสังกัดอยู่ในกองทัพเรือ 

๖.๖ ข้อบังคับกองทัพอากาศ  ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับแก่
บุคคลท่ีสังกัดอยู่ในกองทัพอากาศ 

๖.๗ ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ตราขึ้นเพื่อใช้
บังคับแก่บุคคลท่ีอยู่ในอ านาจศาลทหาร 

ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าข้อบังคับท่ีใช้กันอยู่ในอดีตมีมากอย่างด้วยกัน ต่อมาเมื่อ พ .ศ.๒๔๙๒ 
กระทรวงกลาโหมได้ตราข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยระเบียบจัดการทางคดี (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๔๙๒ ออกใช้ 
ได้ก าหนดอ านาจและหน้าท่ีไว้ว่า ถ้าจะตราข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อใช้บังคับแก่บุคคลท่ีอยู่ในอ านาจศาลทหาร 
ในเวลาปกติ ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายอาญาทหารแล้วให้ตราขึ้นได้แต่เฉพาะข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้ตราขึ้นเท่านั้น ต้ังแต่นั้นมาจนถึง ปัจจุบันนี้  
การตราข้อบังคับในราชการทหาร จึงเป็นอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ผู้เดียว และเรียกช่ือ
ข้อบังคับนั้นว่า “ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม” 

ส าหรับส่วนราชการใด ถ้าประสงค์หรือเห็นควรท่ีตราข้อบังคับขึ้นในกรณีใด ๆก็ตาม 
ต้องรายงานขึ้นไปตามล าดับช้ัน จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาและตราขึ้นเป็นข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมต่อไป 

๗. ค าสั่ง คือ บรรดาข้อความท่ีผู้บังคับบัญชาส่ังการให้ปฏิบัติโดยชอบด้วยกฎหมาย 
ข้อควรพิจารณาคือ ค าว่า “ผู้ซึ่งบังคับบัญชาทหาร” ตามความหมายแห่งข้อบังคับและค าส่ังนั้นแยกออก
พิจารณาได้ดังนี้ คือ 

ผู้ซึ่งบังคับบัญชาทหาร  หมายถึง  ผู้ซึ่งมีอ านาจบังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
วินัยทหาร ส่วนค าว่า ทหาร ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาทหาร (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ.๒๔๙๗ 
มาตรา ๓ บัญญัติค าว่า ทหาร หมายความว่า บุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจกฎหมายฝุายทหาร  ดังนั้น  ค าว่า  
ผู้ซ่ึงบังคับบัญชาทหาร จึงหมายความรวมถึงผู้มีอ านาจบังคับบัญชาทหารข้าราชการกลาโหมพลเรือน และ
ลูกจ้างประจ า ท่ีอยู่ในอ านาจกฎหมายฝุายทหารนั้นด้วย 
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เท่าท่ีกล่าวมาแล้วจะเห็นได้ว่า ค าส่ัง มีหมายความว่าอย่างไร  ค าส่ังตามนัยข้างต้น ส าหรับ
กระทรวงกลาโหม ได้แยกออกเป็น ๒ ประเภท คือ 

๗.๑ ค าสั่งทั่วไป  เป็นค าส่ังท่ีส่ังให้ส่วนราชการ หรือหน่วยหรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาท่ัวไป
ปฏิบัติและทราบท่ัวกัน 

๗.๒ ค าสั่งเฉพาะ  เป็นค าส่ังท่ีส่ังให้ส่วนราชการหรือหน่วยหรือผู้อยู่ในบังคับบัญชา  
ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ 

ส าหรับ ทอ.  ได้แยกค าส่ังออกเป็น ๓ ประเภท (ตามมติท่ีประชุม บก.ทอ. เมื่อ ๒๓ ธ.ค.๙๘ 
เรื่อง การออกค าส่ัง ทอ.) ได้แก่ ค าส่ัง ทอ.(ท่ัวไป) ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ีเป็นแบบธรรมเนียม และค าส่ัง ทอ.
(เฉพาะ) ท่ีไม่เป็นแบบธรรมเนียม  ท้ังนี้ เพื่อให้สะดวกในทางปฏิบัติในการเก็บรักษา ค้นหา และประหยัดในการ
แจกจ่าย โดยมีข้อพิจารณาในการจัดท าค าส่ังแต่ละประเภท ได้พิจารณาแยกรายละเอียดออกไปอีก เพื่อสะดวก
ในทางปฏิบัติและเป็นแนวทางเดียวกัน อีกท้ังเรื่องใดควรจะจัดอยู่ในค าส่ังประเภทใด ดังนี้ 

ค าสั่ง ทอ.(ทั่วไป) คือค าส่ังท่ีส่ังให้ส่วนราชการหรือผู้อยู่ในบังคับบัญชาท่ัวไปปฏิบัติ
และทราบท่ัวกัน ถ้าต้องออกเป็นค าส่ังนี้ จะต้องพิจารณาว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องท่ีต้องเก็บไว้เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ต านาน และการตรวจสอบทางทะเบียนพล ค าส่ังประเภทนี้จะต้องส่งส าเนาให้แก่ กห.,บก.ทท., 
ทบ.และ ทร. ด้วย เช่น  

-  การ เล่ือน ลด ปลด ย้าย โอน บรรจุ เปล่ียน หรือย้ายประเภทข้าราชการและ
นักเรียนทหารกองประจ าการ และคนงาน (รวมท้ังยศ เงินเดือน และต าแหน่งด้วย) 

-  การให้ประดับหรือเล่ือนช้ันเครื่องหมายแสดงความสามารถเช่น ให้ประดับปีกนักบิน 
หรือเล่ือนช้ันปีกนักบิน 

-  ให้บุคคลภายนอกหรือชาวต่างประเทศ ประดับเครื่องหมายแสดงคุณวุฒิหรือ
ความสามารถต่าง ๆ 

-  ให้ผู้ทรงคุณวุฒิประดับเครื่องหมายแสดงวุฒิ หรือความสามารถอย่างอื่น 
-  การเล่ือนช้ันการศึกษาของนักเรียน หรือนักศึกษา (ตามผลการสอบ) 
-  การให้ผู้สอบคัดเลือกได้เข้ารับการศึกษา อบรม หรือไปราชการพิเศษ ภายในและ

ภายนอกประเทศ 
-  การเปล่ียนประเภทนายทหารกองหนุน 
-  การให้นายทหารชั้นประทวนท าหน้าท่ีในต าแหน่งสัญญาบัตร 
-  การก าหนดให้นักบินฝึกบิน เครื่องบินแบบต่าง ๆ 
-  การแก้ไขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง และยกเลิกค าส่ังประเภทนี้ 
การก าหนดท่ีค าส่ัง ทอ.(ท่ัวไป) นั้น ให้ก าหนดเลขท่ี ๑, ๒, ๓ ตามล าดับไปตลอดปีปฏิทิน 

เมื่อขึ้นปีใหม่ใหข้ึ้นเลขใหม่ ส่วน เลขปี พ.ศ.ให้ใช้ย่อ โดยขีดทับต่อท้ายเลขท่ีของค าส่ังนั้น ตัวอย่าง เช่น ค าส่ัง ทอ.
ท่ี ๑/๖๐, ๒/๖๑ หรือ ๑/๖๒ เป็นต้น  

ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ไม่เป็นแบบธรรมเนียม เป็นค าส่ังท่ีส่ังให้ส่วนราชการหรือผู้อยู่
ในบังคับบัญชา ผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ ค าส่ังประเภทนี้ผู้รับค าส่ังได้ปฏิบัติโดยสมบูรณ์แล้ว 
ผู้ปฏิบัติย่อมหมดพันธกรณีหรือหมดหน้าท่ีไปโดยปริยาย ไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติหรือกระท าการนั้นต่อไปอีก  คือ 
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ว่าด้วยบุคคล 
-  แต่งต้ังกรรมการพิจารณา ด าเนินการ รับผิดชอบกิจการ อย่างใดอย่างหนึ่ง  

โดยก าหนดระยะเวลาอย่างชัดเจน เช่น คณะกรรมการตรวจเงินประจ าเดือนหรือประจ าปี คณะกรรมการตรวจ
พัสดุประจ าเดือนหรือประจ าปีเป็นต้น  

- ต้ังครูอาจารย์ หัวหน้าแผนกวิชาการ หรือคณะครู อาจารย์ ประจ าวิชา หรือประจ า
สถานการศึกษาอบรมใด ๆ โดยมีก าหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน หรือโดยปริยาย เช่น ครูประจ า รร.นนก., 
รร.จอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เป็นต้น  

- ต้ังบุคคลหรือส่วนราชการเพื่อด าเนินการกิจการอย่างหนึ่งอย่างใด โดยก าหนด
ระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน เช่น การให้บุคคลไปร่วมงานร่วมพิธีหรือร่วมกิจการใด ๆ  

ว่าด้วยกิจการหน้าที่ 
- การใช้หลักสูตร แนวการอบรม แผนการโครงการ ก าหนดวิธีการปฏิบัติอย่างหนึ่ง

อย่างใดในเวลาท่ีก าหนดไว้ (เฉพาะรุ่น เฉพาะปี เฉพาะคราว) เช่น หลักสูตรการศึกษา (เฉพาะรุ่น), หลักสูตร
การฝึกอบรม (เฉพาะคราว) เปิดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีมิใช่หลักสูตรถาวร  

- แผนการต่าง ๆ ท่ีก าหนดเฉพาะครั้งคราว 
- การตั้งอัตราหรือค าส่ังให้เบิกจ่ายพัสดุ ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด อย่างชัดเจนหรือ

โดยปริยาย 
- การจัดงาน งานพิธี รัฐพิธี หรือกิจการใด ๆ ท้ังท่ีจัดเองและไปร่วมกับหน่วยอื่น ๆ 

เช่น จัดงานต้อนรับ, จัดงานเล้ียงรับรอง, จัดงานรื่นเริง เป็นต้น 

การก าหนดท่ีค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทนี้ ให้ก าหนดเลขท่ี ๑, ๒, ๓ ตามล าดับไป
ตลอดปีปฏิทิน ไม่ต้องทับด้วยเลข พ.ศ. และเมื่อเริ่มปีใหม่ก็ให้เริ่มใช้เลขท่ีค าส่ังใหม่ เช่น ท่ี ๑ ท่ี ๒ เป็นต้น 

ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียม เป็นค าส่ังท่ีส่ังให้ส่วนราชการหรือผู้อยู่ใน
บังคับบัญชาผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะปฏิบัติ ค าส่ังประเภทนี้ต้องถือเป็นแบบธรรมเนียมตลอดไปจนกว่า 
จะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง หรือยกเลิก คือ  

ว่าด้วยบุคคล  
-  การเล่ือน ลด ปลด ย้าย โอน บรรจุ ให้ด ารงต าแหน่งหรือหน้าท่ีในหน่วยท่ีไม่มีอัตราใน 

ทอ. แต่ก าหนดขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เช่น ฝูงบินอิสระ, ศปก.ทอ. เป็นต้น   
-  ต้ังคณะกรรมการ บุคคล หน่วย ให้พิจารณาด าเนินการรับผิดชอบกิจการอย่างใด

อย่างหนึ่งหรือต้ังครูอาจารย์ประจ าวิชา ประจ าสถานการศึกษาอบรม เป็นประจ าโดยไม่มีก าหนดระยะเวลา
จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก เช่น ต้ังคณะครู อาจารย์ รร.นนก., รร.จอ.ยศ.ทอ., ต้ังครูหรืออาจารย์
ประจ าวิชาต่าง ๆ ท่ีเป็นประจ า, ต้ังหัวหน้าบ้านผู้ช่วยหัวหน้าบ้าน ผู้ปกครองเขต, ต้ังคณะกรรมการควบคุมการ
ใช้กระแสไฟฟูาของ ทอ. 

ว่าด้วยกิจการ หน้าที่ 
- การใช้หลักสูตร แนวสอน แผนการ โครงการ ก าหนดวิธีการปฏิบัติ อย่างใด

อย่างหนึ่งท่ีเป็นประจ า หรือใช้เพื่อพลางจนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก เช่น หลักสูตร รร.นนก.ท่ีเป็น
ประจ า, แบบฝึกหัดอบรมทหารกองประจ าการ ท่ีเป็นประจ า 
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- การตั้งอัตราหรือค าส่ังเบิกจ่ายพัสดุส่ิงของเป็นประจ า 
- ค าส่ังก าหนดเอกสาร แบบฟอร์มขนาดมาตรฐาน พัสดุส่ิงของ ฯลฯ ท่ีเป็นประจ า 
- ค าส่ังท่ีมีลักษณะเป็นระเบียบปฏิบัติซึ่งมีผลบังคับตลอดไป หากแต่ว่าเป็นเรื่อง

เล็กน้อย ไม่จ าเป็นต้องออกเป็นระเบียบ เช่น การส ารวจส่ิงของทุกรอบ ๖ เดือน, การปราบปรามโจรผู้ร้ายหรือ
โรคภัยไข้เจ็บ 

การก าหนดท่ีค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ประเภทนี้ ให้ก าหนดเลขท่ี ๑, ๒, ๓ ตามล าดับไปตลอด
ปีปฏิทินเมื่อข้ึนปีใหม่ให้ข้ึนเลขใหม่ ต่อจากเลขท่ีค าส่ังให้ขีดทับตามด้วยเลขปี พ.ศ. ท่ีออกค าส่ังนั้นไว้ด้วย เช่น 
ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑/๖๐, ๒/๖๑ หรือ ๑/๖๒ เป็นต้น 

การแยกค าสั่งมีประโยชน์แก่ทางราชการ ดังนี้ 
ค าสั่ง ทอ. (ทั่วไป) 
-  เพื่อท่ีจะส่งค าส่ังให้แก่หน่วยภายนอก ทอ.น้อยลง เป็นการประหยัด 
-  เป็นการไม่น าเอากิจการภายใน ทอ.แจ้งให้หน่วยภายนอก ทอ.ทราบ 
-  สะดวกแก่การเก็บ ตรวจสอบ ค้น เพราะเรื่องท่ีอยู่ในค าส่ังประเภทนี้น้อย ส่วนมาก 

กพ.ทอ.เป็นผู้ด าเนินการ 

ค าสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ไม่เป็นแบบธรรมเนียม 
-  เพื่อจัดให้มีค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ีเป็นแบบธรรมเนียมขึ้นไว้ประเภทหนึ่ง 
-  ส าเนาค าส่ังส่งเฉพาะหน่วยปฏิบัติหรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องเท่านั้น 
-  เพื่อสะดวกในการตรวจสอบหรือค้นหา และจดจ าง่าย 

ค าสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่เป็นแบบธรรมเนียม 
-  เป็นเรื่องภายใน ทอ. ไม่ต้องส่งหน่วยภายนอก คือ ไม่ต้องส่งให้ กห., บก.ทท., ทร., ทบ.  
-  เป็นการประหยัด เพราะท าให้พิมพ์น้อยลง 
- เป็นหลักฐานแบบธรรมเนียม (เพราะแยกค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ีไม่เป็นแบบธรรมเนียม)

ไว้ต่างหาก สะดวกแก่การเก็บ ตรวจสอบ ค้นหา เพราะมีเรื่องจ านวนน้อย 

๘. ระเบียบ  คือ บรรดาข้อความท่ีผู้มีอ านาจหน้าท่ีได้วางไว้ โดยจะอาศัยอ านาจของกฎหมาย
หรือไม่ก็ได้เพื่อถือเป็นหลักปฏิบัติงานเป็นการประจ า 

๙. ประกาศ  คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการประกาศหรือช้ีแจงให้ทราบ หรือแนะแนว
ทางการปฏิบัติ 

๑๐. แถลงการณ์  คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการแถลง เพื่อท าความเข้าใจในกิจการ  
ของทางราชการ หรือเหตุการณ์ หรือในกรณีใด ๆ ให้ทราบชัดเจนโดยท่ัวกัน  

๑๑. มติคณะรัฐมนตรี  คือ ความคิดความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  

๑๒. ข่าว คือ บรรดาข้อความท่ีทางราชการเห็นสมควรเผยแพร่ให้ทราบ 
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ขอบเขตและอ านาจการออกแบบธรรมเนียม  

ผู้มีอ านาจและหน้าท่ี ออกแบบธรรมเนียมของทางราชการได้นั้น ต้องออกมาในรูปและ
ขอบเขตซึ่งตนมีอ านาจเท่านั้น เช่น 

กฎกระทรวง จะออกในรูปแบบพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด หรือพระราชกฤษฎีกาใช้
บังคับเป็นกฎหมายไม่ได้ 

นขต.กห., บก.ทท., ทบ., ทร.และ ทอ. จะออกพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง หรือข้อบังคับ ไม่ได้ 

ส่วนราชการรอง ๆ ลงไปนอกจากท่ีกล่าวข้างต้นมีอ านาจและหน้าท่ีออกแบบธรรมเนียม
เฉพาะ ระเบียบ ค าส่ัง ประกาศ และข่าว เท่านั้น ส่วนพระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ และแถลงการณ์ ไม่มีอ านาจหน้าท่ีออกได้  

ฉะนั้น การออกแบบธรรมเนียม จะต้องอยู่ภายในขอบเขตท่ีส่วนราชการนั้นมีอ านาจเท่านั้น  
หากจะออกแบบธรรมเนียมเกินกว่าท่ีตนมีอ านาจอยู่ แบบธรรมเนียมนั้นย่อมไม่มีผลใช้บังคับ 

ผู้มีอ านาจและหน้าที่ออกแบบธรรมเนียมของทางราชการทหาร  คือ 

๑. รัฐสภา  ประกอบด้วยสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 
๑.๑ สภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ัง  

ตามมาตรา ๘๓ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐ และมาตรา ๘๓ สภาผู้แทนราษฎร
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนห้าร้อยคน โดยเป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกต้ังแบบแบ่งเขตเลือกต้ังจ านวน 
สามร้อยห้าสิบคน และสมาชิกซึ่งมาจากบัญชีรายช่ือของพรรคการเมืองจ านวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน  

๑.๒ วุฒิสภา ประกอบด้วยสมาชิกซึ่งราษฎรเลือกต้ังตามมาตรา ๑๐๗ วุฒิสภา
ประกอบด้วยสมาชิกจ านวนวุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจ านวนสองร้อยคน ซึ่งมาจากการเลือกกันเองของ
บุคคลซึ่งมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ อาชีพ ลักษณะ หรือประโยชน์ร่วมกัน หรือท างาน  หรือเคย
ท างานด้านต่าง ๆ ท่ีหลากหลายของสังคม โดยในการแบ่งกลุ่มต้องแบ่งในลักษณะท่ีท าให้ประชาชน  ซึ่งมีสิทธิ
สมัครรับเลือกทุกคนสามารถอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งได้ 

รัฐสภา มีอ านาจหน้าท่ีออกแบบธรรมเนียมขึ้นไว้โดยตรง เป็นพระราชบัญญัติ 

๒. คณะรัฐมนตรี  หมายถึง คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ได้ทรงต้ังขึ้น ประกอบด้วย 
นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มีอ านาจหน้าท่ีออกแบบธรรมเนียม
ได้ดังนี้ 

๒.๑  พระราชกฤษฎีกา 
๒.๒  พระราชก าหนด 
๒.๓  กฎส านักนายกรัฐมนตรี 
๒.๔  มติคณะรัฐมนตรี 
๒.๕  ข้อบังคับ 
๒.๖  แถลงการณ์ 
๒.๗  ระเบียบ 
๒.๘  ค าส่ัง 
๒.๙  ประกาศ 
๒.๑๐  ข่าว 
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๓. กระทรวง  (กล่าวเฉพาะ กห.) มี รมว.กห.เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ และรัฐมนตรี
ช่วยว่าการ ฯ หรือรัฐมนตรีส่ังการ ฯ เป็นผู้ช่วยมีอ านาจหน้าท่ีออกแบบธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

๓.๑ กฎกระทรวง 
๓.๒ ข้อบังคับ 
๓.๓ แถลงการณ์ 
๓.๔ ระเบียบ 
๓.๕ ค าส่ัง 
๓.๖ ประกาศ 
๓.๗ ข่าว 

๔. ส่วนราชการข้ึนตรงต่อกระทรวงกลาโหม  สร., สป., และ ทท.(รวมท้ัง บก.ทท., ทบ, ทร. 
และ ทอ.) มีอ านาจและหน้าท่ีออกแบบธรรมเนียมได้ ดังนี้ 

๕.๑ แถลงการณ์ 
๕.๒ ระเบียบ 
๕.๓ ค าส่ัง 
๕.๔ ประกาศ 
๕.๕ ข่าว 

๕. ส่วนราชการรอง ๆ ลงไป  หมายถึง ส่วนราชการรอง ๆ ลงไปจาก นขต.กห. มีอ านาจ
หน้าท่ีออกแบบธรรมเนียมได้ ดังนี้  

๕.๑  ระเบียบ 
๕.๒  ค าส่ัง 
๕.๓  ประกาศ 
๕.๔  ข่าว 

การขัดขืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม 
แบบธรรมเนียมท่ีกล่าวมาแล้ว หากผู้ใดขัดขืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม  

ผู้บังคับบัญชามีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาลงทัณฑ์หรือลงโทษได้ ดังต่อไปนี้ 
๑. แบบธรรมเนียมที่เป็นกฎหมาย  จะต้องได้รับโทษตามกฎหมายท่ีได้บัญญัติไว้ 
๒. แบบธรรมเนียมที่เป็นข้อบังคับ และค าสั่ง  ถึงแม้ว่าแบบธรรมเนียมท่ีเป็นข้อบังคับและ

ค าส่ังจะไม่มีลักษณะเป็นตัวบทกฎหมายโดยตรงก็ตาม แต่ตามประมวลกฎหมายลักษณะอาญาทหาร มาตรา 
๓๐ ถึง ๓๓ บัญญัติไว้ว่า เป็นความผิดและมีโทษทางอาญา  ซึ่งอยู่ในอ านาจของผู้บังคับบัญชาสมควรจะน าคดี
ขึ้นฟูองร้องต่อศาลทหารหรือไม่ ฉะนั้น จึงเห็นได้ว่าถ้าขัดขืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับและค าส่ังแล้ว 
ผู้บังคับบัญชาก็มีอ านาจพิจารณาว่าจะสมควรฟูองร้องต่อศาลทหารหรือไม่ นอกจากนี้ผู้ท่ีเป็นทหารอาจจะ
ได้รับทัณฑ์ทางวินัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหารพุทธศักราช ๒๔๗๖ รวมท้ังท่ีได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่อีก
ด้วย ส่วนผู้ท่ีเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง อาจจะได้รับการพิจารณาลงโทษตามข้อบังคับทหารว่า
ด้วย ข้าราชการกลาโหมพลเรือนพ.ศ.๒๔๘๒ หรือข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๒๘  

 
 
 
 

 



- ๑๑ - 
 

ทัณฑ์ทางวินัยทหาร 

 
ทหาร  ผู้กระท าผิดจะได้รับทัณฑ์ทางวินัย ดังนี้ 
๑. ภาคทัณฑ์ 
๒. ทัณฑกรรม 
๓. กัก 
๔. ขัง 
๕. จ าขัง 
๑.  ภาคทัณฑ์  หมายถึง ผู้กระท าผิดมีความผิดอันควรต้องรับทัณฑ์สถานหนึ่งสถานใดดังกล่าว

มาแล้ว แต่มีเหตุอันควรปรานี จึงเป็นแต่แสดงความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏหรือให้ท าทัณฑ์บนไว้ 
๒.  ทัณฑกรรม  หมายถึง ให้กระท าการสุขา การโยธา ฯลฯ เพิ่มจากหน้าท่ีประจ าซึ่งตนจะต้อง

ปฏิบัติอยู่แล้ว หรือปรับให้อยู่เวรยามนอกจากงานในหน้าท่ีประจ า 
๓.  กัก  หมายถึง กักตัวไว้ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งตามแต่จะก าหนดให้ 
๔.  ขัง  หมายถึง ขังในท่ีควบคุมแต่เฉพาะคนเดียวหรือรวมกันหลายคน แล้วแต่จะได้มีค าส่ัง 
๕.  จ าขัง  หมายถึง ขังโดยส่งไปฝากให้อยู่ในความควบคุมของเรือนจ าทหาร 
นอกจากทัณฑ์ที่กล่าวไว้นี้ ห้ามมิให้คิดขึ้นใหม่ หรือใช้วิธีลงทัณฑ์อย่างอื่นเป็นอันขาด 

ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาและลงทัณฑ์แก่ผู้กระท าผิดได้  คือ 
๑. ผู้บังคับบัญชา  
๒. ผู้ได้รับมอบอ านาจให้บังคับบัญชา ตามท่ี กห. หรือ นขต.กห. ก าหนด 
ในการท่ีจะลงทัณฑ์นั้น ให้กระท าได้แต่เฉพาะตามก าหนดในตารางก าหนดทัณฑ์ท้าย

พระราชบัญญัตินี้ 
ส่วนผู้มีอ านาจบังคับบัญชาช้ันใดจะมีอ านาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ช้ันใดและผู้อยู่ในบังคับบัญชาช้ันใด

จะเป็นผู้รับทัณฑ์ช้ันใด ให้ถือเกณฑ์เทียบดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๑๒ - 
 

 
ต าแหน่งชั้น เป็นผู้ลงทัณฑ์

ชั้น 
เป็นผู้รับทัณฑ์ชั้น 

๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๑ - 
๒. แม่ทัพ ๒ - 
๓. ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการ 

กองพลบิน 
๓ - 

๔. ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน ๔ ก 
๕. ผู้บังคับหมู่เรือช้ัน ๑ ๕ ข 
๖. ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับหมู่เรือช้ัน ๒ ผู้บังคับการเรือ   

ช้ัน ๑  ผู้บังคับฝูงบิน 
๖ ค 

๗. ผู้บังคับหมู่เรือช้ัน ๓ ผู้บังคับการเรือช้ัน ๒ ต้นเรือช้ัน ๑ 
ผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๑ 

๗ ง 

๘. ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือช้ัน ๓ ต้นเรือช้ัน ๒ 
นายกราบเรือ ผู้บังคับหมวดบินชั้น ๒ 

๘ จ 

๙. ผู้บังคับหมวด ต้นเรือช้ัน ๓ ผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๓ ๙ ฉ 
๑๐. ผู้บังคับหมู่ นายตอน - ช 
๑๑. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็น 

นายทหารสัญญาบัตร บุคคลผู้ซึ่งอยู่ในระหว่าง 
เข้ารับการฝึกวิชาทหารโดยค าส่ังรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม 
การฝึกวิชาทหาร 

- ซ 

๑๒. นักเรียนทหารซึ่งเมื่อส าเร็จการศึกษาแล้วจะได้เป็น 
นายทหารประทวน ลูกแถว 

- ฌ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๓ - 
 

ตารางก าหนดทัณฑ์ 
 

ผู้ลงทัณฑ์ 
จ าขัง ขัง 

ผู้รับทัณฑ์ ผู้รับทัณฑ์ 
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 - 
 

ตารางก าหนดทัณฑ์ 
 

ผู้ลงทัณฑ์ 
กัก ทัณฑ์กรรม 

ผู้รับทัณฑ์ ผู้รับทัณฑ์ 
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 

 
ค าอธิบาย 

๑.  ก าหนดทัณฑ์ในตารางนี้ คือ ก าหนดที่สูงที่สุด ผู้ลงทัณฑ์จะสั่งเกินก าหนดนี้ไม่ได้  
แต่ต่ ากว่านั้นได้ 

๒.  ทัณฑกรรมที่ก าหนดไว้เป็นวัน ๆ หมายความว่า ท าทัณฑกรรมทุก ๆ  วันจนกว่า 
จะครบก าหนดในวันหนึ่งนั้น  ผู้ท่ีส่ังลงทัณฑ์จะก าหนดทัณฑกรรมได้ไม่เกินกว่าวันละ ๖ ช่ัวโมงแต่ถ้าให้อยู่ 
เวรยามในวันหนึ่งไม่เกินก าหนดเวลาอยู่เวรยามตามปกติ  ผู้ใดจะส่ังทัณฑกรรมให้ก าหนดโดยชัดเจนว่า 
ทัณฑกรรมกี่วันและวันละเท่าใด (ตารางก าหนดทัณฑ์ ได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ .ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร 
แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช ๒๔๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๑ ลง ๒๓ ก.ย.๗๗ หน้า ๕๘๕)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕ - 
 

 

ล าดับ ผู้ลงทัณฑ์ 

จ าขัง ขัง กัก ทัณฑกรรม 
ผู้รับทัณฑ์ ผู้รับทัณฑ์ ผู้รับทัณฑ์ ผู้รับทัณฑ์ 
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 แม่ทัพ 
พล.อ.ท.ขึ้นไป 

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 ใช้อักษรย่อ ด. 
 ๒.  วัน ใช้อักษรย่อ ว. 
 ๓.  ผู้ลงทัณฑ์กล่าวเฉพาะยศทหารอากาศเท่านั้น 

ผู้ลงทัณฑ์หรือผู้รับทัณฑ์ ถ้าต าแหน่งไม่ตรงตามความในมาตรา ๑๐ แห่งหมวดนี้แล้ว 
ให้ถือตามท่ีได้เทียบต าแหน่งไว้ในข้อบังคับส าหรับทหาร 
ก าหนดอ านาจลงทัณฑ์ตามท่ีตราไว้นี้ ผู้มีอ านาจลงทัณฑ์ ส่ังลงทัณฑ์เต็มท่ีได้สถานใดสถานหนึ่งแต่สถานเดียว 
ถ้าส่ังลงทัณฑ์ท้ังสองสถานพร้อมกัน ต้องก าหนดทัณฑ์ไว้เพียงกึ่งหนึ่งของอัตราในสถานนั้น ๆ ห้ามมิให้ลงทัณฑ์
คราวเดียวมากกว่าสองสถาน 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖ - 
 
 

การพิจารณาลงทัณฑ์ 

ก่อนท่ีผู้มีอ านาจลงทัณฑ์จะลงทัณฑ์ครั้งคราวใดก็ดี ให้พิจารณาให้ถ้วนถี่แน่นอนว่า  
ผู้ท่ีจะต้องรับทัณฑ์นั้นมีความผิดจริงแล้ว จึงส่ังลงทัณฑ์นั้น ต้องระวังอย่าให้เป็นการลงทัณฑ์ไปโดยโทสจริต 
หรือลงทัณฑ์แก่ผู้ท่ีไม่มีความผิดโดยชัดเจนนั้นเป็นอันขาด ต้องพิจารณาความผิดโดยชัดเจนและต้องช้ีแจง  
ให้ผู้นั้นทราบว่ากระท าผิดในข้อใด เพราะเหตุใด แล้วจึงลงทัณฑ์ 

ถ้าผู้มีอ านาจบังคับบัญชาได้ลงทัณฑ์ข้าราชการช้ันสัญญาบัตร ต้องส่งรายงานการลงทัณฑ์นั้น
เสนอตามล าดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

เมื่อผู้มีอ านาจบังคับบัญชาได้ทราบว่า ผู้ซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาของตนมีความผิดจนปรากฏ
แน่นอนแล้วแต่ความผิดนั้นควรรับทัณฑ์ท่ีเหนืออ านาจจะส่ังกระท าได้ ก็ให้รายงานช้ีแจงความผิดนั้น 
ท้ังออกความเห็นว่าควรลงทัณฑ์เพียงใด เสนอตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจลงทัณฑ์ได้พอกับความผิด  
เพื่อขอให้ผู้นั้นส่ังการต่อไป  

ถ้าเป็นความผิดซึ่งมีวิธีวางอัตราก าหนดทัณฑ์ไว้โดยแน่นอนแล้ว เช่น ฐานขาดหนีราชการ
ทหาร เป็นต้น หากก าหนดทัณฑ์นั้นเหนืออ านาจของผู้บังคับบัญชาท่ีจะส่ังลงทัณฑ์ได้ก็ให้น าเสนอเพียง  
ช้ันท่ีกล่าวต่อไปนี้  

(๑) ฝุายทหารบก ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาต าแหน่งช้ันผู้บังคับการกรมหรือช้ันผู้บังคับกองพัน               
ท่ีอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้มีอ านาจบังคับบัญชาช้ันผู้บังคับการกรม 

(๒) ฝุายทหารเรือ ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาต าแหน่งผู้บังคับหมวดเรือหรือช้ันผู้บังคับกองพัน 
ท่ีอยู่ต่างท้องถิ่นกับผู้มีอ านาจบังคับบัญชาช้ันผู้บังคับหมวดเรือ 

(๓) ฝุายทหารอากาศ ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาต าแหน่งช้ันผู้บังคับการกองบิน 

แม้ว่าก าหนดทัณฑ์นั้นจะเหนืออ านาจก็ดี ก็ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันท่ีกล่าวมานี้มีอ านาจลงทัณฑ์
ได้ทีเดียว ไม่ต้องน าเสนอตามล าดับช้ันต่อไปอีก 

นายทหารท่ีเป็นหัวหน้าท าการควบคุมทหารไปโดยล าพัง ให้มีอ านาจท่ีจะส่ังลงทัณฑ์ผู้อยู่ใต้
อ านาจในระหว่างเวลาท่ีควบคุมอยู่นั้นเสมอผู้มีอ านาจเหนือจากต าแหน่งของตนขึ้นไปอีกช้ันหนึ่งได้ เว้นแต่
นายทหารซึ่งมีอ านาจเป็นผู้ลงทัณฑ์ช้ัน ๒ ขึ้นไป จึงไม่ต้องเพิ่ม 
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การเพิ่มทัณฑ์หรือลดทัณฑ์ 

ถ้าผู้มีอ านาจลงทัณฑ์ได้ส่ังลงทัณฑ์ผู้กระท าผิดในฐานขังแล้ว และผู้รับทัณฑ์ขังนั้นกระท าผิด 
ซ้ าอีกผู้มีอ านาจลงทัณฑ์จะส่ังเพิ่มทัณฑ์ก็ให้พิจารณาดูก าหนดทัณฑ์ท่ีได้ส่ังไว้แต่เดิมนั้นก่อน ห้ามมิให้
ก าหนดเวลาให้ผู้ต้องถูกขัง ท้ังก าหนดเดิมและก าหนดท่ีเพิ่มใหม่รวมกันเกินกว่าก าหนดอ านาจของผู้ส่ังลงทัณฑ์
นั้นเป็นอันขาด หากผู้กระท าผิดนั้นควรรับทัณฑ์เกินกว่าก าหนดอ านาจของผู้ท่ีจะส่ังลงทัณฑ์นั้นแล้วก็ให้
รายงานช้ีแจงความผิดนั้น ท้ังออกความเห็นว่าควรลงทัณฑ์เพียงใด เสนอตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจลงทัณฑ์
ได้พอกับความผิด เพื่อขอให้ผู้นั้นส่ังการต่อไป 

นับ ต้ังแต่วั น ท่ีปรากฏหลักฐานแห่ งความผิดของ ผู้กระท า ผิด  ซึ่ ง จะ ต้องรั บทัณฑ์  
ตามพระราชบัญญัตินี้โดยแน่นอนแล้ว ถ้าผู้มีอ านาจลงทัณฑ์มิได้จัดการท่ีจะให้ผู้นั้นได้รับทัณฑ์ภายในก าหนด
สามเดือน เป็นอันนับว่ า ล่วง เลยเวลาท่ีจะลง ทัณฑ์ตามพระราชบัญญั ตินี้ เ สียแล้วจะ ส่ังลง ทัณ ฑ์ 
โดยอ านาจตนเองมิได้เว้นเสียแต่ผู้ท่ีกระท าผิดนั้นขาดหนีราชการเสียแต่เมื่อครบก าหนดสามเดือน จึงมิให้นับ
วันท่ีขาดนี้เข้าในก าหนดเวลาล่วงเลย ให้นับต้ังแต่วันท่ีได้ตัวผู้นั้นกลับมายังท่ีรับราชการ 

เมื่อผู้มีอ านาจได้ส่ังลงทัณฑ์ตามพระราชบัญญัตินี้แล้ว ผู้ท่ี ส่ังลง ทัณฑ์หรือผู้มีอ านาจ 
บังคับชาเหนือผู้ท่ีส่ังลงทัณฑ์นั้นมีอ านาจท่ีจะเพิ่มทัณฑ์ หรือลดทัณฑ์หรือยกทัณฑ์เสียก็ได้ แต่ถ้าเพิ่มทัณฑ์แล้ว  
ทัณฑ์ท่ีส่ังเพิ่มข้ึนนั้นรวมกับท่ีส่ังไว้แล้วเดิม ต้องมิให้เกินอ านาจของผู้ท่ีส่ังใหม่นั้น 
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แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ. 

๑. วัตถุประสงค์ เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์ข้าราชการ ท่ีกระท าความผิดทางวินัยในกรณี 
ต่าง ๆ ของทุกหน่วยเป็นไปด้วยความเหมาะสม และเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้ นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามแนวทาง 
การลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ตามท่ีแนบ 

๒. กรณีความผิด 
๒.๑  ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 
๒.๒  ความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ังของทาง

ราชการ หรือค าส่ังของผู้บังคับบัญชา 
๒.๓  ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ 
๒.๔  ความผิดเกี่ยวกับเวรยาม 
๒.๕  ความผิดเกี่ยวกับการเคารพ 
๒.๖  ความผิดเกี่ยวกับการแต่งกาย 
๒.๗  ความผิดเกี่ยวกับการพนัน 
๒.๘  ความผิดเกี่ยวกับการด่ืมสุราหรือของมึนเมา 
๒.๙  ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะและกฎจราจร 
๒.๑๐  ความผิดเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ 
๒.๑๑  ความผิดเกี่ยวกับการร้องทุกข์ 
๒.๑๒  ความผิดเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ 
๒.๑๓  ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
๒.๑๔  ความผิดกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ - ๑๓ 

 
เอกสารอ้างอิง   - ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘  เรื่อง ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติ
กรณีข้าราชการสังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร  
    - ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๖๗/๖๑ ลง ๒๗ ก.ย.๖๑ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๘/๕๘ 
เรื่อง ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร (ครั้งท่ี ๑)    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

(เฉพาะ) 
ท่ี ๔๘/๕๘ 

เรื่อง   ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร 
 

 เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์และการปฏิบัติต่อข้าราชการสังกัด ทอ.ซึ่งกระท าผิดวินัยทหารในกรณี
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้ด าเนินการดังนี้ 

 ๑. ยกเลิกค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙ เรื่อง ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์
ข้าราชการ ทอ.และก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร 
ตามผนวก ก และผนวก ข แนบท้ายค าส่ังนี้ 

 ๒. การลงทัณฑ์ข้าราชการ สังกัด ทอ.ท่ีกระท าความผิดวินัยทหาร ให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ว่า
ด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ส่วนการก าหนดทัณฑ์ท่ีจะลงให้ถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันตามผนวก ก และ
ผนวก ข แนบท้ายค าส่ังนี้ 

 ๓. ข้าราชการสังกัด ทอ.ซึ่งกระท าผิดวินัยทหารก่อนวันท่ีค าส่ังนี้มีผลใช้บังคับ ให้พิจารณาลง
ทัณฑ์ตามค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙ เรื่อง ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ. 

 ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ส่ัง    ณ    วันท่ี   ๒ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
     (ลงช่ือ) พล.อ.อ.ตรีทศ  สนแจ้ง 
 (ตรีทศ  สนแจ้ง) 
              ผบ.ทอ. 

 

การแจกจ่าย -  นขต.ทอ. 
 
ส าเนาถูกต้อง 
 (ลงช่ือ) น.อ.วรวฒุิ  ดวงเกตุ 

       (วรวุฒิ  ดวงเกตุ) 
   ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.       
 ๖ ต.ค.๕๘ 
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ผนวก ก 
ตารางการลงทัณฑ์และการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร 

ประกอบค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เร่ือง ก าหนดแนวทางลงทัณฑ์และการปฏิบัติ 
กรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๑ ความผิดเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ  
 

 ๑.๑  ปฏิบัติราชการไม่ตรงเวลาตามที่ทางราชการก าหนด  ครั้งที่ ๑  ภาคทัณฑ์ 
ครั้งที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๒  เกียจคร้านต่อการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ ๑  ภาคทัณฑ์ 
ครั้งที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๓  ขาดการเรียกชื่อส ารวจยอด หรือขาดการฝึกอบรม
ประจ าสัปดาห ์ 

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

 

 ๑.๔  ใช้หน้ีเงินยืมของทางราชการไม่ตรงตามก าหนด ครั้งที่ ๑  ภาคทัณฑ์ 
ครั้งที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๕  ด าเนินการ หรือปฏิบัติงานต่อหนังสือราชการลา่ช้า 
หรือไม่ทันตามก าหนด 

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

 

 ๑.๖ปฏิบัติงานบกพร่อง หรือผิดพลาด เป็นเหตุให้เสียหาย
ต่อทางราชการ  

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

 

 ๑.๗  ขาดการรับ-ส่งบุคคลส าคัญหรือร่วมงานพิธ ี
ตามค าสั่งผูบ้ังคับบัญชา  

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

 

 ๑.๘  ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคบั กห.วา่ด้วยการรายงานด่วน ครั้งที่ ๑  ภาคทัณฑ์ 
ครั้งที่ ๒  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๙  ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้ทรัพย์สินของทาง
ราชการเสียหาย  

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
ครั้งที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 ๑.๑๐  ปฏิบัติงาน หรือปฏิบัติราชการบกพร่อง 
ในกรณีต่าง ๆ จนถูกส่งตัวกลับ 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
ครั้งที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 
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ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๑.๑๑  ละทิ้งหน้าที่ราชการ 
         (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) 
         หมายถึง - มาปฏิบัติราชการแล้วต่อมาละทิ้งไป 
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ครั้งที่ ๑  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๑.๑๒  ขาดราชการ 
         (หมายถึง การขาดจากหน้าที่ราชการ 
         คือ - ขาดราชการ ไม่ถึง ๒๔ ชม.ต่อหน้าราชศัตรู 
หรือขาดไม่ถึง ๓ วันในเวลาไม่ปกติ หรือขาดโดยมิได้
รับอนุญาตหรือเมื่อพ้นก าหนดอนุญาตในเวลาปกติยัง
ไม่ถึง ๑๕ วัน 
             - ไม่มาปฏิบัติราชการ หรือมาลงชื่อ 
ในสมุดปฏิบัติราชการแล้วแต่ไม่อยู่ปฏิบัติราชการ) 

- ในเวลาปกติขังเท่าจ านวนวันที่ขาดราชการ 
- ในเวลาประกาศกฎอัยการศึกขังไม่เกิน ๑๕ วัน  

 
๑.๑๓  ฝุาฝืนหรือไม่ปฏบิัติตามข้อบังคับระเบียบหรือ
ค าสั่งของทางราชการ 
 

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

 

๒ 
ความผิดเกี่ยวกับการละเลยไม่ปฏบิัติตามกฎ ข้อบังคบั 
ระเบียบ ค าสั่งของทางราชการ หรือค าสั่งของ 
ผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
๒.๑  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการพักอาศัย  
 

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

 

 
๒.๒  รายงานขอบ้านพักอาศัยทอ.โดยกรอกข้อมูล 
ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยเจตนาให้ได้มาซึ่งสิทธิในการ
พักอาศัย 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
ครั้งที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๓  รายงานการต้องคดีให้ผู้บังคับบัญชาทราบล่าชา้ 
หรือไม่เป็นไปตามระเบียบ ค าสั่ง หรือแบบธรรมเนียม 
ที่ก าหนด 

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

 

 
๒.๔  ไม่รายงานการต้องคดีให้ผู้บังคบับัญชาทราบ 
ตามระเบียบ ค าสั่ง หรือแบบธรรมเนียมที่ก าหนด 
โดยมีเจตนาปกปิด  

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
ครั้งที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๒.๕  ไม่รายงานขอแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ตรวจสอบ
ประวัติหรือแฟูมหลักฐานข้อมูลก าลังพล หรือไม่เขา้รับ
การตรวจร่างกายประจ าปี ตามที่ทางราชการก าหนด 

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

 

 
๒.๖  แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงประวัติรับราชการ  
หรือแฟูมหลักฐานข้อมูลก าลังพล โดยไม่ได้รับอนุญาต
และก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 

 

 



- ๒๒ - 

 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๒.๗  ขัดขืนการจับกุมของ จนท.สห.ทอ. 
       (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๒.๘  เจตนาฝุาฝืนระเบียบหรือค าสั่งเขา้ไปในเขต 
หรือพื้นที่หวงห้าม 

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

 

 
๒.๙  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชา 
       (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) 

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

 

 
๒.๑๐  ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคบับัญชา 
เป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ 
         (เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร) 

ครั้งที่ ๑  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๒.๑๑  ถูกกักบริเวณแล้วหนี - ขัง ๒ เท่าของจ านวนวันที่กักยังไม่ครบ 

- กรณีกลับมาระหว่างที่ยังไม่พ้นก าหนดโทษกัก 
ให้เปลี่ยนโทษกักที่ยังเหลือเป็นโทษขัง ๒ เท่า
โดยไม่ต้องกักต่อ 

 

๓ 
ความผิดเกี่ยวกับความประพฤติ  

 

 
๓.๑  ออกนอกกรมกองในเวลาราชการโดยไม่ได้รับ 
อนุญาต 

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

 

 
๓.๒  ลาไม่ถูกต้องตามข้อบังคบั กห.ว่าด้วยการลา  
 

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

 

 
๓.๓  ใช้กริยาวาจาไม่สภุาพต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติ 
ราชการตามหน้าที่หรือเป็นเจ้าหน้าทีใ่ช้กริยาวาจา 
ไม่สุภาพต่อผู้อื่น 

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

 

 
๓.๔  แสดงกริยาหรือใช้วาจาไมสุ่ภาพ 
ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มียศสูงกวา่ 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 

 

 



- ๒๓ - 

 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๓.๕  ไม่ปฏิบัติตามสัญญากับผู้อื่นเป็นเหตุให้ 
เสื่อมเสียชื่อเสียงถึง ทอ. 

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

 

 
๓.๖  กล่าวเท็จหรือหลอกลวงผู้บังคบับัญชา ครั้งที่ ๑  ภาคทัณฑ์ 

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

 

 
๓.๗  เผยแพร่ข้อมูลขา่วสารด้วยภาพถา่ย เอกสาร 
หรือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ท าให้เกิดความ
เสียหายต่อทางราชการ 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
ครั้งที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

- ระเบียบ ทอ.ว่า
ด้วยการให้ข่าวและ
บริการขา่วสารของ
ทางราชการ  

 
๓.๘  หลอกลวงทรัพย์ผู้อื่นเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย 
ชื่อเสียงถึง ทอ. 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๓.๙  ประพฤติตนไม่เหมาะสมหรือก่อความไม่สงบขึ้น
ในหมู่คณะ 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๓.๑๐  ก่อการทะเลาะวิวาท ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 

ครั้งที่ ๒  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๓.๑๑  เกี่ยวข้องกับการแอบอ้างหรือหลอกลวงผู้อื่น 
เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ หรือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์
ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น ในการช่วยเหลือบคุคล 
เข้าศึกษาในสถานศึกษาหรือเข้ารับราชการ 
ในส่วนราชการต่าง ๆ ของ ทอ. 

- ให้แต่งต้ัง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าผล
การสอบสวนปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่ากระท าผิด 
หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีส่วนร่วมในการ
กระท าผิด ให้พิจารณาปลดออกจากราชการโดย
ไม่มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ 

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

 
๓.๑๒  ประพฤติตนส่อไปในทางเป็นผู้ค้ามนุษย์หรือ
ร่วมกับบุคคลอื่นประพฤติตนส่อไปในทางเป็นผู้ค้ามนุษย์ 
 

- กรณีปรากฏการกระท าดังกล่าว หรือถูก
กล่าวหาร้องเรียน ให้แต่งต้ัง คณก.สอบสวน
ข้อเท็จจริง ถ้าผลการสอบสวนปรากฏเป็นที่
ชัดเจนว่ากระท าผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระท าผิด ให้พิจารณาลงทัณฑ์ขังไม่เกิน ๓๐ วัน 
และ/หรือพิจารณาปลดออกจากราชการ 
- กรณีมีการฟูองร้องต่อศาลให้แต่งต้ัง คณก.
สอบสวนข้อเท็จจริง ถา้ผลการสอบสวนปรากฏ
เป็นที่ชัดเจนว่ากระท าผิด หรือมีส่วนร่วมในการ
กระท าผิด ให้พิจารณาลงทัณฑ์ขังไม่เกิน ๓๐ วัน
และเมื่อศาลมคี าพิพากษาถึงที่สุดว่ากระท าผิด 
ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ 

 

 

 



- ๒๔ - 

 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๓.๑๓  ประพฤติตนไม่เหมาะสมในทางชู้สาว คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์

คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๓.๑๔- เป็นชู้กับข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ 
ทอ.หรือภริยาข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ 
ทอ. 
- มีชู้กับข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ทอ.หรือ
สามีข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานราชการ ทอ. 

- ให้แต่งต้ัง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าผลการ
สอบสวนปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นชู้หรือ 
มีชู้ ให้พิจารณาปลดออกจากราชการโดยไม่มีสิทธิ
ได้รับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ หากผลการสอบสวน
ไม่ชัดเจนแต่เชื่อได้ว่ามีมลทินหรือ 
มัวหมอง ใหพ้ิจารณาปลดออกจากราชการ 
โดยมีสิทธิได้รับเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ 

- เป็นชู้หรือมีชู้ 
หมายถึง 
ชายหญิงมี
เพศสัมพันธ์กันโดย
ความสมัครใจยินยอม
ของหญิง ในขณะที่
หญิง 
มีสามีที่ชอบด้วย
กฎหมายอยู่แล้ว 

 
๓.๑๕  เป็นชู้หรือมีชู้กับบคุคลภายนอก 
 

- ให้แต่งต้ัง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าผลการ
สอบสวนปรากฏเป็นที่ชัดเจนว่าเป็นชู้หรือ 
มีชู้ ให้พิจารณาลงทณัฑ์ขงัไม่เกิน ๓๐ วัน 
- กรณีมีการฟูองร้องต่อศาลให้งดการลงทัณฑ์ และ
เมื่อศาลมีค าพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นชู้หรือ 
มีชู้ ให้ปลดออกจากราชการ โดยไม่มีสิทธิได้รับเบี้ย
หวัดบ าเหน็จบ านาญ 

 

๔ 
ความผิดเก่ียวกับเวรยาม   

 
๔.๑  อยู่เวรยาม หรือเวรเตรียมพร้อมแทนกันหรือ
แลกเปลี่ยนเวรยาม หรือเวรเตรียมพร้อม โดยไม่ได้รับ
อนุญาต 
 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์
คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๔.๒  ปฏิบัติหน้าที่เวร แล้วไม่ด าเนินการต่อหนังสือ
ราชการที่มีความเร่งด่วนหรือน าเรียนผู้บังคับบัญชาใหท้ัน
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๔.๓- บกพร่อง หรือละเลยหน้าที่เวรยาม 
       (หมายถึง ปฏิบัติหน้าที่เวรยามไม่ถูกต้อง 
ตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทางราชการ หรือ 
มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามแต่ไม่สนใจในหน้าที่เวรยาม) 

คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๔.๔  หลับขณะอยู่เวรยาม คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 

คร้ังที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

- ในกรณีที่
ผู้บังคบับัญชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นการเล็กน้อยไม่
ส าคัญ ใหป้ฏิบัติตาม 
ปอ.ทหาร มาตรา ๘ 

 
๔.๕  รับเวรยามไม่ตรงเวลาที่ก าหนด คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 

คร้ังที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๔.๖  ละทิ้งหน้าที่เวรยาม 
        (หมายถึง - มาปฏิบัติหน้าที่เวรยามแล้วต่อมา 
ละทิ้งไป 
        - ได้รับมอบหมายใหป้ฏิบัติหน้าที่ 
เวรยาม แล้วละทิ้งจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย) 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

- ในกรณีที่
ผู้บังคบับัญชา
พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เป็นการเล็กน้อยไม่
ส าคัญ ใหป้ฏิบัติตาม 
ปอ.ทหาร มาตรา ๘ 

 



- ๒๕ - 

 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๔.๗  ขาดเวรยาม 
        (หมายถึง - ไม่มาปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 
                    - ได้รับค าสั่งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม 
แล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที)่ 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๔.๘  บกพร่อง ละทิ้ง ละเลยหรือขาดเวรเตรียมพร้อม คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 

คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๔.๙  ด่ืมสุราหรือของมึนเมาขณะอยู่เวรยามหรือ 
เวรเตรียมพร้อม 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๔.๑๐  อยู่เวรยามหรือเวรรักษาการณ์แล้วละทิ้ง 
อาวุธปืน 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

๕ 
ความผิดเก่ียวกับการเคารพ  

 

 
๕.๑  ท าความเคารพไม่ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมทหาร คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์

คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๕.๒  ไม่ท าความเคารพต่อผู้มียศสูงกว่า หรือผู้บังคบับัญชา
เหนือตน 

คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

๖ 
ความผิดเก่ียวกับการแต่งกาย  

 

 
๖.๑  ไม่แต่งเคร่ืองแบบในขณะปฏิบัติราชการ 
 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์
คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๖.๒  แต่งเคร่ืองแบบไมถู่กต้องหรือไม่เรียบร้อย คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์

คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๖.๓  แต่งเคร่ืองแบบไม่พกบัตรประจ าตัวข้าราชการ
กลาโหม 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์
คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 

 

 

 



- ๒๖ - 

 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

 
๖.๔  แต่งเคร่ืองแบบโดยใช้เคร่ืองประดับ หรือ
ส่วนประกอบของเคร่ืองแบบไม่เป็นไปตามที่ทางราชการ
ก าหนด 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์
คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๖.๕  ไม่สวมหมวกขณะแต่งเคร่ืองแบบ 
       (ยกเว้น เมื่อเข้าไปในพระที่น่ัง, สถานที่จัดงาน 
ที่ก าหนดไม่ต้องสวมหมวก, ศาสนสถาน, ที่ท าการ, เคหะ
สถานหรือถอดเพื่อไหว้พระ) 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์
คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๖.๖  ไว้ทรงผมไม่เป็นไปตามรูปแบบที่ทางราชการก าหนด
หรือท าสีผมไม่เป็นสีธรรมชาติ 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์
คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

๗ 
ความผิดเก่ียวกับการพนัน  

 

 
๗.๑  ดูผู้อื่นมั่วสุมกันเพื่อจะเล่นการพนัน คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์

คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๗.๒  ไม่ห้ามปรามเมื่อทราบว่าผู้ใต้บังคบับัญชา 
มั่วสุมกันเพื่อจะเล่นการพนันในสถานที่ราชการ 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์
คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๗.๓  มั่วสุมกันเพื่อจะเล่นการพนัน คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 

คร้ังที่ ๒  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 
๗.๔  สนับสนุนเพื่อจะจัดให้มีการเล่นการพนัน คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 

คร้ังที่ ๒  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

๘ 
ความผิดเก่ียวกับการด่ืมสุราหรือของมึนเมา  

 

 
๘.๑  ด่ืมสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ 
หรือในเวลาราชการเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
ต้ังแต่ระดับผู้บังคับการกองบินขึ้นไป 

คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๘.๒  เมาสุราหรือของมึนเมาในสถานที่ราชการ 
หรือในเวลาราชการ  
 

คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

 

 
๘.๓  ด่ืมสุราหรือของมึนเมาในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 

คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 
๘.๔  เมาสุราหรือของมึนเมา เป็นเหตุให้เกิด 
ความเสียหายต่อบุคคล,ทรัพย์สิน หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
ของ ทอ. 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 

 



- ๒๗ - 

 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

  ๙ ความผิดเกี่ยวกับยานพาหนะและกฎจราจร   
 ๙.๑  เป็นพลขับรถ แล้วขบัขี่รถยนต์ของทางราชการ

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

 

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

- ถ้าหากเป็น
ความผิด 
ในทางอาญาให้
ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินคดีทุกราย 

 ๙.๓  ขับขี่ยานพาหนะผิดกฎจราจรในเขตพื้นที่ ทอ. ครั้งที่ ๑  ภาคทัณฑ์ 
ครั้งที่ ๒  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังไม่เกิน ๗ วัน 

- ถ้าหากเป็น
ความผิดในทาง
อาญาให้
ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินคดีทุกราย 

 ๙.๔  ไม่สวมหมวกกันกระแทกขณะขับขี่หรือ 
ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในเขตพื้นที่ ทอ. 

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

 

 ๙.๕  เป็นเจ้าหน้าที่ไม่ดูแลและรักษายานพาหนะ 
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน 

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

- ถ้าหากเป็น
ความผิด 
ในทางอาญาให้
ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินคดีทุกราย 

 ๙.๖  บกพร่องต่อหน้าที่การควบคุมรถหรือ
ยานพาหนะของทางราชการ  

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

 

 ๙.๗  พลขับรถยินยอมให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่ขับรถยนต์ 
ของทางราชการขับรถยนต์แทนตน 

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 ๙.๘  ขับขี่ยานพาหนะของทางราชการโดยไม่มีหน้าที่
ขับขี ่

ครั้งที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๓  และครั้งต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

- ถ้าหากเป็น
ความผิด 
ในทางอาญาให้
ผู้บังคับบัญชา
ด าเนินคดีทุกราย 

 ๙.๙  เป็นพลขับรถน ารถยนต์ของทางราชการไปใช ้
โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ครั้งที่ ๑  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
ครั้งที่ ๓  ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ 

 

 ๙.๑๐  เป็นพลขับรถด่ืมสุราหรือของมึนเมาแล้วขับขี่
ยานพาหนะของทางราชการ 

ครั้งที่ ๑  ขังไม่เกิน ๗ วัน 
ครั้งที่ ๒  ขังอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
ครั้งที่ ๓  ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ 

 

 



- ๒๘ - 

 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

  ๑๐ ความผิดเก่ียวกับอาวุธยุทโธปกรณ์   
 ๑๐.๑  ท าอาวุธที่อยู่ในความรับผิดชอบช ารุด 

ทรุดโทรมหรือสูญหาย 
- ให้ปฏิบัติตามข้อบังคบัทหารว่าด้วย 
วินัยการรักษาอาวุธและเคร่ืองยุทโธปกรณ์ 

 

 ๑๐.๒  ท าอาวุธปืนลั่นโดยประมาท คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๘ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 ๑๐.๓  น าอาวุธของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต  คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัไม่ต่ ากว่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 ๑๐.๔  น าเชื้อเพลิงอากาศยานของทางราชการไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต  

คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัไม่ต่ ากว่า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

 ๑๐.๕  ยิงปืนในเขตพื้นที่ ทอ.โดยไม่มีเหตุผล 
อันสมควร 
 

คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๑๖ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 

 

  ๑๑ ความผิดเก่ียวกับการร้องทุกข์   
 ๑๑.๑  ร้องทุกข์ผิดระเบียบที่ทางราชการก าหนด คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์

คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

 

 ๑๑.๒  ร้องทุกข์เป็นความเท็จ คร้ังที่ ๑  ขงัไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๒  ขงัอย่างต่ า ๘ วัน แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 
คร้ังที่ ๓  ขงัอย่างต่ า ๑๖ วัน แต่ไม่เกิน ๓๐ วัน 
คร้ังที่ ๔  ให้พิจารณาปลดออกจากราชการ 

 

  ๑๒ ความผิดเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ   
 ๑๒.๑  ในขณะปฏิบัติหน้าที่ราชการ ใช้เคร่ืองมือสื่อสาร

หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
 

คร้ังที่ ๑  ภาคทัณฑ ์
คร้ังที่ ๒  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๓  และคร้ังต่อ ๆ ไป กักอย่างต่ า ๔ วัน 
            แต่ไม่เกิน ๗ วัน 

- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย
การให้ข่าวและ
บริการข่าวสารของ
ทางราชการ  

 ๑๒.๒  น าข้อมูล หรือภาพถ่ายที่ไม่เหมาะสมหรือ 
เป็นเท็จ เผยแพร่ หรือส่งต่อผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
อันอาจเกิดความเสียหายต่อ ทอ.หรือผู้อื่น 

คร้ังที่ ๑  กักไม่เกิน ๓ วัน 
คร้ังที่ ๒  กักอย่างต่ า ๔ วัน แต่ไม่เกิน ๗ วัน 
คร้ังที่ ๓ และคร้ังต่อ ๆ ไป ขังอย่างต่ า ๗ วัน 
แต่ไม่เกิน ๑๕ วัน 

- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย
การให้ข่าวและ
บริการข่าวสารของ
ทางราชการ  

 

 

 

 

 



- ๒๙ - 

 

ล าดับ กรณีความผิด การลงทัณฑ์/การปฏิบัติ หมายเหตุ 

  ๑๓ ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(เฉพาะที่เก่ียวกับวินัยทหาร)  

  

 ๑๓.๑  เสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ใน
ครอบครอง (ตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณ
ที่ก าหนดามบัญชีท้ายประกาศ คสช.ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 
ลง ๒๑ ก.ค.๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้สงสัยว่ากระท า
ผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อเข้าสู่การบ าบัด
ฟื้นฟูและการดูแลผู้ผา่นการบ าบัดพื้นฟู) โดยไม่ได้ตก
เป็นผู้ต้องหาในฐานความผิดดังกล่าว และไม่เป็น
ผู้ต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกด าเนินคดีในฐาน
ความผิดอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจ าคุกหรืออยู่ใน
ระหว่างรับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาของศาล และไม่
มีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นหรือสังคม 
      -  สมัครใจหรือยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู 
หรือ  
      -  ถูกเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส.หรือเจ้าหน้าที่อื่นที่
เกี่ยวข้อง ตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ โดยผลการ
ตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นสารเสพติดจริง และผู้น้ัน
ยินยอมเข้ารับการบ าบัดฟื้นฟู  

-  ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ที่ทาง
ราชการก าหนด ไม่พิจารณาลงทัณฑ์  
-  ไม่ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์ ที่ทาง
ราชการก าหนด หรือผ่านการบ าบัดฟื้นฟูแล้ว
กลับไปเสพยาเสพติดอีก ให้ถือว่าเป็นการ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง และให้พิจารณาปลด
ออกจากราชการ      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้ผู้บังคับบัญชา
ส่งเข้ารับการบ าบัด
ฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการหรือ
เป็นกรณีที่เจ้าหน้าที่ 
ป.ป.ส.หรือเจา้หน้าที่
อื่น ที่เก่ียวข้องส่ง
เข้ารับการบ าบัด
ฟื้นฟูตามหลักเกณฑ์
ที่ทางราชการ 
ก าหนดแล้วแต่กรณี  
 

๑๓.๒  กระท าผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดกรณี
อื่นนอกจากที่ระบุไว้ตามข้อ ๑๓.๑    

-  ให้ด าเนินการตามกฎหมาย   

๑๓.๓  ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามความหมายของ
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยด้วยการปูองกัน
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 
และฉบับทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม   

- ให้พิจารณาลงทัณฑ์ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ)  
ที่ ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ เรื่อง ก าหนด 
แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการและ  
ลูกจ้างประจ าในสังกัด ทอ.ที่เก่ียวข้องกับยา 
เสพติด  

 

  ๑๔ ความผิดกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๑ – ๑๓ - ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงทัณฑ์ 
ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 



- ๓๐ -   

ผนวก ข 

แนวทางการปฏิบัติกรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร 

(ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๘/๕๘ ลง ๒ ต.ค.๕๘ เรื่อง ก าหนดแนวทางลงทัณฑ์และการปฏิบัติ 

กรณีข้าราชการ สังกัด ทอ.กระท าผิดวินัยทหาร) 

  ๑. กรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรให้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อให้
ปรากฏความผิดท่ีชัดเจนเมื่อข้าราชการในสังกัดกระท าผิดวินัยทหาร 
   ๑.๑ ให้แต่งต้ังคณะกรรมการฯ จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน  
   ๑.๒ ให้คณะกรรมการฯ ตามข้อ ๑.๑ ด าเนินการสอบสวนพฤติกรรมการกระท าผิดวินัย
ทหารและการลงทัณฑ์ให้เสร็จส้ินภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่วันท่ีประธานกรรมการฯ ได้รับทราบการแต่งต้ัง
คณะกรรมการฯ กรณีท่ีไม่สามารถด าเนินการสอบสวนฯ ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา ๓๐ วันได้
ให้คณะกรรมการฯ รายงานขอขยายระยะเวลาต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้แต่งต้ังได้อีกไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน 
หากยังไม่สามารถด าเนินการสอบสวนฯ ให้แล้วเสร็จอีก ให้คณะกรรมการฯ เสนอรายงานขอขยายระยะเวลา
ผ่าน หน.นขต.ทอ.เพื่อน าเรียน ผบ.ทอ.พิจารณาต่อไป 
   ๑.๓ กรณีมีผู้กระท าผิดวินัยทหารต่างสังกัดกระท าผิดร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน และไม่
เข้าหลักเกณฑ์ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการส่วนกลางสอบสวนตามค าส่ัง ทอ.ในหนังสือ ท่ี กห ๐๖๐๒/๓๒๑  
ลง ๒๗ ต.ค.๓๘ ให้คณะกรรมการฯ ท่ีได้รับแต่งต้ังติดต่อประสานกับหน่วยต้นสังกัดของผู้กระท าผิดวินัยทหาร
ต่างสังกัด เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

  ๒. ก่อนการลงทัณฑ์ข้าราชการสังกัด ทอ.ซึ่งกระท าผิดวินัยทหาร ให้ผู้บังคับบัญชาหรือ
คณะกรรมการฯ เสนอรายงานการกระท าผิดและการพิจารณาลงทัณฑ์ส่งให้ นธน.ของหน่วยตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนสั่งลงทัณฑ์ หากหน่วยใดไม่มี นธน. ให้เสนอรายงานฯ ดังกล่าวให้ สธน.ทอ.เพื ่อ
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่ังลงทัณฑ์ต่อไป 

  ๓. ทัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในผนวก ก ท้ายค าส่ังนี้ ใช้เป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
ลงทัณฑ์ข้าราชการประจ าการสังกัด ทอ.ท้ังนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน กรณีนายทหารสัญญาบัตร
ช้ันยศใดท่ีไม่อยู่ในเกณฑ์การรับทัณฑ์ขังได้ ให้เปล่ียนเป็นกัก จ านวน ๒ เท่าของทัณฑ์ขัง 

  ๔. กรณีความผิดบางข้อท่ีก าหนดไว้ในผนวก ก ท้ายค าส่ังนี้ ซึ่งเป็นเหตุให้เสียหายต่อทางราชการ
อย่างร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะพิจารณาลงทัณฑ์มากกว่าท่ีก าหนดไว้ในตารางการลงทัณฑ์ฯ นี้ก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
อ านาจของผู้ส่ังลงทัณฑ์ และต้องอยู่ในหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ๔.๑ การลงทัณฑ์ครั้งท่ี ๒ ต้องมากกว่าทัณฑ์ท่ีได้ลงไปแล้วในครั้งท่ี ๑ 
   ๔.๒ การลงทัณฑ์ครั้งท่ี ๓ และครั้งต่อ ๆ ไป ต้องมากกว่าทัณฑ์ท่ีได้ลงไปแล้วในครั้งท่ี ๒ 

  ๕. การนับครั้งการลงทัณฑ์ในกรณีความผิดเดียวกัน ให้นับต่อเนื่องกันตลอดไป (มิใช่เริ ่ม
นับครั้งท่ี ๑ ใหม่เมื่อส้ินสุดปีงบประมาณหนึ่ง)  

 

 

๖.  วิธีปฏิบัติ... 
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  ๖. วิธีปฏิบัติในการลงทัณฑ์กรณีท่ีมิได้ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
ให้ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมท่ี กห.ก าหนด และหากไม่มีแบบธรรมเนียมท่ี กห.ก าหนดไว้ในเรื่องนั้น ให้ปฏิบัติ
ตามหลักกฎหมายท่ัวไปท่ีใกล้เคียงมาใช้บังคับ 

  ๗. การก าหนดทัณฑ์ตามตารางการลงทัณฑ์ฯ ในผนวก ก เป็นการใช้ดุลยพินิจก าหนด
ทัณฑ์ท่ีเหมาะสมของผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ ทอ.ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ มาตรา ๒๐ 
ผู้บังคับบัญชาระดับรองจะใช้ดุลยพินิจก าหนดทัณฑ์ให้แตกต่างไปจากท่ีได้ก าหนดไว้แล้วไม่ได้ 

-------------------- 
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แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า สังกัด ทอ.ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

๑. วัตถุประสงค์  เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์ข้าราชการ และลูกจ้างประจ าท่ีกระท าผิด 
ทางวินัยกรณีเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นแนวเดียวกัน จึงให้ นขต .ทอ.ถือปฏิบัติ 
ตามแนวทางการลงทัณฑ์ ท่ีแนบ  

๒. แนวทางการลงทัณฑ์ 
๒.๑ ข้าราชการ ทอ. 
๒.๒ ลูกจ้างประจ า 

๓. แนวทางปฏิบัติ 
๓.๑ “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ

ส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค และส่วนราชการท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่า
ด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 

๓.๒ การกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
(เว้นแต่การกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นเป็นการกระท ากับบุคคลซึ่ง เป็นสามีหรือภริยา บุพการี  
หรือผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น) คือ  

๓.๒.๑ สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า 
ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๓.๒.๒ จัดหาหรือให้ เงินหรือทรัพย์ สิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใด ๆ  
เพื่อประโยชน์หรือให้ความสะดวกแก่ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติด  

๓.๒.๓ รับเงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
โดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๓.๒.๔ คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า
ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

๓.๒.๕ เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลยโดยใช้หลักทรัพย์หรือสถานะการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในช้ันพนักงานสอบสวนพนักงาน อัยการ หรือศาล ในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหา  
ผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือในข้อหามีไว้ในครอบครอง
ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดเป็นความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

  ๔.  มาตรการทางการบริหารด าเนินการ ดังนี้ 
   ๔.๑  ย้ายผู้นั้นออกนอกเขตพื้นท่ีท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นมีหน้าท่ีปฏิบัติราชการ หรือย้ายประจ า
หน่วย 
   ๔.๒  น าพฤติกรรมนั้นมาประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งการเล่ือนช้ัน
เงินเดือน การเล่ือนยศ หรือระดับ รวมตลอดถึงการพิจารณาความดี ความชอบ ประจ าปี  
 
 
 
 
 



- ๓๓ - 
 
   ๔.๓  ในกรณีท่ีการกระท าความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าเป็น
ความผิดท่ีร้ายแรง หรือท่ีท าความเส่ียมเสียต่อกองทัพอากาศเป็นส่วนรวม ก็ให้ปลดออกจากราชการได้ 

  ๕.  นายทหารสัญญาบัตรท่ีมียศไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะรับทัณฑ์ขังได้ ให้เปล่ียนเป็นกัก จ านวน ๒ เท่า 
ของทัณฑ์ขัง 

  ๖.  นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเป็นผู้รับทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วย 
วินัยทหาร พ.ศ.๒๕๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์โดยใช้มาตรการบริหาร ตามท่ีเห็นสมควร 

  ๗.  ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีทันทีเมื่อ 
   ๗.๑  ได้รับแจ้งจาก เลขาธิการ ป.ป.ส.ว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
   ๗.๒  เมื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดถูกกล่าวหาร้องเรียน และได้ข้อยุติแล้วว่าเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด หรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 
 
เอกสารอ้างอิง  ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๐ ต.ค.๔๒ เรื่อง ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์ 
     ข้าราชการและลูกจ้างประจ า สังกัด ทอ.ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
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(ส าเนา) 
ค าส่ังกองทัพอากาศ 

ท่ี ๑๗๐/๔๒ 
เรื่อง   ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการและลูกจ้างประจ าในสังกัด ทอ. 

ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 

เพื่อให้การพิจารณาลงทัณฑ์ข้าราชการและลูกจ้างประจ าท่ีกระท าผิดทางวินัยเกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติด ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นแนวเดียวกัน จึงให้ นขต .ทอ.ถือปฏิบัติตามแนวทางการ 
ลงทัณฑ์ในผนวก ท้ายค าส่ังนี้ 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

     ส่ัง   ณ   วันท่ี  ๒๖  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
             (ลงช่ือ) พล.อ.อ.สนั่น  ท่ัวทิพย์ 
             (สนั่น  ท่ัวทิพย์) 
                  ผบ.ทอ. 
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ผนวก ก 
ประกอบค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ 

แนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
ล าดับ กรณีความผิด คร้ังที่ ๑ คร้ังที่ ๒ คร้ังที่ ๓ 

๑ กระท าการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ในการผลิต น าเข้า หรือส่งออก ยาเสพติด 

ขัง ๗ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ขัง ๓๐ วัน 
และให้ปลดออกจากราชการ 

- 

๒ กระท าการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจ าหน่ายยาเสพติด 

ขัง ๓ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ขัง ๗ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ขัง ๑๕ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

๓ การท าการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ท่ี 
ครอบครองเพื่อจ าหน่ายยาเสพติด 

กัก ๗ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ขัง ๕ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ขัง ๑๐ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

๔ กระท าการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ท่ีมีไว้ใน 
ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี ๑ หรือ 
ประเภทท่ี ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ 
ต่อจิตและประสาท 

กัก ๕ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ขัง ๓ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ขัง ๗ วัน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

๕ 
 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ 
ปกครองบังคับบัญชาโดยตรง ละเลยไม่ด าเนินการ 
ตามข้อ ๖ ในผนวก ค ถือว่าผิดวินัย 

ภาคทัณฑ์ กัก ๓ วัน กัก ๗ วัน 
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ผนวก ข 
ประกอบค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ 

แนวทางการลงทัณฑ์ลูกจ้างประจ าที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 

 
ล าดับ กรณีความผิด คร้ังที่ ๑ คร้ังที่ ๒ คร้ังที่ ๓ 

๑ กระท าการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการผลิต น าเข้า หรือส่งออก ยาเสพติด 

ตัดค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐ 
เป็นเวลา ๖ เดือน 

ไล่ออก - 

๒ กระท าการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการจ าหน่ายยาเสพติด 

ตัดค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐ 
เป็นเวลา ๔ เดือน 

ลดขั้นค่าจ้าง ๒ ขั้น 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ให้ปลดออก 

๓ การท าการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ท่ี 
ครอบครองเพื่อจ าหน่ายยาเสพติด 

ตัดค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐  
เป็นเวลา ๓ เดือน 

ลดขั้นค่าจ้าง ๑ ขั้น 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ให้ปลดออก 
 

๔ กระท าการใด ๆ ตามข้อ ๒ ในผนวก ค กับผู้ท่ีมีไว้ใน 
ครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทท่ี ๑ หรือ 
ประเภทท่ี ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 
อันเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ 
ต่อจิตและประสาท 

ตัดค่าจ้างร้อยละ ๑๐ 
เป็นเวลา ๑ เดือน 

ตัดค่าจ้าง ร้อยละ ๑๐ 
เป็นเวลา ๕ เดือน 
และใช้มาตรการทางการบริหาร 

ให้ปลดออก 

๕ 
 

ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ 
ปกครองบังคับบัญชาโดยตรง ละเลยไม่ด าเนินการ 
ตามข้อ ๖ ในผนวก ค ถือว่าผิดวินัย 

ภาคทัณฑ์ กัก ๓ วัน กัก ๗ วัน 
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ผนวก ค 

ประกอบค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๗๐/๔๒ ลง ๒๖ ต.ค.๔๒ 
ค าช้ีแจง 

๑.  “เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงเจ้าพนักงานตาม
กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องท่ี พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐด้วย 

๒.  การกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐดังต่อไปนี้ถือว่าเป็นการเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
(เว้นแต่การกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้นเป็นการกระท ากับบุคคล ซึ่งเป็นสามีหรือภริยา บุพการี  หรือ
ผู้สืบสันดานไม่ว่าช้ันใด ๆ ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐนั้น) คือ  

 ๒.๑  สนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่า 
ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 ๒.๒  จัดหาหรือให้เงินหรือทรัพย์สิน ยานพาหนะ สถานท่ี หรือวัตถุใด ๆ เพื่อประโยชน์
หรือให้ความสะดวกแก่ผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้ หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 ๒.๓  รับเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือ  
ควรจะได้รู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 ๒.๔  คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะได้รู้ว่าผู้นั้น 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 ๒.๕  เป็นผู้ประกันผู้ต้องหาหรือจ าเลย โดยใช้หลักทรัพย์หรือสถานะการเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในช้ันพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาผลิต น าเข้า 
ส่งออกจ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายซึ่งยาเสพติด หรือในข้อหามีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออก
ฤทธิ์ในประเภทท่ี ๑ หรือประเภทท่ี ๒ เกินปริมาณท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนดอันเป็นความผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 

๓.  มาตรการทางการบริหารด าเนินการดังนี้ 
 ๓ .๑  ย้ายผู้นั้นออกนอกเขตพื้นท่ีท่ี เจ้าหน้าท่ีผู้นั้ นมีหน้าท่ีปฏิบัติราชการหรือ

ปฏิบัติงาน หรือย้ายประจ าหน่วย หรือ 
 ๓.๒  น าพฤติการณ์นั้นมาประกอบการพิจารณาแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่ง การเล่ือนขั้น

เงินเดือนการเล่ือนยศ หรือระดับ รวมตลอดถึงการพิจารณาความดี ความชอบประจ าปี หรือ 
 ๓.๓  ในกรณีท่ีการกระท าความผิดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่า 

เป็นความผิดท่ีร้ายแรง หรือท่ีท าความเส่ือมเสียต่อกองทัพอากาศเป็นส่วนรวมก็ให้ปลดออกจากราชการได้ 

                    ๔.  นายทหารสัญญาบัตรที่มียศไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะรับทัณฑ์ขังได้ ให้เปล่ียนเป็นกัก จ านวน 
๒ เท่า ของทัณฑ์ขัง 

                   ๕.  นายทหารสัญญาบัตรท่ีมียศไม่อยู่ในเกณฑ์ท่ีจะเป็นผู้รับทัณฑ์ตามพระราชบัญญัติ             
ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ ให้ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์โดยใช้มาตรการทางการบริหาร ตามท่ีเห็นสมควร 

 ๖.  ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ีทันทีเมื่อ 
  ๖.๑  ได้รับแจ้งจาก เลขาธิการ ป.ป.ส.ว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
  ๖.๒  เมื่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดถูกกล่าวหาร้องเรียน และได้ข้อยุติแล้วว่าเกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติดหรือกรณีเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
--------------------------------- 



ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
- การผลิตยาเสพติด 
- การน าเข้ายาเสพติด 
- การส่งออกยาเสพติด 
- การจ าหน่ายยาเสพติด 
- การมีไว้ในครบครองเพื่อจ าหนา่ยซึ่งยาเสพติด 
อันเป็นความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด 
หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที ่๑ 
หรือประเภทที่ ๒ เกินปริมาณที่รฐัมนตรีประกาศก าหนด 
อันเป็นความผิดตามกฎหมายวา่ด้วยวัตถุที่ออกฤทธิ ์
ต่อจิตและประสาท หมายเหต ุ- ในกรณีที่มีความผิดเกิดข้ึน เห็นสมควร 

ให้นายทหารพระธรรมนูญร่วมพิจารณาด้วย 

ถือว่ามีความผิดฐานเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

- ๓๘ - 
 

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

ผังแสดงการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของข้าราชการหรือลูกจ้างประจ า 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปูองกันเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการใด ๆ ตาม
ข้อ ๒ ในผนวก ค กับ 
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การร้องทุกข์ 

ในการท่ีจะรักษาวินัยทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่ เสมอย่อมเป็นการจ าเป็น  
ท่ีผู้บังคับบัญชาจักต้องมีอ านาจในการบังคับบัญชา หรือลงทัณฑ์อยู่เองเป็นธรรมดา แต่ผู้บังคับบัญชา  
บางคนอาจใช้อ านาจในทางท่ีผิดหรือไม่ยุติธรรมซึ่งเป็นการสมควรท่ีจะให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีโอก าส 
ร้องทุกข์ได้ 

ค าช้ีแจงของทหารว่า ผู้บังคับบัญชากระท าแก่ตนด้วยการอันไม่เป็นการยุติธรรม  หรือ 
ผิดกฎหมาย  หรือแบบธรรมเนียมทหารว่า ตนมิได้รับผลประโยชน์หรือสิทธิตามท่ีควรจะได้รับจากทาง
ราชการนั้น เรียกว่า “ร้องทุกข์” 

(๑) ทหารจะต้องร้องทุกข์ได้แต่ส าหรับตนเองเท่านั้น  ห้ามมิให้ร้องทุกข์แทนผู้อื่น 
เป็นอันขาดและห้ามมิให้ลงช่ือรวมกัน หรือเข้ามาร้องทุกข์พร้อมกันหลายคน และห้ามมิให้ประชุมกัน  
เพื่อหารือเรื่องจะร้องทุกข์ 

(๒) ห้ามมิให้ร้องทุกข์ในเวลาท่ีตนก าลังเข้าแถว หรือในขณะท่ีก าลังท าหน้าท่ีราชการ  
อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เวลาเป็นยาม เป็นเวร และห้ามมิให้ร้องทุกข์ก่อนเวลาล่วงไปแล้วยี่สิบส่ีช่ัวโมง
นับต้ังแต่มีเหตุจะร้องทุกข์เกิดข้ึน 

(๓) ห้ามมิให้ร้องทุกข์ว่า ผู้บังคับบัญชาลงทัณฑ์แรงเกินไป ถ้าหากว่าผู้บังคับบัญชานั้น  
มิได้ลงทัณฑ์เกินอ านาจท่ีจะท าได้ตามความในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ 

(๔) ถ้าจะกล่าวโทษผู้ใดให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้น จะร้องทุกข์ด้วย
วาจา หรือจะเขียนเป็นหนังสือก็ได้  ถ้าผู้ร้องทุกข์มาร้องทุกข์ด้วยวาจาให้ผู้รับการร้องทุกข์จดข้อความของ
เรื่องท่ีร้องทุกข์นั้น และให้ผู้ร้องทุกข์ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ถ้าหากว่าผู้ร้องทุกข์ไม่ทราบชัดเจน ตนได้รับความเดือดร้อนเพราะผู้ใดแน่ก็ให้ร้องทุกข์  
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน เพื่อเสนอไปตามล าดับช้ันจนถึงท่ีสุด คือผู้ท่ีจะส่ังการไต่สวน และแก้  
ความเดือดร้อนนั้นได้ 

(๕) ถ้าเขียนความร้องทุกข์เป็นจดหมายแล้ว จดหมายนั้นต้องลงลายมือช่ือของผู้ร้องทุกข์
ในร้องทุกข์ฉบับใดไม่มีลายมือช่ือ ผู้บังคับบัญชาไม่มีหน้าท่ีจะต้องพิจารณา 

(๖) เมื่อผู้ใดได้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาตามระเบียบท่ีว่ามานี้แล้วและเวลาล่วงพ้นไป 
สิบห้าวัน ยังไม่ได้รับความช้ีแจงประการใด ท้ังความเดือดร้อนก็ยังไม่ปลดเปล้ืองไปให้ร้องทุกข์ใหม่ 
ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันท่ีสูงถัดขึ้นไปเป็นล าดับอีก และในการร้องทุกข์ครั้งนี้ให้ช้ีแจงด้วยว่าได้ร้องทุกข์ 
ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันใดมาแล้วแต่เมื่อใด 

(๗)  ถ้าผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อใด ต้องรีบไต่สวนและจัดการแก้ไขความเดือดร้อน
หรือช้ีแจงให้ผู้ยื่นใบร้องทุกข์เข้าใจ จะเพิกเฉยละเลยไม่ได้เป็นอันขาด ผู้ใดเพิกเฉยนับว่ากระท าผิดต่อ  
วินัยทหาร 

(๘)  ถ้าผู้บังคับบัญชาท่ีได้รับเรื่องร้องทุกข์ได้ช้ีแจงให้ผู้ร้องทุกข์ทราบแล้วแต่ผู้ร้องทุกข์ยังไม่
หมดความสงสัย ก็ให้ร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปได้และต้องช้ีแจงด้วยว่าได้ร้องทุกข์นี้ต่อผู้ใด
และได้รับค าช้ีแจงอย่างไรแล้วด้วย 

การร้องทุกข์เท็จ 

ถ้าหากปรากฏชัดว่า ข้อความท่ีร้องทุกข์เป็นความเท็จ หรือการร้องทุกข์นั้นกระท าไป  
โดยผิดระเบียบท่ีกล่าวมา ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระท าผิดต่อวินัยทหาร 
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คุณและโทษของการที่ทหารต้ังม่ันอยู่ในวินัยและขาดวินัย 

ผลดีของการท่ีทหารตั้งมั่นอยู่ในวินัย 
๑. ท าให้ทหารปกครองบังคับบัญชากันได้ 
๒.  ท าให้ทหารสามารถควบคุมกันเป็นปึกแผ่นมั่นคง 
๓.  ท าให้ทหารมีความสามัคคีกลมเกลียวกัน 
๔.  ท าให้ทหารปฏิบัติหน้าท่ีได้ผลดี 
๕.  ท าให้ทหารเข้มแข็ง สามารถจะมีอิทธิพลเป็นท่ีเกรงขามแก่ผู้ท่ีจะมารุกราน 
๖.  ท าให้ทหารสูงเกียรติ เป็นท่ีรักใคร่ไว้วางใจของประชาชน 

ผลร้ายของการท่ีทหารขาดวินัย 
๑.  ท าให้ทหารขาดความเคารพเช่ือฟัง 
๒.  ท าให้กองทหารกลายเป็นกองโจรได้ 
๓.  ท าให้ทหารเส่ือมเสีย ขาดความไว้วางใจของประชาชนพลเมือง 
๔.  ท าให้กองทัพขาดสมรรถภาพ 
๕.  ท าให้ประเทศชาติเส่ือมสลายในท่ีสุด 
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การร้องทุกข์ร้องเรียน 

เพื่อให้การด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดและสอดคล้อง
กับการบริหารราชการของ ทอ.จึงได้ก าหนดแนวทางและวิธีการปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

๑. นิยามศัพท์ 
๑.๑  ค าร้องทุกข์ หมายความว่า ค าร้องทุกข์ท่ีผู้ร้องทุกข์ได้ยื่นหรือส่งต่อเจ้าหน้าท่ี  

ณ ส่วนราชการ ทอ. และหมายความรวมถึงค าร้องทุกข์ท่ีได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมค าร้องทุกข์เดิม โดยมีประเด็น
หรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ด้วย   

๑.๒  ค าร้องเรียน หมายความว่า การท่ีบุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงาน 
ร้องขอให้ ทอ.ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีได้รับ  
อันเนื่องมาจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือทุจริตต่อหน้าท่ี หรือประพฤติมิชอบ 
ของก าลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ. และให้การร้องเรียนเพิ่มเติมหรือแก้ไขด้วย  

๑.๓  ค าร้อง หมายความว่า ค าร้องทุกข์ และ/หรือค าร้องเรียน ท่ีผู้ร้องแจ้งความ
ประสงค์ให้ ทอ.ด าเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนหรือความเสียหายท่ีเกิดจากากรปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติ หรือทุจริตต่อหน้าท่ี หรือประพฤติมิชอบ ของก าลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ.และ
หมายความรวมถึงเอกสารประกอบค าร้อง ค าร้องทุกข์หรือค าร้องเรียนท่ีได้ยื่นแก้ไขเพิ่มเติมค าร้องทุกข์หรือ
ค าร้องเรียนเดิม โดยมีประเด็นหรือข้อเท็จจริงขึ้นใหม่ด้วย  

๑.๔  วินัยทหาร หมายความว่า การท่ีทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
๑.๕ ทุจริตต่อหน้าที่ หมายความว่า ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งใน

ต าแหน่งหรือหน้าท่ี หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่า
มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ีนั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังนี้ เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบเพื่อตนเองหรือผู้อื่น หรือกระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ี
ราชการ   

๑.๖ ประพฤติมิชอบ หมายความว่า กระท าโดยไม่มีอ านาจหรือนอกเหนืออ านาจ
หน้าท่ี หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย หรือโดยไม่ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอนหรือวิธีการ อันเป็นสาระท่ี
ก าหนดไว้ส าหรับการกระท านั้น หรือโดยไม่สุจริต หรือมีการเลือกปฏิบัติ ท่ีไม่จ าเป็น หรือสร้างภาระให้เกิด
กับผู้อื่นเกินสมควร หรือเป็นการใช้ดุลยพินิจไม่ชอบ   

๑.๗  ผู้ร้อง หมายความว่า บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานท่ีเสนอค าร้อง
ต่อ ทอ.หรือหน่วยงานในสังกัด ทอ. และให้รวมถึงผู้แทนท่ีได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการยื่นค าร้องด้วย 

๑.๘  ผู้ถูกร้อง หมายความว่า ก าลังพล ทอ. หรือส่วนราชการ ทอ.ท่ีผู้ร้องกล่าวหาว่า 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือทุจริตต่อหน้าท่ี หรือประพฤติมิชอบจนเป็นเหตุให้ผู้ร้องได้รับปัญหา  
ความเดือดร้อน หรือความเสียหาย  

๑.๙  ก าลังพล ทอ. หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจ าการ และนักเรียนทหารที่สังกัด ทอ. 

๑.๑๐  ส่วนราชการ ทอ. หมายความว่า ส่วนราชการ ทอ.ตามพระราชกฤษฎีกา 
แบ่งส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการ ทอ., ทท. และ กห. พ.ศ.๒๕๕๒         

๑.๑๑  สืบสวน หมายความว่า การแสวงหาข้อเท็จจริง พยาน หลักฐาน ซึ่งผู้มีหน้าท่ี
รับผิดชอบด าเนินการเพื่อให้ทราบรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรียน  
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๑.๑๒  สอบสวน หมายความว่า การรวบรวมพยานหลักฐาน และการด าเนินการอื่น ๆ 

ซึ่งผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบด าเนินการเพื่อพิจารณา วิเคราะห์ และสรุปผลเกี่ยวกับการ้องทุกข์ร้องเรียน  
๑.๑๓  เครือข่ายสารสนเทศด้านการร้องทุกข์ร้องเรียน หมายความว่าการติดต่อส่ือสาร 

รับส่งข้อมูลผ่านส่ือท่ีใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายในการติดต่อ  
๑.๑๔  เจ้าหน้าที่ หมายความว่า จก.จร.ทอ. รอง จก.จร.ทอ. ข้าราชการสังกัด 

กองตรวจสอบเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน จร.ทอ. (กตร.จร.ทอ.) และข้าราชการอื่นท่ี ผบ.ทอ.มอบหมาย  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑  เพื่อแก้ไขและยุติ ปัญหา ความเดือดร้อน ความเสียหาย ท่ีเกิดขึ้นกับผู้ร้อง โดยมี

สาเหตุมาจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ ทุจริตต่อหน้าท่ี หรือประพฤติมิชอบ หรือประพฤติตน  
ไม่เหมาะสม ของก าลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ. 

๒.๒ เพื่อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติแก่ก าลังพล ทอ.และส่วนราชการของ ทอ. เพื่อ
ปูองกันมิให้เกิดปัญหา ความเดือดร้อน ความเสียหาย ซ้ าอีก  

๒.๓ เพื่อมิให้มีการร้องทุกข์ร้องเรียนซ้ าในเรื่องเดิมอีก ท้ังในระดับ ทอ.หรือหน่วยงาน
ระดับสูงกว่า ทอ. 

๒.๔ เพื่อให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๕ เพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

บริหารราชการของ ทอ. 

๓. ขอบเขต   
๓.๑  เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีมีสาเหตุของปัญหา ความเดือดร้อน ความเสียหาย มาจาก

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ หรือทุจริตต่อหน้าท่ี หรือประพฤติมิชอบ หรือประพฤติตนไม่เหมาะสม 
ของก าลังพล ทอ.หรือส่วนราชการของ ทอ. 

๓.๒  เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานระดับสูงกว่า ทอ.มอบหมาย
ให้ด าเนินการ  

๓.๓  เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ี ผบ.ทอ.หรือผู้รับมอบอ านาจท าการแทน ผบ.ทอ.
มอบหมายให้ด าเนินการ 

๔. ให้พิจารณายุติการด าเนินการ  ส าหรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีมิได้ปรากฏช่ือจริง หรือช่องทางการติดต่อกลับของผู้ร้อง 

และไม่มีรายละเอียดเพียงพอต่อการด าเนินการ 
๔.๒ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีมีรายละเอียดซึ่ง จร.ทอ.พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เพียงพอ

ส าหรับการด าเนินการและผู้ร้องไม่ให้ความร่วมมือท่ีจะให้รายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้ค าร้องมีรายละเอียด
ครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอต่อการด าเนินการภายในระยะเวลาท่ี จร.ทอ.แจ้งให้ผู้ร้องทราบ  

๔.๓ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีมีรายละเอียด พยาน หลักฐานในค าร้องเช่นเดียวกับเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียนท่ี ทอ.เคยด าเนินการและยุติเรื่องเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใหม่ ท่ีอาจ
มีผลท าให้มีการเปล่ียนแปลงผลการพิจารณาแต่อย่างใด  

๔.๔  เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีมิได้อยู่ในอ านาจการด าเนินการของ  ทอ.หรืออยู่ใน
อ านาจการด าเนินการของหน่วยงานอื่นภายนอก ทอ.  

 
 



- ๔๓ - 
 
๔.๕  เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนอันไม่เกี่ยวกับวินัยทหาร และอยู่ในระหว่างการด าเนินการ

ตามกระบวนการยุติธรรม หรืออยู่ในระหว่างการด าเนินการของหน่วยงานอื่น หรือมีการด าเนินการถึงท่ีสุดแล้ว 
เช่น ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ เป็นต้น  
 ๔.๖ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีผู้ร้องได้ยื่นค าร้องต่อหน่วยงานในสังกัด กห.ท่ีอยู่เหนือ
ระดับ ทอ.โดยมีรายละเอียดค าร้องเช่นเดียวกันกับท่ีได้ยื่นต่อ ทอ.และอยู่ในระหว่างการพิจารณาด าเนินการ
ของหน่วยงานนั้น  
 ๔.๗ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีผู้ร้องได้แสดงออกถึงการไม่ให้ความร่วมมือในการ
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน  

๔.๘ เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีผู้ร้องแจ้งความประสงค์ต่อ ทอ. หรือ จร.ทอ.หรือต่อผู้ท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบการด าเนินการ ขอให้ยุติการด าเนินการภายหลังการยื่นค าร้อง  

๔.๙  เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีมีส่ังการของผู้บังคับบัญชาท่ีมีระดับสูงกว่า จร.ทอ.ให้ยุติ
การด าเนินการ  

๕.  กรณีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนตามข้อ ๔ ปรากฏช่ือและช่องทางติดต่อกลับผู้ร้องให้ตอบ
กลับผู้ร้องและช้ีแจงเหตุผลให้ผู้ร้องทราบสาเหตุท่ีไม่สามารถด าเนินการตามความประสงค์ของผู้ร้องได้หรือ
ให้ค าแนะน าต่อผู้ร้องส าหรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีมิได้อยู่ในอ านาจการด าเนินการของ ทอ. 

๖.  กรณีเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนตามข้อ ๔ ไม่ปรากฏช่ือจริง และช่องทางติดต่อกลับผู้ร้อง
ให้ จร.ทอ.จัดท าบันทึกเหตุผลการยุติการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนดังกล่าว ตามแบบฟอร์มท่ี จร.ทอ. 
ก าหนด แนบกับค าร้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน  

๗.  หาก จร.ทอ.พิจารณาแล้ว เห็นว่าเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนตามข้อ ๔ ยกเว้นเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนตามข้อ ๔.๙ อาจมีผลกระทบต่อการบริหารราชการของ ทอ.หรือหน่วยใดหน่วยงานหนึ่งของ 
ทอ.หรืออาจน ามาซึ่งการเส่ือมเสียเกียรติยศ ช่ือเสียง ภาพลักษณ์อันดีงามของ ทอ.อาจรับไว้พิจารณา
ด าเนินการ หรือส่งให้หน่วยเกี่ยวข้องด าเนินการก็ได้  

๘.  ให้ จร.ทอ.จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง จร.ทอ.และส่วนราชการในสังกัด ทอ.
เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจ หารือร่วมกัน เกี่ยวกับการด าเนินการร้องทุกข์ร้องเรียนของ ทอ.ตามความ
เหมาะสม และให้สามารถเชิญเจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานภายนอก ทอ.ท่ีมีความรู้ความสามารถหรือมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนข้าร่วมประชุมด้วยก็ได้  

๙.  การเสนอและรับค าร้อง  ประกอบด้วย  
 ๙.๑  เจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน โดยก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่อง

ร้องทุกข์ร้องเรียน และจัดให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับค าร้องตามท่ี จร.ทอ.ก าหนด  
 ๙.๒  ไปรษณีย์ 
 ๙.๓  โทรศัพท์ โดยก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเรืองร้องทุกข์ร้องเรียน และจัด

ให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับค าร้องทางโทรศัพท์ตามท่ี จร.ทอ.ก าหนด  
 ๙.๔  โทรสาร โดยก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน  
 ๙.๕  เครือข่ายสารสนเทศด้านการร้องทุกข์ร้องเรียน โดยก าหนดผู้ปฏิบัติหน้าท่ี

รับผิดชอบรับเรืองร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และจัดให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับค าร้อง 
ตามท่ี จร.ทอ.ก าหนด หากส่วนราชการ ทอ.มีความประสงค์ท่ีจะให้มีการรับเรืองร้องทุกข์ร้องเรียนผ่าน  
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ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วย ให้ประสาน จร.ทอ.ก่อนด าเนินการ เพื่อให้ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของทุกส่วนราชการ ทอ.รวมกัน ณ ท่ีเดียวตามท่ี จร.ทอ.ก าหนด 
สามารถบริหารจัดการได้เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน  

๑๐.  ผู้ร้องสามารถเสนอเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนท่ีเกี่ยวกับ ทอ.ด้วยวาจา เอกสาร หรือ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใหม้ีรายละเอียดประกอบด้วย 

   ๑๐.๑  ช่ือผู้ร้อง 
   ๑๐.๒  ช่ือผู้ถูกร้อง 
   ๑๐.๓  ท่ีอยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์ หรือท่ีอยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่ีสามารถ

ติดต่อได้ของผู้ร้อง 
   ๑๐.๔  รายละเอียดเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
   ๑๐.๕  วัตถุประสงค์ของการร้องทุกข์ร้องเรียน 

๑๑.  กรณีส่วนราชการ ทอ.อื่น ๆ ซึ่งมิใช่ จร.ทอ.ได้รับค าร้องจากผู้ร้อง ให้ส่วนราชการ 
ทอ.นั้น รับผิดชอบด าเนินการ ดังนี้   

   ๑๑.๑  การร้องทุกข์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม ให้พิจารณาด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  

   ๑๑.๒  การร้องทุกข์ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยวินัยทหาร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม หากผู้ร้องไม่ได้รับการพิจารณาด าเนินการจากผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ตามก าหนดเวลา หรือ
ได้รับการพิจารณาแล้วแต่ยังไม่หมดทุกข์ เมื่อได้ร้องทุกข์ถึง ผบ.ทอ.ให้หน่วยรับเรื่องน าเรียน ผบ.ทอ.เพื่อ
พิจารณาส่ังการ  

 ๑๑.๓  กรณีการร้องเรียนก าลังพลหรือหน่วยงานในสังกัด ให้หน่วยส่งส าเนาค าร้อง
ให้ จร.ทอ.ทราบ และพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าท่ี แล้วสรุปผลการด าเนินการส่งให้ จร.ทอ.ตาม
กรอบเวลาท่ีก าหนดในข้อ ๑๕ ส าหรับต้นฉบับให้เก็บไว้ ท่ีหน่วย และให้ จร.ทอ.พิจารณาน าเรียน
ผู้บังคับบัญชาตามสายงานท่ีก าหนด เพื่อทราบตามความเหมาะสม  
 ๑๒.  เมื่อ จร.ทอ.ได้รับค าร้อง ให้ลงทะเบียนบันทึกหลักฐานการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 
และก าหนดช้ันความลับเอกสารเป็นชั้น “ลับ” และให้ถือว่าเป็นเอกสารของทางราชการ  

๑๓.  การตรวจสอบและพิจารณาค าร้อง 
 ๑๓.๑ ให้ จร.ทอ.ตรวจสอบพิจารณาค าร้องท่ีได้รับตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดใน 

ข้อ ๓ และข้อ ๔ และให้ตอบกลับผู้ร้องภายใน ๑๕ วันท าการ นับแต่วันท่ี จร.ทอ.ได้รับค าร้อง โดยทาง
ไปรษณีย์ หรือโทรศัพท์ หรือเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อให้ผู้ร้องได้ทราบว่า ทอ.ได้รับค าร้องมาด าเนินการ  

 ๑๓.๒ ให้ จร.ทอ.สามารถติดต่อประสานผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้องได้โดยตรง
และสามารถด าเนินการสืบสวน สอบสวน ผู้ร้อง และ/หรือ ผู้ถูกร้อง ขั้นต้น เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับค าร้องโดยครบถ้วนสมบูรณ์ และบันทึกหลักฐานการด าเนินการสืบสวน สอบสวน ตามแบบฟอร์ม
หนังสือท่ี จร.ทอ.ก าหนด  

 ๑๓.๓ กรณีเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับวินัยทหาร ให้ จร.ทอ.ส่งค าร้อง
ให้แก่หน่วยต้นสังกัดของผู้ถูกร้องพิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จและสรุปผลการด าเนินการส่งให้  
จร.ทอ.โดยเร็ว ภายในก าหนด ๓๐ วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีหน่วยต้นสังกัดของผู้ถูกร้องได้รับค าร้องจาก  
จร.ทอ. หากมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้หน่วยต้นสังกัด 
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ของผู้ถูกร้องประสาน จร.ทอ.ก่อนวันครบก าหนด เพื่อขยายเวลาในการด าเนินการ และให้สามารถขยาย
เวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ รวมท้ังส้ินไม่เกิน ๔๕ วันท าการ หากหน่วยด าเนินการไม่แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ จร.ทอ.รายงาน ผบ.ทอ.เพื่อพิจารณา   
  ๑๓.๔  กรณีเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือ 
ประพฤติมิชอบ ให้ จร.ทอ.ส่งค าร้องให้ สตน.ทอ.พิจารณาด าเนินการให้แล้วเสร็จและสรุปผลการด าเนินการ
ให้ จร.ทอ.ทราบโดยเร็ว ภายในก าหนด ๔๕ วันท าการ นับต้ังแต่วันท่ีหน่วยได้รับค าร้องจาก จร.ทอ. หากมี
ความจ าเป็นท่ีไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้หน่วยประสาน จร.ทอ.ก่อนวัน
ครบก าหนด เพื่อขยายเวลาในการด าเนินการ และให้สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ รวมท้ังส้ิน 
ไม่เกิน ๖๐ วันท าการ   

๑๓.๕  กรณีเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนซ่ึงมิได้เก่ียวกับการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือ
ประพฤติมิชอบ และผู้ถูกร้องเป็นนาทหารสัญญาบัตรช้ันยศ น.อ.ลงมา ให้ จร.ทอ.แต่งต้ัง คณก.สอบสวน
เพื่อพิจารณาด าเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง  

๑๓.๖  กรณีเรื่องร้องเรียนซ่ึงมิได้เก่ียวข้องกับการทุจริตต่อหน้าท่ีหรือประพฤติมิชอบ 
และผู้ถูกร้องเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ.(รับเงินเดือนอัตรา น.อ.พิเศษ) ขึ้นไป หรือเรื่องร้องเรียนท่ี
จร.ทอ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับส่วนราชการ ทอ.หลายหน่วย หรือมีความ
สลับซับซ้อน ให้ จร.ทอ.ขออนุมัติ ผบ.ทอ.แต่งต้ัง คณก.สอบสวนข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาด าเนินการ  

๑๓.๗  กรณีผู้ถูกร้องย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่นก่อนมีการร้องเรียน แต่
เป็นการร้องเรียนการปฏิบัติขณะสังกัดหน่วยงานเดิม หรือผู้ถูกร้องย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่น
ระหว่างการด าเนินการพิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร้องเรียนให้ด าเนินการ ดังนี้  
                                 ๑๓.๗.๑  กรณีย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการภายใน ทอ.ให้ถือเป็นความ
รับผิดชอบของท้ังส่วนราชการเดิมและส่วนราชการใหม่ของผู้ถูกร้องในการให้ความร่วมมือกับ จร.ทอ.ตามท่ี
ได้รับการประสานจาก จร.ทอ. 
                                  ๑๓.๗.๒  กรณีย้ายไปปฏิบัติราชการภายนอก ทอ.ให้ จร.ทอ.เป็นหน่วย
สามารถประสานรายละเอียดในการปฏิบัติได้โดยตรง ท้ังนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

๑๓.๘  หากผู้ร้องได้เสนอค าร้องเรื่องเดียวกันไว้กับส่วนราชการกองทัพอากาศอื่น ๆ 
ซึ่งมิใช่ จร.ทอ.ให ้จร.ทอ.หรือคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖ รับค าร้องท่ีผู้ร้อง
ได้เสนอไว้กับส่วนราชการ ทอ.นั้น มาด าเนินการในคราวเดียวกัน  

๑๔.  การสืบสวนและสอบสวนเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียน  
 ๑๔.๑ การด าเนินการสืบสวน สอบสวน ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้เกี่ยวข้อง ให้กระท า

โดยวิธีลับห้ามมิให้การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดใด ๆ ให้ผู้ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด  
 ๑๔.๒ การด าเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ผู้รับผิดชอบต้อง

เปิดโอกาสให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้ช้ีแจงและแสดงข้อมูล เอกสาร พยาน หลักฐาน เพื่อประกอบการ
พิจารณา 

 ๑๔.๓  ให้ จร.ทอ.หรือ คณก.ฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖ 
สามารถติดต่อประสานก าลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ.ได้โดยตรง เพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูล เอกสาร 
หลักฐาน ท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน หรือขอรับการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ร่วม
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน  
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๑๔.๔  ให้ จร.ทอ. หรือ คณก.ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖ สามารถ
แจ้งให้ส่วนราชการ ทอ.หรือก าลังพล ทอ.ท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน จัดส่งเอกสาร หรือข้อมูล
หลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง หรือด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อน ามาประกอบการพิจารณาด าเนินการสืบสวน 
สอบส่วน สรุป รายงานผลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และให้ถือเป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการ ทอ.หรือ
ก าลังพล ทอ.ท่ีจะต้องด าเนินการให้เป็นไปตามท่ีได้รับการร้องขอโดยเร็ว ภายในก าหนด ๓๐ วันท าการ 
นับต้ังแต่วันท่ีหน่วยหรือผู้เกี่ยวข้องได้รับหนังสือแจ้งให้ด าเนินการ หากมีความจ าเป็นท่ีไม่สามารถ
ด าเนินการ หากมีความจ าเป็นท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖ ก่อนวันครบก าหนด เพื่อขยาย
เวลาในการด าเนินการ และให้สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ รวมท้ังส้ิน ไม่เกิน ๑๕ วันท าการ  

๑๔.๕  ในระหว่างการด าเนินการสืบสวน สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน หากปรากฏว่า 
ผู้ร้องมีการยื่นค าร้องในเรื่องเดียวกันต่อส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นท่ีมีระดับสูงกว่า ทอ.ให้ จร.ทอ.หรือ 
คณก.ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๒๓ ยุติการด าเนินการไว้ก่อน เพื่อรอผลการพิจารณา
ด าเนินการของส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น และแจ้งให้ผู้ร้องทราบ  

๑๔.๖  หากการพิจารณาด าเนินการของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีระดับ 
สูงกว่า ทอ.ตามข้อ ๑๔.๕ ได้ข้อยุติเป็นท่ีเรียบร้อย ให้ จร.ทอ.หรือ คณก.ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก ผบ.ทอ.
ตามข้อ ๑๓.๖ ติดต่อประสานส่วนราชการหรือหน่วยงานดังกล่าว เพื่อขอทราบผลการพิจารณา และให้ยุติ
การด าเนินการพร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ร้องทราบด้วย  

๑๕. การสรุป รายงานผล และยุติเร่ืองร้องทุกข์ร้องเรียน  
๑๕.๑  ให้ จร.ทอ.หรือคณะกรรมการ ฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก ผบ.ทอ.ตามข้อ ๑๓.๖ 

จัดท ารายงานผลการพิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ข้อเสนอแนะน าเรียน ผบ.ทอ. หรือ
ผู้รับมอบอ านาจท าการแทน ผบ.ทอ. ตามสายงานท่ีก าหนด และสรุปการปฏิบัติงานการด าเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนน าเรียน ผบ.ทอ.ทุกรอบ ๖ เดือน  

๑๕.๒  กรณีรายงานผลการด าเนินการเรื่องทุกข์ร้องเรียน มีการส่ังการของ ผบ.ทอ. 
หรือผู้รับมอบอ านาจท าการแทน ผบ.ทอ. ให้ก าลังพลหรือส่วนราชการ ทอ.ด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้
ถือเป็นความรับผิดชอบของ จร.ทอ.ในการแจ้งให้ก าลังพลหรือส่วนราชการนั้นทราบ และติดตามผลการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามส่ังการโดยเร็ว  

๑๕.๓  การยุติเรื่องร้องทุกข์เรียน ให้ จร.ทอ.หรือ คณก.ฯ ท่ีได้รับการแต่งต้ังจาก ผบ.ทอ. 
ตามข้อ ๑๓.๖ แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องทราบเป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบเอกสาร หรือข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านช่องทางการติดต่อส่ือสารช่องทางใดช่องทางหนึ่งท่ีผู้ร้องสามารถรับรู้ได้ และจัดท า
หลักฐานการแจ้งผลการด าเนินการเก็บไว้ ณ จร.ทอ. กรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานภายนอก ทอ.หรือบุคคล
ท่ีมีต าแหน่งสูงกว่าเจ้ากรม จร.ทอ.เป็นผู้ร้องให้ ผบ.ทอ.หรือผู้รับมอบอ านาจท าการแทน ผบ.ทอ.เป็นผู้ลงช่ือ 
ในหนังสือแจ้งผู้ร้อง  

๑๕.๔  ให้ จร.ทอ.จัดเก็บข้อมูล เอกสาร หลักฐาน เกี่ยวกับการด าเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนท่ี ทอ.รับมาด าเนินการจนได้ข้อยุติท้ังหมด ให้สามารถตรวจสอบได้อยู่เสมอ ท้ังนี้ให้เป็นไป
ตามระเบียบงานสารบรรณหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง  

๑๕.๕  ให้การพิจารณาด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน เมื่อได้พิจารณาและ
ด าเนินการตามระเบียบนี้แล้วถือเป็นที่สุด เว้นแต่ ผบ.ทอ.จะส่ังการเป็นอย่างอื่น   
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๑๖.  อ านาจและหน้าที่  
 ๑๖.๑  เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน 

ทอ.เจ้าหน้าท่ีมีอ านาจและหน้าท่ีดังนี้  
  ๑๖.๑.๑  ด าเนินการสืบสวนสอบสวนผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้เกี่ยวข้อง ได้ท้ัง

โดยวิธีลับและเปิดเผย และมิให้เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดใด ๆ ให้ผู้ท่ีมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด  
  ๑๖.๑.๒  ติดต่อประสานก าลังพล ทอ.หรือส่วนราชการ ทอ.ได้โดยตรง เพื่อ

ขอรับการสนับสนุนผู้เช่ียวชาญเป็นผู้ร่วมด าเนินการสืบสวนสอบสวนเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน  
  ๑๖.๑.๓  ติดตามการด าเนินการ ตรวจสอบและพิจารณาความถูกต้อง 

รวมท้ังให้หน่วยเกี่ยวข้อง ด าเนินการแก้ไขผลการด าเนินการของหน่วยตามข้อ ๑๓.๓ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ ก่อนน าเรียน ผบ.ทอ.   

 
 

 
เอกสารอ้างอิง  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการด าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน พ.ศ.๒๕๖๐ 
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การสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ 
 

๑. วัตถุประสงค์  เพื่อวางหลักเกณฑ์ในการส่ังให้ข้าราชการทหารพักราชการ เนื่องจาก 
ถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญา หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน 

๒. หลักเกณฑ์การสั่งให้ทหารประจ าการพักราชการ  
ถูกฟูองเป็นจ าเลยหรือตกเป็นผู้ต้องหาคดีอาญา ท่ีมิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิด 

อันได้กระท าโดยประมาทหรือมีกรณีท่ีต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกสอบสวนเพื่อลงทัณฑ์ 
สถานหนักให้หัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดแต่งต้ังคณะกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน ท าการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและร่วมกันพิจารณา หากเห็นว่าถ้าให้อยู่ในหน้าท่ีราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ  
ก็ให้เสนอส่ังพักราชการต่อไป 

การแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้ต้องคดีหรือผู้ถูกกล่าวหา 
รายงานหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดผ่านก าลังพลของหน่วยภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันท่ีทราบการ
ต้องคดีหรือถูกกล่าวหา เพื่อแต่งต้ังคณะกรรมการ และให้คณะกรรมการด าเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบค าส่ัง หากการด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ ให้ขอขยายเวลาได้อีกไม่เกิน 
๒ ครั้ง ครั้งละ ๑๕ วัน หากยังไม่แล้วเสร็จอีกให้ประธานคณะกรรมการช้ีแจงเหตุผล และขอขยายเวลาได้
อีกไม่เกิน ๑๕ วัน 

๓.  แนวทางการพิจารณา การพิจารณาเสนอความเห็นของคณะกรรมการ ฯ ใหพ้ิจารณาจาก 
๓.๑  ข้อเท็จจริงท่ีปรากฏตามหลักฐาน  
๓.๓  ความเสียหายแก่ทางราชการ หากผู้นั้นยังคงรับราชการต่อไป ไม่ว่าจะอยู่ใน

ต าแหน่งเดิมหรือในต าแหน่งอื่นก็ตาม ซึ่งความเสียหายดังกล่าวให้ค านึงถึง 
๓.๓.๑ พฤติการณ์แห่งการกระท าความผิด เช่น ความอุกอาจ  ติดเป็นนิสัย  

เป็นต้น 
๓.๓.๒ ลักษณะความผิด ความหนักเบาของข้อหา   
๓.๓.๓ พยานหลักฐานท่ีปรากฏในคดี 
๓.๓.๔ สถานะความเป็นข้าราชการทหาร 

๓.๔  ให้ถือความเห็นของหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดเป็นข้อยุติ เว้นแต่ ผบ.ทอ. 
จะส่ังเป็นอย่างอื่น  

๔.  กรณีข้าราชการทหารต่างสังกัดกระท าความผิดร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกัน คณก.ฯ ตามข้อ 
๒ จะต้องพิจารณาให้ความเห็นเหมือนกันและเป็นแนวทางเดียวกัน เว้นแต่ข้อเท็จจริงของแต่ละคนแตกต่าง
กัน 

๕.  กรณีท่ีมิได้มีค าส่ังให้พักราชการ และต่อมาศาลมีค าพิพากษาว่าจ าเลยมีความผิด 
ไม่ว่าศาลจะให้ลงโทษหรือรอการลงโทษก็ตาม และคดียังไม่ถึงท่ีสุด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดรีบด าเนินการ  
ตามข้อ ๒ เพื่อเสนอรายงานให้พักราชการต่อไป 

๖.  ในกรณีท่ีมีค าส่ังให้พักราชการ ให้ย้ายบุคคลนั้นเข้าส ารองราชการ 
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๗. ผู้มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการทหารพักราชการ 
๗.๑  ข้าราชการทหารต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังบรรจุเป็นผู้ส่ัง 
๗.๒  ข้าราชการทหารช้ันสัญญาบัตร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นผู้ส่ัง 

๘. การพักราชการ ให้พักตลอดเวลาท่ีคดียังไม่ถึงท่ีสุด หรือตลอดเวลาท่ีสอบสวน
พิจารณาเว้นแต่ผู้ถูกส่ังให้พักราชการผู้ใดได้ร้องขอกลับเข้ารับราชการต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้นและ
เมื่อผู้บังคับบัญชานั้นเห็นว่าสมควรส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณา
เสร็จส้ิน เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกส่ังให้พักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือพิจารณาและไม่
ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการด าเนินการทางวินัยได้ล่วงพ้นหนึ่งปีนับต้ังแต่วันพัก
ราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จ และผู้ถูกส่ังให้พักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชานั้นรายงาน
ตามล าดับช้ันถึงผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการโดยท าความเห็นพร้อมเหตุผลประกอบรายงานว่าสมควรให้ผู้
นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามท่ีร้องขอหรือไม่ และผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการจะส่ังให้ผู้นั้นกลับ
เข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ินก็ได้ แต่ถ้าผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการ
เห็นว่าผู้ถูกส่ังให้พักราชการยังไม่สมควรส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการดังกล่าวให้แจ้งผู้นั้นทราบด้วย 

๙. การให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการ  เมื่อคดีถึงท่ีสุดแล้ว หรือการ
สอบสวนพิจารณาเสร็จแล้ว  

๙.๑  ถ้าผู้ถูกส่ังให้พักราชการมิได้กระท าความผิดและไม่มีมลทินหรือมัวหมองเลย 
ผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับคืนต าแหน่งเดิม หรือเทียบเท่าต้ังแต่วันที่สั่งพักราชการ 

๙.๒  ถ้าผู้ถูกส่ังพักราชการไม่ได้กระท าความผิดแต่ก็มีมลทินหรือมัวหมองอยู่  
ผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการจะสั่งให้กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการก็ได้ แต่การส่ังให้กลับ 
เข้ารับราชการหรือออกจากราชการ ต้ังแต่วันที่ออกค าสั่งนั้น 

๙.๓  ถ้าผู้ถูกส่ังพักราชการได้กระท าความผิด แต่ศาลรอการก าหนดโทษหรือ 
ก าหนดโทษ แต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจ าคุกและปรับแต่โทษจ าคุกให้ยก หรือลงโทษจ าคุกและปรับแต่
โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษปรับสถานเดียว หรือผู้บังคับบัญชาส่ังให้ลงทัณฑ์ทางวินัย และ
ความผิดไม่เก่ียวกับการทุจริตต่อผลประโยชน์ของทางราชการ  ผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการ จะส่ังให้
กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการ ตามข้อ ๕.๒ ก็ได้ 

๑๐.  การให้ออกจากราชการ  ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังพักราชการได้กระท าความผิดให้บังคับบัญชา
ท่ีส่ังพักราชการปฏิบัติดังนี้ 

๑๐.๑ ถ้าส่ังให้ออกจากราชการโดยไม่มีเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญให้ส่ังให้ออก
ต้ังแต่วันส่ังพักราชการ 

๑๐.๒ ถ้าส่ังให้ออกจากราชการโดยมีเบี้ยหวัด บ าเหน็จบ านาญให้ส่ังให้ออกต้ังแต่
วันออกค าส่ัง 

๑๑.  เงินเดือนและเงินที่จ่ายเป็นรายเดือนของผู้ที่ถูกสั่งพักราชการ  ให้ถือปฏิบัติตาม
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน และให้ผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓ ส่ังจ่ายหรือ
งดจ่ายแล้วแต่กรณี  

๑๒.  หลักเกณฑ์การบรรจุผู้ถูกสั่งพักราชการที่สังกัด ทอ.ซ่ึงต้องหาคดีอาญา หรือคดีอื่น ๆ 
กลับเข้ารับราชการ หรือปลดออกจากราชการ 
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๑๒.๑ ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ หรือนายทหารพระธรรมนูญของหน่วย
พิจารณาชี้ขาดว่ามีมลทินมัวหมองหรือไม่ ท้ังนี้โดยไม่ค านึงว่า พนักงานอัยการส่ังไม่ฟูองผู้ต้องหาหรือศาล
ยกฟูอง หรือไม่ลงโทษ 

๑๒.๒ ความผิดในคดีอาญาที่ให้กลับเข้ารับราชการได้ 
๑๒.๒.๑ ประมาทหรือลหุโทษ 
๑๒.๒.๒ ท าร้ายร่างกายผู้อื่น 
๑๒.๒.๓ ร่วมชุมนุมต่อสู้ระหว่างบุคคลต้ังแต่ ๓ คนขึ้นไป 
๑๒.๒.๔ ท าให้ตนเองแท้งลูก 
๑๒.๒.๕ ดูหมิ่น หรือหมิ่นประมาท 
๑๒.๒.๖ ท าให้เส่ือมเสียอิสรภาพ อันสามารถยอมความได้ 
๑๒.๒.๗ ท าให้เสียทรัพย์อันยอมความได้ 
๑๒.๒.๘ บุกรุกซึ่งยอมความได้ 
๑๒.๒.๙ กระท าผิดเพราะส าคัญผิด 
๑๒.๒.๑๐ กระท าผิดเพราะไม่รู้กฎหมาย 
๑๒.๒.๑๑ กระท าผิดเพราะความจ าเป็น 
๑๒.๒.๑๒ ปูองกันเกินสมควรแก่เหตุ 
๑๒.๒.๑๓ กระท าผิดตามค าส่ังของเจ้าพนักงาน 
๑๒.๒.๑๔ บันดาลโทสะ 
๑๒.๒.๑๕ คดีท่ีมีโทษปรับอย่างเดียว 
๑๒.๒.๑๖ ซ่องโจร 
๑๒.๒.๑๗ กระท าอนาจารซึ่งยอมความได้ 
๑๒.๒.๑๘ แจ้งความเท็จ 
๑๒.๒.๑๙ ความผิดเกี่ยวกับการค้าซึ่งยอมความได้ 
๑๒.๒.๒๐ ฐานปลอมปนอาหาร 
๑๒.๒.๒๑ ฐานใช้ยศผิด 

๑๒.๓ ความผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่น ๆ ท่ีให้กลับเข้ารับราชการได้ 
๑๒.๓.๑ ศาลใช้วิธีการเพื่อความปลอดภัยแทนการลงโทษจ าคุก ซึ่งมี 

๑๒.๓.๑.๑ กักกัน 
๑๒.๓.๑.๒ ห้ามเข้าเขตก าหนด 
๑๒.๓.๑.๓ เรียกประกันทัณฑ์บน 
๑๒.๓.๑.๔ คุมตัวไว้ในสถานพยาบาล 
๑๒.๓.๑.๕ ห้ามประกอบอาชีพบางอย่าง 

๑๒.๓.๒  ความผิดตามพระราชบัญญัติต่าง ๆ ถ้าความผิดนั้นไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของทางราชการ 
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๑๒.๔ ความผิดทีใ่ห้ปลดออกจากราชการ 
๑๒.๔.๑ ความผิดอื่นนอกจากความผิด ในข้อ ๑๒.๒ และข้อ ๑๒.๓ 
๑๒.๔.๒ อยู่ในหลักเกณฑ์ต้องส่ังพักราชการ 

๑๒.๕ การจะบรรจุผู้ซึ่งต้องหาคดีอาญากลับเข้ารับราชการให้หน่วยต้นสังกัด 
ของข้าราชการท่ีต้องหาคดีอาญาต้ังคณะกรรมการของหน่วยขึ้นสอบสวน และรวบรวมหลักฐานท่ี  
นายทหารพระธรรมนูญของหน่วยท่ีไปร่วมฟังการสอบสวนกับพนักงานสอบสวน เพื่อน าไปประกอบ 
การพิจารณาในการส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง 
- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการส่ังให้ข้าราชการทหารพักราชการ พ .ศ.๒๕๒๘  และ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๕๕ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
- หนังสือ กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๓๗๖/๓๔๒๐ ลง ๗ พ.ค.๒๓ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณารายงานขออนุมัติ
บรรจุผู้ท่ีถูกส่ังพักราชการ เนื่องจากต้องหาคดีอาญากลับเข้ารับราชการภายหลังคดีถึงท่ีสุดแล้ว 
- ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐ เรื่อง หลักเกณฑ์การพักราชการ 
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ผนวก 
แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการทหารพักราชการ 
ประกอบค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐ 

 
ล าดับ กฎหมายและกลุ่มความผิด        การใช้ดุลยพินิจพักราชการ หมายเหตุ 

 
 
 

๑ 
 

๒ 
    ๓ 
    ๔ 

๕ 
 

    ๖ 
๗ 
 

    ๘ 
    ๙ 

 
   ๑๐ 
   ๑๑ 
 
 
    ๑๒ 

 
(๑) ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท 
และผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร 
ความผิดต่อสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 
ความผิดต่อเจ้าพนักงาน 
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 
ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชน 
ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภยันตรายต่อประชาชน 
 
ความผิดเกี่ยวกับการปลอมแปลงเอกสาร 
ความผิดเกี่ยวกับเพศ 
 
ความผิดต่อชีวิต 
ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพ 
 
 
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ 

 
 
 
ทุกความผิด 
 
ทุกความผิด 
ทุกความผิด ยกเว้น มาตรา ๑๓๕ 
ความผิด ตามมาตรา ๑๔๐ 
ทุกความผิด ยกเว้น มาตรา ๑๕๙ ,
๑๖๐,๑๖๓,๑๖๔,๑๖๕ 
ความผิด ตามมาตรา ๒๐๙,๒๑๐ 
ความผิด ตามมาตรา ๒๑๗,๒๑๘ ๒๒๐ 
และ ๒๒๑ 
ความผิด ตามมาตรา ๒๖๖,๒๖๘ 
ความผิด ตามมาตรา ๒๗๖,๒๗๗ 
๒๘๐,๒๘๒,๒๘๓,๒๘๔ และ ๒๘๖ 
ทุกความผิด ยกเว้น ๒๙๔ 
ความผิด ตามมาตรา ๓๐๙,๓๑๒ 
๓๑๓,๓๑๔,๓๑๕,๓๑๗,๓๑๘,๓๑๙ 
และ ๓๒๐ 
ความผิดฐาน ลัก,ว่ิงราว,กรรโชก,ชิง, 
ปล้น,ฉ้อโกง และรับของโจร 
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แนวทางการพิจารณาให้ข้าราชการทหารพักราชการ 
ประกอบค าสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ท่ี ๑๐๒/๕๐ ลง ๑๘ ส.ค.๕๐ 

 
ล าดับ ฐานความผิดท่ีถูกฟูองหรือถูกกล่าวหา การใช้ดุลยพินิจพักราชการ หมายเหตุ 
๑๓ 

 
   ๑๔ 

 
   ๑๕ 
   ๑๖ 
   ๑๗ 

 
 
 
 

ความผิดต่อเจ้าพนักงานในการยุติธรรม 
 
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม 
 
ความผิดต่อร่างกาย 
ความผิดตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ 
ความผิดท่ีมีโทษทางอาญาตามกฎหมายอื่น ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความผิด ตามมาตรา ๑๖๗,๑๗๗, 
๑๘๐ และ ๑๙๑ 
ทุกความผิด ยกเว้นมาตรา ๒๐๓ 
และ ๒๐๕ 
ความผิด ตามมาตรา ๒๙๗ (๑)-(๗) 
ยกเว้น ความผิดฐานเสพ 
โทษจ าคุก เกินกว่า ๕ ปี ข้ึนไป 
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ข้าราชการทหาร 
 

๑. วัตถุประสงค์  เดิมยังไม่มีกฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการทหารไว้โดยแน่นอน 
ต้องอาศัยหลักการและวิธีการของข้าราชการพลเรือนเป็นหลัก จึงจ าเป็นต้องตรากฎหมายเกี่ยวกับการนี้  
ขึ้นใช้บังคับแต่ข้าราชการทหารโดยเฉพาะ 

๒. ผลใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับต้ังแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๑ เป็นต้นไป 

๓. นิยามศัพท์ 
๓.๑ “ข้าราชการทหาร” หมายถึง ทหารประจ าการ และข้าราชการกลาโหมพลเรือน 

ท่ีบรรจุในต าแหน่งอัตราทหาร 
๓.๒ “ทหารกองประจ าการ” หมายถึง ทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วย

การรับราชการทหาร 
๓.๓ “นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหม” หมายถึง นักเรียนท่ีเข้าศึกษาในโรงเรียน

ของทางราชการทหาร ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด  

๔. การบรรจ ุ การบรรจุบุคคลเข้ารับการเป็นข้าราชการทหาร โดยจะให้ได้รับเงินเดือน
ในช้ันใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

๕. ระหว่างรับราชการ 
๕.๑ การแต่งต้ัง การเล่ือนหรือลดต าแหน่ง การย้าย การโอน การเล่ือนช้ันเงินเดือน

และการออกจากราชการของข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปตามกฎหมาย  
ข้อบังคับ ค าส่ัง และระเบียบของกระทรวงกลาโหม 

๕.๒ การเล่ือนช้ันเงินเดือนของทหารกองประจ าการ ให้เป็นไปตามท่ี กห.ก าหนด 

๖. เงินเดือน 
๖.๑ อัตราเงินเดือน ข้าราชการ ทหารกองประจ าการ และนักเรียน ในสังกัด กห. 

แบ่งเป็น ๑๔ ระดับ  ดังนี้ 
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 ทหารกองประจ าการ และนักเรียนทหารใน 
สังกัด กห.ให้ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ท้าย พ.ร.บ.ข้าราชการทหาร (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๘ 

๖.๓ บัญชีอัตราเงินเดือนทหาร ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๑ ธ.ค.๕๗ 
๖.๔ เมื่อปรากฏว่าเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ัวไปในประเทศเพิ่มขึ้นหรือค่าครองชีพ

สูงขึ้นหรืออัตราเงินเดือนทหารท่ีใช้อยู่ไม่เหมาะสม ก็ให้มีการปรับใช้อัตราเงินเดือนทหารตามความ
เหมาะสมโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา   

๖.๕ หากจะมีการปรับบัญชีอัตราเงินเดือนทหารใหม่ในอนาคต ต้องด าเนินการแก้ไข 
เพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว 

๗.  เงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง  ข้าราชการท่ีประจ าอยู่ในต่างประเทศหรือต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษอาจได้รับเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่ง และเงินเพิ่มอื่น หรือเงินช่วยเหลือ ตามท่ีก าหนด โดยคณะรัฐมนตรี
โดยกระทรวงการคลัง หรือโดยกระทรวงกลาโหมตามท่ีได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง  

๘.  วินัย วินัยของข้าราชการทหาร ทหารกองประจ าการ และนักเรียน สังกัด  กห. 
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย วินัยทหาร ข้อบังคับ และระเบียบแบบธรรมเนียมท่ี กห.ก าหนด 

๙.  คณะกรรมการข้าราชการทหาร   ให้มีคณะกรรมการ จ านวนไม่เกิน ๑๒ คน  
เรียกโดยย่อว่า "กขท." 

๑๐.  กขท.  ประกอบด้วย 
๑๐.๑ ปล.กห.เป็นประธาน 
๑๐.๒ นายทหารสัญญาบัตรประจ าการ ซึ่ง รมว.กห.แต่งต้ังจากผู้แทน รอ., บก.ทท., 

ทบ., ทร., ทอ., กง.กห., ธน.และ สม. ส่วนราชการละ ๑ คน เป็นกรรมการ รวม ๘ คน 
๑๐.๓ นายทหารสัญญาบัตรประจ าการ หรือนอกประจ าการ ซึ่ง รมว.กห.แต่งต้ัง  

จากผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนราชการ และต้องไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองอีกไม่เกิน ๓ คน เป็นกรรมการ 
๑๐.๔ ให้กรรมการ ซึ่งแต่งต้ังจาก สม.เป็น เลขานุการ  
๑๐.๕ ประธานกรรมการ และกรรมการผู้แทนส่วนราชการตามข้อ ๑๐.๑ และ 

ข้อ ๑๐.๒ จะต้องพ้นจากต าแหน่งกรรมการ เมื่อออกราชการหรือเปล่ียนแปลงต าแหน่งเดิม เมื่อมีการ
แต่งต้ัง 

๑๑. วาระของ กขท. 
๑๑.๑ มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ ๒ ปี 
๑๑.๒ ถ้าต าแหน่งกรรมการว่างลงก่อนครบวาระ ให้ด าเนินการแต่งต้ังกรรมการแทน 

ภายในก าหนด ๓๐ วัน ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของ
ผู้ซึ่งตนแทน 

๑๑.๓  กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง รมว.กห.จะแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ 
๑๑.๔  ในกรณีท่ีกรรมการพ้นจากต าแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ 

ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าท่ีไปก่อนจนกว่าจะได้แต่งต้ังกรรมการใหม่ 
๑๒. ระเบียบการประชุมของ กขท.ให้เป็นไปตามท่ี กห.ก าหนด 
๑๓. หน้าที่ กขท.มีหน้าท่ีเสนอแนะและให้ค าปรึกษา เรื่องท่ีเกี่ยวกับระเบียบข้าราชการทหาร

แก่ รมว.กห. ตามท่ี รมว.กห.มอบหมายและตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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๑๔. อ านาจ กขท. มีอ านาจแต่งต้ังนายทหารสัญญาบัตรประจ าการเป็นคณะอนุกรรมการ 

เพื่อพิจารณา หรือท าการใด ๆ ตามท่ี กขท.มอบหมาย 
 
 
เอกสารอ้างอิง พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
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ข้าราชการกลาโหมพลเรือน 

ข้าราชการกลาโหมพลเรือน หมายความว่า บุคคลซึ่งได้บรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหม 
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน มี ๒ ช้ัน 

๑.  ช้ันสัญญาบัตร 

๒.  ต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

๑.  วินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน 
๑.๑  ต้องสนับสนุนการปกครองระบบรัฐธรรมนูญด้วยบริสุทธิ์ใจและต้องพยายาม

ช้ีแจงแก่บุคคลในบังคับบัญชาให้เข้าใจและนิยมการปกครองระบบรัฐธรรมนูญ 
๑.๒  ในการปฏิบัติราชการ ห้ามมิให้กระท าการข้ามต าแหน่งการบังคับบัญชาเว้นแต่

จะได้รับอนุญาตหรือในกรณีพิเศษตามท่ีกล่าวต่อไปนี้ ในข้อ ๑.๓  
๑.๓  ต้องเช่ือฟังค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมาย 

และแบบธรรมเนียม ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตาม ห้ามมิให้ด้ือดึง ขัดขืน หลีกเล่ียง แต่ถ้าเห็นว่าค าส่ังนั้น 
ผิดกฎหมายหรือคลาดเคล่ือนจากแบบธรรมเนียม ต้องรายงานช้ีแจงให้ ผู้บังคับบัญชานั้นทราบแต่เมื่อได้ 
รายงานช้ีแจงแล้ว ผู้บังคับบัญชาส่ังให้ปฏิบัติ ถ้าค าส่ังนั้นไม่เป็นการผิดกฎหมายก็ให้ปฏิบัติตามแล้วรายงาน 
ให้ ผู้บังคับบัญชาเหนือผู้ ส่ังตนขึ้นไปอีกช้ันหนึ่ งทราบ แต่ถ้าค าส่ังนั้น ผิดกฎหมายต้องรายงานให้  
ผู้บังคับบัญชา เหนือผู้ส่ังทราบโดยเร็ว 

๑ .๔  ต้อง ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความระมัดระวัง  มิ ให้ เกิดเสียหาย 

แก่ราชการ 

๑.๕  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามมิให้รายงานเท็จต่อ
ผู้บังคับบัญชาและห้ามมิให้อาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม เพื่อหาผลประโยชน์
แก่ตนเองหรือแก่ผู้อื่น 

๑.๖  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ ห้ามมิให้เป็นตัวกระท าการในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทใด ๆ และห้ามมิให้กระท าการหาผลประโยชน์อย่างใดอันอาจเป็นทางให้เสียความเท่ียงธรรมใน
หน้าท่ีราชการของตน 

๑.๗  ต้องรักษาช่ือเสียง มิให้มีข้ึนช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว ห้ามมิให้ประพฤติตนเป็นคน
เสเพล เสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือท าผิดอาญาหรือกระท าการใด ๆ 
อันอาจเสียเกียรติศักดิ์ของต าแหน่งราชการ 

๑.๘  ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาและประชาชน ห้ามมิให้ดูหมิ่นเหยียดหยาม
แก่บุคคลใด ๆ 

๑.๙  ต้องรักษาความสามัคคีระหว่างข้าราชการ และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
๑.๑๐  ต้องอุตสาหะและอ านวยความสะดวกในหน้าท่ีราชการ 
๑.๑๑  ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
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๒.  การรักษาวินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน  

     ๒.๑  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีดูแลระมัดระวังข้าราชการกลาโหมพลเรือนในบังคับ
บัญชาของตนให้ปฏิบัติตามวินัยข้าราชการกลาโหมพลเรือน ตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๑ 

 ถ้าผู้บังคับบัญชารู้ว่าผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท าผิดวินัย ต้องพิจารณาว่าความผิด
ของข้าราชการผู้นั้นอยู่ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษหรือไม่ ถ้าอยู่ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษได้ก็ให้ส่ัง
ลงโทษ ถ้าเห็นว่าความผิดนั้นควรจะลงโทษมากไปกว่าท่ีตนมีอ านาจลงโทษได้ ก็รายงานต่อผู้บังคับบัญชา
เหนือตนเพื่อส่ังลงโทษต่อไป 

 ผู้บังคับบัญชาผู้ใดไม่จัดการลงโทษ หรือไม่กระท าการตักเตือนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ท่ีท าผิดวินัย ให้ถือว่าผู้บังคับบัญชาผู้นั้นท าผิดวินัย ฐานขาดความระมัดระวังในหน้าท่ีราชการ 

๒.๒  ข้าราชการผู้ใดถูกผู้บังคับบัญชาส่ังลงโทษฐานผิดวินัย ผู้นั้นต้องปฏิบัติตามทันที 
ถ้าเห็นว่าไ ด้รับโทษโดยไม่ยุติธรรม จะร้องทุกข์ไปยัง ผู้บัง คับบัญชาเหนือผู้ ส่ังไปตา มล าดับจนถึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้   

๓.  โทษผิดวินัย 

 ๓.๑  โทษผิดวินัย  มี ๕ สถานคือ 
๓.๑.๑  ภาคทัณฑ์ 
๓.๑.๒  ตัดเงินเดือน 
๓.๑.๓  ลดช้ันเงินเดือน  
๓.๑.๔  ปลดออก  
๓.๑.๕  ไล่ออก  

๓.๒  การไล่ออก  จะกระท าได้เมื่อข้าราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและ 
ผู้มีอ านาจส่ังบรรจุเห็นสมควรแล้วจึงให้ไล่ออกไป 

๓.๓  การปลดออก  ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังบรรจุ ส่ังปลดได้เมื่อข้าราชการผู้นั้นได้กระท า
ความผิดวินัยอย่างร้ายแรง แต่ยังไม่ถึงกับต้องถูกไล่ออกหรือมีเหตุผลอันควรลดหย่อน 

๓.๔  โทษลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน  ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษแก่ข้าราชการ
ผู้กระท าผิดวินัยได้ครั้งหนึ่งไม่เกินอ านาจท่ีก าหนดไว้ตามข้อบังคับฯ 

๓.๕  ผู้กระท าความผิดอันควรได้รับโทษลดช้ันเงินเดือนหรือตัดเงินเดือนแต่มี เหตุท่ี
ผู้บังคับบัญชาเห็นควรปราณี หรือในกรณีท่ีท าความผิดวินัยเล็กน้อย ให้ผู้บังคับบัญชาภาคทัณฑ์โดยแสดง
ความผิดของผู้นั้นให้ปรากฏเป็นหนังสือและจะให้ท าทัณฑ์บนไว้ด้วยก็ได้ 

๓.๖  ผู้ใดถูกฟูองคดีอาญาหรือถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดอาญาเว้นแต่ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดอันได้กระท าโดยประมาท หรือมีกรณีท่ีต้องหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงถูกสอบสวน 
เพื่อลงทัณฑ์สถานหนักถ้าผู้บังคับบัญชาเห็นว่าจะให้คงอยู่ในหน้าท่ีราชการระหว่างพิจารณาหรือสอบสวน  
จะเป็นการเสียหายแก่ราชการก็ให้ส่ังพักราชการ 

๓.๗  ผู้มีอ านาจสั่งให้ข้าราชการกลาโหมพลเรือนพักราชการ คือ 
๓.๗.๑  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ให้ผู้บังคับบัญชาท่ีมี 

อ านาจส่ังบรรจุเป็นผู้ส่ัง 
๓.๗.๒  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นผู้ส่ัง 
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๓.๘  การให้พักราชการนั้น ให้พักตลอดเวลาท่ีคดีไม่ถึงท่ีสุด หรือตลอดเวลาท่ีสอบสวน
พิจารณา เว้นแต่ผู้ถูกส่ังให้พักราชการผู้ใดได้ร้องขอกลับเข้ารับราชการต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงของผู้นั้น
และเมื่อผู้บังคับบัญชานั้นเห็นว่าสมควรส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อนการสอบสวนหรือ
พิจารณาเสร็จส้ิน เนื่องจากพฤติการณ์ของผู้ถูกส่ังให้พักราชการไม่เป็นอุปสรรคต่อการสอบสวนหรือ
พิจารณา และไม่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยต่อไป หรือเนื่องจากการด าเนินการทางวินัยได้  
ล่วงพ้นหนึ่งปีนับต้ังแต่วันพักราชการแล้วยังไม่แล้วเสร็จและผู้ถูกส่ังให้พักราชการไม่มีพฤติกรรมดังกล่าว  
ให้ผู้บังคับบัญชานั้นรายงานตามล าดับช้ันถึงผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการโดยท าความเห็น พร้อมเหตุผล
ประกอบรายงานว่าสมควรให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามท่ีร้องขอหรือไม่ และผู้บังคับบัญชาท่ีส่ัง
พักราชการจะส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการก่อนการสอบสวนหรือพิจารณาเสร็จส้ินก็ได้ แต่ถ้า
ผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการเห็นว่าผู้ถูกส่ังให้พักราชการยังไม่สมควรส่ังให้กลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ดังกล่าวให้แจ้งผู้นั้นทราบด้วย 

๓.๘.๑  ถ้าปรากฏผู้ถูกส่ังให้พักราชการมิได้กระท าความผิด และไม่มีมลทินหรือ
มัวหมองอยู่ ผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการต้องส่ังให้ผู้นั้นกลับคืนต าแหน่งเดิมหรือเทียบเท่าต้ังแต่วันท่ีส่ังพัก
ราชการ 

๓.๘.๒  แม้ไม่ได้ความว่าผู้ถูกส่ังให้พักราชการได้กระท าความผิด แต่ก็มีมลทิน
หรือมัวหมองอยู่ ผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการจะส่ังให้กลับเข้าราชการหรือให้ออกราชการก็ได้แต่ต้อง  
ส่ังให้กลับเข้ารับราชการหรือออกจากราชการตั้งแต่วันท่ีออกค าส่ังนั้น 
 ๓.๘.๓  ถ้าปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้พักราชการได้กระท าความผิดให้ผู้บังคับบัญชาท่ี
ส่ังพักราชการปฏิบัติ ดังนี้ 

ก.  ถ้าส่ังให้ออกจากราชการโดยไม่มีบ าเหน็จ บ านาญ ให้ส่ังให้ออก
ต้ังแต่วันท่ีส่ังพักราชการ 

ข.  ถ้าส่ังให้ออกจากราชการโดยมีบ าเหน็จบ านาญ ให้ส่ังให้ออกต้ังแต่ 
วันท่ีออกค าส่ัง 
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ถูกส่ังให้พักราชการ ได้กระท าความผิดแต่ศาลรอ
การก าหนดโทษหรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ หรือลงโทษจ าคุกและปรับ แต่โทษจ าคุกให้ยกหรือ
ลงโทษจ าคุกและปรับ แต่โทษจ าคุกให้รอการลงโทษไว้ หรือผู้บังคับบัญชาส่ังให้ลงทัณฑ์ทางวินัยและ
ความผิดนั้นไม่เกี่ยวกับการทุจริตต่อผลประโยชน์ของทางราชการ ผู้บังคับบัญชาท่ีส่ังพักราชการจะ ส่ังให้
กลับเข้ารับราชการหรือให้ออกจากราชการ ตามความในข้อ ๓.๘.๒ ก็ได้  

๓.๙  เงินเดือนและเงินท่ีจ่ายเป็นรายเดือนของผู้ท่ีถูกส่ังให้พักราชการ ให้ถือปฏิบัติ
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการตัดเงิน และเมื่อคดีหรือกรณีถึงท่ีสุดแล้วให้ผู้บังคับบัญชา  
ตามก าหนดไว้ในข้อ ๓.๗ พิจารณาส่ังจ่าย หรืองดจ่ายแล้วแต่กรณี 

๓.๑๐  การแต่งเครื่องแบบ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้แต่งเครื่องแบบตาม 
กฎส านักนายกรัฐมนตรี ฉบับท่ี ๖๑ (พ.ศ.๒๕๑๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบข้าราชการ
ฝุายพลเรือน พ.ศ.๒๔๗๘ 
 
เอกสารอ้างอิง ข้อบังคับทหารว่าด้วยข้าราชการกลาโหมพลเรือน ท่ี ๓/๔๖๒๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ๒๔๘๒ 
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ตารางอัตราโทษลดชั้นเงินเดือนหรือตัดเงินเดือน 
 

ผู้ลงโทษ ผู้รับโทษ 
ลดช้ัน 

เงินเดือน 

อัตราเงินเดือน 
ก าหนด 

เวลาเดือน 
ก าหนดส่วน 
เงินเดือน 

นายกรัฐมนตรี ๑.  ช้ันแม่ทัพ 
๒.  ช้ัน  ผบ.พล 
ผบ.กองเรือ 
ผบ.พลบิน 
๓.  ช้ัน  ผบ.กรม 
ผบ.หมวดเรือ, ผบ.หมู่เรือช้ัน  ๑ 
ผบ.กองบิน 
๔.  ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู่เรือช้ัน  ๒ - ๓  
ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒ 
ผบ.ฝูงบิน 
ผบ.ร้อย 
ผบ.เรือช้ัน ๓, ต้นเรือช้ัน 
๕.  ต้ังแต่ช้ัน ๒ - ๓ ลงมา  
นายกราบเรือ  
ผบ.หมวดบินชั้น ๒  
๖.  ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร   

๑  ช้ัน 
๑  ช้ัน 

 
 

๒  ช้ัน 
 
 

๓  ช้ัน 
 
 
 
 
 

๔  ช้ัน 
 
 

๔  ช้ัน 

๑๒ 
๑๒ 

 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 
 

๑๒ 

๓๕ % 
๓๐ % 

 
 

๒๕ % 
 
 

๒๐ % 
 
 
 
 
 

๑๕ % 
 
 

๑๐ % 
รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวง 

๑.  ช้ัน  ผบ.พล 
ผบ.กองเรือ 
ผบ.พลบิน 
๒.  ช้ัน  ผบ.กรม 
ผบ.หมวดเรือ,  ผบ.หมู่เรือช้ัน  ๑ 
ผบ.กองบิน  

๑  ช้ัน 
 
 

๑  ช้ัน 

๑๒ 
 
 

๑๒ 

๓๐ % 
 
 

๒๕ % 
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ผู้ลงโทษ ผู้รับโทษ 
ลดช้ัน 

เงินเดือน 

อัตราเงินเดือน 
ก าหนด 
เวลาเดือน 

ก าหนดส่วน 
เงินเดือน 

 ๓.  ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู่เรือช้ัน  ๒ - ๓  
ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒,  ต้นเรือช้ัน  ๑ 
ผบ.ฝูงบิน 
ผบ.ร้อย 
ผบ.เรือช้ัน  ๓ 
๔.  ต้ังแต่ต้นเรือช้ัน  ๒ - ๓  ลงมา 
นายกราบเรือ,  ผบ.หมวดบินชั้น  ๒ 
๕.  ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 
๖.  ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร   

๑  ช้ัน 
 
 
 
 
 

๒  ช้ัน 
 

๓  ช้ัน 
๓  ช้ัน 

๑๒ 
 
 
 
 
 

๑๒ 
 

๑๒ 
๑๒ 

๒๕ % 
 
 
 
 
 

๒๐ % 
 

๑๕ % 
๑๐ % 

ช้ันแม่ทัพ 
ผบ.พล 
ผบ.กองเรือ 
ผบ.พลบิน 

๑.  ช้ัน  ผบ.กรม 
ผบ.หมวดเรือ,  ผบ.หมู่เรือช้ัน  ๑ 
ผบ.กองบิน  
๒.  ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู่เรือช้ัน  ๒ - ๓, ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒, 
ต้นเรือช้ัน  ๑,  ผบ.ฝูงบิน,  ผบ.ร้อย, 
ผบ.เรือช้ัน  ๓ 
๓.  ต้ังแต่ช้ันต้นเรือช้ัน  ๒ - ๓  ลงมา 
นายกราบเรือ 
ผบ.หมวดบินชั้น  ๒ 
๔.  ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร       

๑  ช้ัน 
 
 

๑  ช้ัน 
 
 
 

๒  ช้ัน 
 
 

๒  ช้ัน 

๒ 
 
 

๔ 
 
 
 

๖ 
 
 

๒ 

๒๕ % 
 
 

๒๐ % 
 
 
 

๑๕ % 
 
 

๑๐ % 
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ผู้ลงโทษ ผู้รับโทษ 
ลดช้ัน 

เงินเดือน 

อัตราเงินเดือน 
ก าหนด 
เวลาเดือน 

ก าหนดส่วน 
เงินเดือน 

ช้ัน  ผบ.กรม 
ผบ.หมวดเรือ 
ผบ.หมู่เรือช้ัน  ๑ 
ผบ.กองบิน 

๑.  ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู่เรือช้ัน  ๒ - ๓  
ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒,  ต้นเรือช้ัน  ๑ 
ผบ.ฝูงบิน 
ผบ.ร้อย 
ผบ.เรือ  ช้ัน  ๓ 
๒.  ต้ังแต่ช้ัน  ต้นเรือช้ัน  ๒ - ๓  ลงมา 
นายทหารเรือ 
ผบ.หมวดบิน  ช้ัน  ๒ 
๓.  ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

- 
 
 
 
 
 

๑  ช้ัน 
 
 

๑  ช้ัน 

๒ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

๖ 

๒๐ % 
 
 
 
 
 

๑๕ % 
 
 

๑๐ % 
ช้ัน  ผบ.พัน 
ผบ.หมู่เรือ 
ช้ัน  ๒ - ๓ 
ผบ.เรือช้ัน  ๑ - ๒ 
ต้นเรือช้ัน  ๑ 
ผบ.ฝูงบิน 
 

ผบ.ร้อย 
ผบ.เรือ  ช้ัน  ๓ 
๑.  ต้ังแต่ช้ัน  ต้นเรือช้ัน  ๒ - ๓  ลงมา 
นายทหารเรือ 
ผบ.หมวดบิน  ช้ัน  ๒       
๒.  ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 
ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 

๒ 
 
 

๔ 
๒ 

 
 

๑๕ % 
 
 

๑๐ % 
๑๐ % 

หัวหน้าส่วนราชการ 
ต่ ากว่าช้ัน 
ผบ.พัน 
ผบ.หมู่เรือช้ัน ๒ - ๓ 
ผบ.เรือช้ัน ๑ - ๒ 
ต้นเรือช้ัน ๑ 
ผบ.ฝูงบิน 
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ลูกจ้างประจ า 

๑. กล่าวโดยทั่วไป 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดการด าเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับลูกจ้างประจ าของ

กระทรวงกลาโหมให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมและเป็นผลดีแก่ทางราชการ โดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลังและส านักงบประมาณ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 

๒. วินัยและการรักษาวินัย 
๒.๑ ลูกจ้างประจ าต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย จักต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ 
๒.๒ วินัยของลูกจ้างประจ ามี ดังนี้ 

๒.๒.๑ ต้องนิยมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

๒.๒.๒ ต้องปฏิบัติตาม กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง แบบแผน และแบบ
ธรรมเนียมของทางราชการหรือที่หน่วยต้นสังกัดได้ก าหนดขึ้น 

๒.๒.๓ ต้องปฏิบัติงานในหน้าท่ีตามล าดับช้ันการบังคับบัญชาเว้นแต่จะได้รับ
ค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป เป็นกรณีพิเศษ 

๒.๒.๔ ต้องปฏิบัติตามค าส่ังโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 
๒.๒.๕ ต้องไม่มาท างานสาย ไม่เกียจคร้าน ไม่ด้ือ ไม่ขัดขืน ไม่หลีกเล่ียง หรือ

ละเลยต่อการปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
๒.๒.๖ ต้องต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดความเสียหายแก่

ทางราชการได้ 
๒.๒.๗ ต้องปฏิบั ติหน้า ท่ี ด้วยความซื่ อ สัตย์ สุจริ ต ห้ามกล่าวเท็จต่อ

ผู้บังคับบัญชา และห้ามอาศัยหน้าท่ีการงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือผู้อื่นโดยทุจริต 

๒.๒.๘ ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ และห้ามการหาผลประโยชน์
อย่างอื่นซึ่งจะเป็นทางเสียหายแก่ทางราชการ 

๒.๒.๙ ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ขึ้นช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว ห้ามประพฤติตน
เป็นคนเสเพล  ห้ามเป็นนักการพนัน  ห้ามเสพยาเสพติดให้โทษ  ห้ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถ
ครองสติได้  ต้องไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว  ต้องไม่กระท าความผิดทางอาญา  หรือไม่ท าการอันอาจเสียเกียรติ  
ยศช่ือเสียงของตนหรือของต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 

๒.๒.๑๐ ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประชาชน ห้ามดูหมิ่น
เหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

๒.๒.๑๑ ต้องรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกัน 
๒.๒.๑๒ ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
๒.๒.๑๓ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือเป็นจ าเลยในศาลไม่ว่าคดีใด ๆ 

ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน  ๗  วัน 
๒.๒.๑๔ ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือด ารงต าแหน่งอื่นใด

ท่ีมีลักษณะงานคล้ายคลึงกันนั้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 
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๒.๒.๑๕ ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและ

ในการปฏิบัติการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับประชาชน 
๒.๓ ลูกจ้างประจ าต าแหน่งใด บังคับบัญชาลูกจ้างประจ าในหน่วยงานใดในฐานะใด 

ให้เป็นไปตามท่ีผู้มีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง (ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๓) 
ส่ังการ และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีหน้าท่ีส่งเสริม ดูแล ระมัดระวัง ให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามวินัย 

 ถ้าลูกจ้างประจ าซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง รู้ว่าลูกจ้างประจ าผู้อยู่ใต้ 
บังคับบัญชาคนใดกระท าผิดวินัย จะต้องด าเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยท่ีจะต้อง
ได้รับโทษและอยู่ในอ านาจของตนท่ีจะลงโทษได้ ให้ส่ังลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นจะต้องได้รับโทษสูงกว่าท่ีตน
มีอ านาจส่ังลงโทษให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท าผิดวินัยเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาด าเนินการส่ัง
ลงโทษตามควรแก่กรณี 

 ลูกจ้างประจ าซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติ
หน้าท่ีตามข้อนี้โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

๒.๔ โทษผิดวินัย มี ๕ สถาน คือ 
๒.๔.๑ ภาคทัณฑ์ 
๒.๔.๒ ตัดค่าจ้าง 
๒.๔.๓ ลดขั้นค่าจ้าง 
๒.๔.๔ ปลดออก 
๒.๔.๕ ไล่ออก 

๒.๕ การลงโทษลูกจ้างประจ า ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังลงโทษตามข้อบังคับนี้
ต้องส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับความผิดและอย่าให้เป็นไปโดยความพยาบาทหรือโดยโทสจริตในค าส่ัง  
ลงโทษให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษได้กระท าผิดวินัย ในกรณีใด ตามข้อใดในข้อ ๒.๒ 

๒.๖ ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยท่ียังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยอย่าง 
ร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาลูกจ้างประจ าผู้กระท าผิดวินัย ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าจ้าง หรือลดขั้นค่าจ้าง
ตามควรแก่กรณีให้เหมาะสมแก่ความผิด ดังต่อไปนี้  

๒.๖.๑ ผู้บังคับหมวด ต้นเรือช้ัน ๓ ผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๓ ผู้บังคับกองร้อย 
ผู้บังคับการเรือช้ัน ๓ ต้นเรือช้ัน ๒ ผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๒ หรือเทียบเท่า หรือลูกจ้างประจ าซึ่งได้รับค่าจ้าง
ต้ังแต่อัตราค่าจ้างขั้น ๑ กลุ่มค่าจ้างท่ี ๒ ขึ้นไป และได้รับแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒ .๓  
มอี านาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ 

๒.๖.๒ ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือช้ัน ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่า 
มีอ านาจส่ังลงโทษ ภาคทัณฑ์ หรือส่ังลงโทษตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ และเป็นเวลาไม่เกิน 
๑ เดือน 

๒.๖.๓ ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่า
มีอ านาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ หรือส่ังลงโทษตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ เป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน 

๒.๖.๔ ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบินหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป มีอ านาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ หรือส่ังลงโทษตัดค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕และเป็น 
เวลาไม่เกิน ๓ เดือน หรือส่ังลงโทษลดช้ันค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ขั้น 
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การลงโทษภาคทัณฑ์ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยหรือมีเหตุอันควร
ลดหย่อนซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าจ้าง 

ในกรณีท่ีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรกถ้าผู้บังคับบัญชาตาม
วรรคหนึ่งเห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อน ก็ได้ 

๒.๗ ลูกจ้างประจ าผู้ใดมาท างานสาย ให้บันทึกจ านวนเวลาท างานสายไว้ ครั้งแรก 
ใหผู้้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนก่อน ครั้งต่อ ๆ ไปให้ลงโทษตัดค่าจ้างตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

๒.๗.๑ การนับเวลา  
๒.๗.๑ .๑  ช้ากว่าก าหนดไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง ให้นับเป็น ๑ ช่ัวโมง 

ถ้าเกิน ๑ ช่ัวโมงขึ้นไป ให้นับตามจ านวนช่ัวโมงท่ีมาท างานสายและเศษนาทีท่ีเกินช่ัวโมงให้นับเป็น  
๑ ช่ัวโมง   

๒.๗.๑.๒  ช้ากว่าครึ่งวันท างานขึ้นไปให้นับเป็น ๑ วันท างาน 
๒.๗.๑.๓ ช่ัวโมงท างานใน ๑ วันให้ เป็นไปตามท่ีทางราชการ

ก าหนดการนับวันท างานเพื่อค านวณค่าจ้างให้ถือ ๓๐ วันเป็น ๑ เดือน 
๒.๗.๒ การตัดค่าจ้าง 

๒.๗.๒.๑ เมื่อรวมเวลาท่ีมาท างานสาย ตามข้อ ๒ .๗ .๑ จนครบ 
๑ วันท างานแล้ว ให้ตัดค่าจ้างเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างท่ีลูกจ้างประจ าผู้นั้นพึงได้รับใน ๑ วัน 

๒.๗.๒.๒  ถ้าจ านวนช่ัวโมงท่ีมาท างานสาย รวมกันแล้วไม่ถึง ๑ วัน
ท างาน ไม่ต้องตัดค่าจ้างและไม่ให้น าจ านวนเวลาท่ีมาท างานสายไปคิดรวมในปีงบประมาณถัดไป 

๒.๘ ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จะต้องได้รับโทษปลดออก หรือ
ไล่ออก ตามความร้ายแรงแห่งกรณี ถ้ามีเหตุอันควรลดหย่อนจะน ามาประกอบการพิจารณาลดโทษก็ได้ 
แต่ห้ามมิให้ลดโทษต่ ากว่าปลดออก 

 ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงและผู้บังคับบัญชา
ต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เห็นว่ากรณีท่ี
มีมูลท่ีควรสอบสวนให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ในการ
สอบสวนนี้จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหา
ทราบโดยจะระบุช่ือพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจงและน าพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหา
ได้ด้วย 

 วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรม 
ให้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยธรรมนูญศาลทหารโดยอนุโลม หรือตามท่ีทางราชการก าหนด 

๒.๙ เมื่อผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒.๘ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่า
ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษถึง ปลดออก หรือไล่ออก ก็ให้ส่ังการตามท่ี
เห็นสมควร ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

๒.๙.๑ ปลดออก  เนื่องจากกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
๒.๙.๑.๑ ถูกลดขั้นค่าจ้างหรือถูกตัดค่าจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ

รวมกันในปีงบประมาณเดียวกัน ๒ ครั้ง เว้นถูกตัดค่าจ้างกรณีมาท างานสาย 
๒.๙.๑.๒ ไม่ได้รับการพิจารณาเล่ือนขั้นค่าจ้าง เนื่องจากมีความผิด

ติดต่อกัน ๒ ปี 
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๒.๙.๑.๓ เกียจคร้านต่อหน้าท่ีการงาน 
๒.๙.๑.๔ ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือนักการพนัน 
๒.๙.๑.๕ มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควรปรานี 
๒.๙.๑.๖ เมาสุราเมรัยจนไม่สามารถครองสติได้เป็นอาจิณ 
๒.๙.๑.๗ ไม่เคารพและเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 
๒.๙.๑.๘ กรณีอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าถ้าให้อยู่รับราชการ

ต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา  
๒.๙.๒ ไล่ออก เนื่องจากกระท าความผิดอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

๒.๙.๒.๑ หลีกเล่ียงหรือละเลยไม่ปฏิบัติราชการตามค าส่ังของ
ผู้บังคับบัญชา 

๒.๙.๒.๒ รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 

๒.๙.๒.๓ ขาดราชการติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน 
๒.๙.๒.๔ เสพยาเสพย์ติดให้โทษท่ีผิดกฎหมาย 
๒.๙.๒.๕ อาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
๒.๙.๒.๖ หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา 
๒.๙.๒.๗ ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
๒.๙.๒.๘ ทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
๒.๙.๒.๙ ต้องค าพิพากถึงท่ีสุดให้จ าคุก หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก 

เว้นแต่ศาลจะรอการก าหนดโทษ หรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ 
๒.๙.๒.๑๐ ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย เพราะ 

ท าหนี้สินขึ้นด้วยความทุจริต 
๒.๙.๒.๑๑ ขัดค าส่ังผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังโดยชอบด้วยกฎหมายและ

การขัดค าส่ังนั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
๒.๙.๒.๑๒ เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็น เหตุให้ เกิด 

ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
๒.๙.๒.๑๓ ประมาทเลินเล่อในหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให้ เกิด 

ความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
๒.๙.๒.๑๔ ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป 
๒.๙.๒.๑๕ ประพฤติช่ัวหรือผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง 
๒.๙.๒.๑๖ ละท้ิงหน้าท่ีราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการอย่างร้ายแรง 
๒.๙.๒.๑๗ เป็นสมาชิกสมาคมหรือคณะทีมีวัตถุประสงค์ขัดต่อ

กฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๒.๙.๒.๑๘ กรณีอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ถ้าให้อยู่รับราชการ

ต่อไปจะท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการ หรือการปกครองบังคับบัญชา 
 
 



- ๖๗ - 
 

ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกส่ังลงโทษปลดออกตามข้อ ๒.๙.๑ ใหม้ีสิทธิได้รับบ าเหน็จ
เสมือนว่าผู้นั้นลาออก 

๒.๑๐ ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิด 
ท่ีปรากฏชัดแจ้งหรือได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังลงโทษตามข้อบังคับนี้
หรือต่อคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๒.๘ จะด าเนินการตามข้อ ๒.๙โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 

   ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามวรรคหนึ่ง คือ กระท าความผิดอาญาจน
ได้รับโทษจ าคุกหรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือได้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก 

๒.๑๑  อ านาจและหน้าท่ีของกรรมการสอบสวนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
ธรรมนูญศาลทหารโดยอนุโลม 

๒.๑๒  ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง หรือ 
ถูกฟูองคดีอาญา  หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาท แม้ภายหลังผู้นั้นจะออกจากราชการไปแล้ว ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง  
(ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๓) ก็ยังมีอ านาจส่ังด าเนินการลงโทษ หรือ
เปล่ียนแปลงค าส่ังให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ได้ เว้นแต่ลูกจ้างประจ าผู้นั้นจะออกจากราชการเพราะตาย 

๒.๑๓ ลูกจ้างประจ าผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ถูกต้ัง
กรรมการสอบสวนหรือถูกฟูองคดีอาญา หรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษ 
หรือความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง  (ตามข้อบังคับ กห.           
ว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ.๒๕๔๒ ข้อ ๑๓) มีอ านาจส่ังพักราชการเพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาได้              
แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นไม่ได้กระท าความผิดหรือกระท าผิดไม่ถึงกับจะต้อง
ถูกลงโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออก และไม่มีกรณีท่ีจะ ต้องออกจากราชการตามเหตุผลอื่น ก็ให้
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังบรรจุและแต่งต้ัง (ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ.๒๕๒๘ ข้อ ๑๓)
ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้ารับราชการในต าแหน่งเดิม 

ค่าจ้างของผู้ถูกพักราชการ ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
การตัด งด และจ่ายเงินรายเดือน โดยอนุโลม 

๒.๑๔ ลูกจ้างประจ าถูกส่ังลงโทษด้วยเหตุใด ๆ ตามข้อบังคับนี้จะอุทธรณ์
มิได้ 

๓.  การลา  การลาหยุดราชการของลูกจ้างประจ า ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา  
โดยอนุโลม 

๔.  การจ่ายค่าจ้างระหว่างลาหยุดราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้าง
ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ 

๕.  การร้องทุกข์  ลูกจ้างประจ าผู้ใดเห็นว่าผู้บังคับบัญชา ใช้อ านาจหน้าท่ีปฏิบัติต่อตน
โดยไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามข้อบังคับนี้ ผู้นั้นอาจร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชาได้ 

การร้องทุกข์และการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์ให้ เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร 
โดยอนุโลม 

๖. การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจ า  ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ .ศ.๒๕๓๘ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมโดยอนุโลม ท้ังนี้ 
ให้ผู้บังคับบัญชา ต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า  
ขึ้นไปเป็นผู้มีอ านาจส่ัง 
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๗.  การจ่ายบ าเหน็จลูกจ้างประจ า ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบ าเหน็จ
ลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๑๙ และท่ีแก้ไข 

๘.  การแต่งกาย ลูกจ้างประจ าสังกัด ทอ.ให้แต่งเครื่องแบบตามระเบียบทอ.ว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกจ้างประจ า พ.ศ.๒๕๔๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 
เอกสารอ้างอิง  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจ า พ.ศ.๒๕๔๒ 
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เคร่ืองแบบลูกจ้างประจ า 

 กล่าวโดยทั่วไป  โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเครื่องแบบ
ลูกจ้างประจ าให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๕, ๗ และ ๑๐ แห่งข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๓๙   

 นิยามศัพท์ “เครื่องแบบ” หมายความว่า เครื่องแต่งกายท้ังหลาย รวมท้ังเครื่องหมายต่าง ๆ 
ตลอดจนส่ิงประกอบเครื่องแต่งกายอย่างอื่นท่ีได้ก าหนดให้ลูกจ้างประจ าสังกัดกองทัพอากาศแต่ง 

 เคร่ืองแบบลูกจ้างประจ า 

 ๑.  เคร่ืองแบบลูกจ้างประจ าชาย สังกัดกองทัพอากาศ ให้มีเครื่องแบบประกอบด้วย หมวก  
เส้ือ กางเกง เข็มขัด รองเท้า และถุงเท้า ดังนี้  
 ๑.๑  หมวก มี ๓ แบบ คือ 
  ๑.๑.๑  หมวกทรงหม้อตาลสีเทา กะบังท าด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีด า 
พื้นกะบังด้านล่างสีเทาหรือสีด า สายรัดคางท าด้วยหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีด า กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร 
มีดุมเกล้ียงสีเทาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ตรึงปลายสายรัดคางข้างละ ๑ ดุม มีตราหน้าหมวก
ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก ใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี กว้าง ๖.๕ เซนติเมตร สูง ๔ เซนติเมตร 
ติดอยู่กึ่งกลางหน้าหมวก 
  ๑.๑.๒  หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา มีลักษณะตามผนวก ๑ มีตราหน้าหมวกปักด้วย
ไหมสีเหลือง เป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก ใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี กว้าง ๔ เซนติเมตรสูง ๓ เซนติเมตร  
ติดอยู่กึ่งกลางหน้าหมวก 
    ๑.๑.๓  หมวกหนีบสีเทา มีลักษณะตามผนวก ๑ ไม่มีดุมหน้าหมวก มีตราหน้า
หมวกท าด้วยโลหะสีทอง เป็นร ูปปีกนกกาง ๒ ปีก  ใต้อ ุณาโลมเปล่งรัศมีกว้าง  ๔ เซนติเมตร  
สูง ๓ เซนติเมตร ติดท่ีเหนือขอบหมวกด้านซ้าย 
  ๑.๒  เส้ือ มี ๒ แบบ คือ 
    ๑.๒.๑  เส้ือคอพับสีเทา ท่ีคอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข้อมือขัดดุม           
ข้างละ ๑ ดุม ท่ีอกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีปกขัดดุมข้างละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าและมุมปกกระเป๋า            
เป็นรูปตัดพองาม มีอินทรธนูอ่อนใช้ผ้าสีเดียวกับเส้ือเป็นแผ่นส่ีเหล่ียมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ  
ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร เย็บติดกับเส้ือเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีเส้นทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่
ไปทางคอ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมท้ังส้ินใช้ดุมสีเทา
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร เส้ือแบบนี้จะใช้แขนส้ันเพียงข้อศอกก็ได้ และเมื่อสวมเส้ือนี้ 
ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 
   ๑.๒ .๒  เส้ือคอแบะสีเทาอ่อน แบบคอแหลม ท่ีแนวอกมี ดุม ๕ ดุม แขนส้ัน 
เพียงข้อศอก ไม่มีสาบอก ท่ีอกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกขัดดุม 
ข้างละ ๑ ดุม มุมกระเป๋าล่างและมุมปกกระเป๋าตัดมุมพองาม มีอินทรธนูอ่อนใช้ผ้าสีเดียวกับเส้ือ 
เป็นแผ่นส่ีเหล่ียมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ปลายตัดแหลม ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ 
เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมท้ังส้ินใช้ดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร และ
เมื่อสวมเส้ือนี้ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 
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  ๑.๓  กางเกง เป็นกางเกงขายาวสีเทา ไม่มีจีบ ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม  
กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ท่ีขอบเอวมีห่วงท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง
กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ๗ ห่วง ส าหรับสอดเข็มขัด ท่ีแนวตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ 
กระเป๋าท่ีด้านหลังข้างขวาและซ้ายมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปก กึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุม 
สีเทาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร  
  ๑.๔  ใช้เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงินด า กว้าง ๓.๒ เซนติเมตร หัวเข็มขัด 
ท าด้วยโลหะสีทอง เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางนอน กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๕.๕ เซนติเมตรโดยให้ 
ด้านกว้างโค้งมน ส่วนท่ีโค้งมากสุดอยู่บริเวณกึ่งกลางของความกว้าง ส าหรับด้านยาวให้ส่วนบนและส่วนล่าง
ของหัวเข็มขัดเป็นแนวตรง ให้จุดเริ่มต้นโค้งมนยาว ๕ เซนติเมตร และส่วนโค้งมากสุดบริเวณกึ่งกลางของ
ความกว้าง ยาว ๕.๕ เซนติเมตร และให้มีฟันยึดสายเข็มขัดท้ังสองข้าง ท่ีกึ่งกลางเข็มขัดด้านหน้ามีรูปปีกนก
กาง ๒ ปีก เป็นแบบดุนนูนหรือประกอบยึด ในการคาดเข็มขัดให้ปลายสายท้ังสองข้างเก็บซ่อนอยู่ด้านหลัง
หัวเข็มขัด  
  ๑.๕  รองเท้าหุ้มส้นหรือหุ้มข้อหนังหรือผ้าใบสีด า ชนิดผูกเชือกสีเดียวกับรองเท้า ไม่มีริ้ว
และลวดลาย 
  ๑.๖  ถุงเท้าสีด า  

 ๒.  เครื่องแบบลูกจ้างประจ าหญิง สังกัดกองทัพอากาศ ให้มีเครื่องแบบประกอบด้วยหมวก 
เส้ือ กระโปรงหรือกางเกง เข็มขัด รองเท้า และถุงเท้า ดังนี้ 
  ๒.๑  หมวก มี ๒ แบบ คือ  
    ๒.๑.๑  หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา มีลักษณะและมีตราหน้าหมวกเช่นเดียวกับหมวก
แก๊ปทรงอ่อนสีเทาของลูกจ้างประจ าชาย   
    ๒.๑.๒  หมวกหนีบสีเทา มีลักษณะตามผนวก ๑ ท้ายระเบียบนี้ ไม่มีดุมหน้าหมวก
ตอนหน้าเชิด ตอนหลังต่ า มีตราหน้าหมวกเช่นเดียวกับตราหน้าหมวกของลูกจ้างประจ าชาย 
  ๒.๒  เส้ือ มี ๓ แบบ คือ  
    ๒.๒.๑  เส้ือคอพับสีเทาหรือสีขาว แบบเดียวกับเส้ือของลูกจ้างประจ าชาย  
ดุมให้มีสีเดียวกับเส้ือ และเส้ือแบบนี้จะใช้แขนส้ันเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออกข้างนอก ด้านใน                           
กว้าง ๓ เซนติเมตร ด้านนอกเป็นรูปแหลมกว้าง ๖ เซนติเมตรก็ได้ เมื่อสวมเส้ือนี้ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายใน
กระโปรงหรือกางเกง  
    ๒.๒.๒  เส้ือคอเปิดสีเทาหรือสีขาว แบบปกแหลม แขนส้ันเหนือข้อศอกพองาม              
ปลายแขนพับ ไม่มีอินทรธนู ท่ีแนวอกเส้ือมีดุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ๔ ดุม ด้านหน้า
ส่วนล่างมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีปกขัดดุมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ข้างละ ๑ ดุม 
และมุมปกกระเป๋าเป็นรูปตัดพองาม ส าหรับดุมเป็นสีทอง มีลายดุนเป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก เมื่อสวมเส้ือนี้
ให้ปล่อยชายเส้ือไว้นอกกระโปรงหรือกางเกงให้ยาวพองาม 
    ๒.๒.๓  เส้ือคอแบะสีเทาอ่อน แบบคอปูานปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเส้ือไม่มีสาบอก
ท่ีแนวอกมีดุมสีขาวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ๔ ดุม แขนส้ันเหนือข้อศอกพองามปลายแขนพับ
ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีกระเป๋าท่ีแนวเอวเส้ือ
เป็นกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงไปทางเอวกุ๊นปากกระเป๋าสีเดียวกับตัวเส้ือ มีอินทรธนูอ่อน 
ใช้ผ้าสีเดียวกับเส้ือเป็นแผ่นส่ีเหล่ียมเรียวจากด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมนด้านไหล่กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร 
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เย็บติดกับเส้ือเป็นรูปส่ีเหล่ียม มีเส้นทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านคอ 
กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุมเช่นเดียวกับดุมท่ีแนวอกเส้ือ เมื่อสวมเส้ือนี้ให้ปลายชายเส้ือ 
ไว้นอกกระโปรง  
  ๒.๓  กระโปรงสีเทา แบบ ๖ ตะเข็บ ผ่าเอวด้านซ้าย ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ท่ีขอบเอว          
มีห่วงท าด้วยผ้าสีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ๕ ห่วง ส าหรับสอดเข็มขัด 
  ๒.๔  กางเกงขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทาของลูกจ้างประจ าชาย 
เว้นแต่ไม่มีกระเป๋าหลัง ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร 
  ๒.๕  เข็มขัด มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดของลูกจ้าประจ าชาย 
  ๒.๖  รองเท้า มี ๓ แบบ คือ  
    ๒.๖.๑  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดผูกเชือก ไม่มีริ้วและลวดลาย ส้นสูงไม่เกิน 
๒.๕ เซนติเมตร   
    ๒.๖.๒  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ไม่มีริ้วและลวดลาย พื้นบางช้ันเดียว ส้นสูงไม่เกิน             
๗.๕ เซนติเมตร ชนิดนี้ไม่ให้ใช้กับกางเกง 
    ๒.๖.๓  รองเท้าผ้าใบสีด า  
  ๒.๗  ถุงเท้า ในโอกาสสวมกางเกงขายาวสีเทา และสวมรองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดผูก
เชือก ให้ใช้ถุงเท้าสีด า 

 ๓.  เครื่องหมายสังกัด เครื่องหมายระดับต าแหน่ง และการประดับ 
  ๓.๑  เครื่องหมายสังกัด ท าด้วยโลหะสีทอง เป็นตัวอักษรย่อช่ือหน่วย สูง ๑ เซนติเมตร 
มีลักษณะตามผนวก ๒ ท้ายระเบียบนี้ 
  ๓.๒  เครื่องหมายระดับต าแหน่ง ท าด้วยโลหะสีทอง มีลักษณะตามผนวก ๓ คือ 
    ๓.๒.๑  รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีเหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร
และดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง ส าหรับต าแหน่งระดับช้ัน ๔ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีรับอัตราค่าจ้าง 
ขั้นสูงสุดขั้น ๒๗ ของกลุ่มค่าจ้างท่ี ๒  
    ๓.๒.๒  รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร และ 
ดาว๕ กลีบ ๑ ดวง ส าหรับต าแหน่งระดับช้ัน ๓ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุด
ขั้น ๓๔ ของกลุ่มค่าจ้างท่ี ๑ 
    ๓.๒.๓  รูปดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง เหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร ส าหรับ
ต าแหน่งระดับช้ัน ๒ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุด ขั้น ๒๙ ของกลุ่มค่าจ้างท่ี ๑ 
    ๓.๒.๔  รูปปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร ส าหรับต าแหน่งระดับช้ัน ๑ หรือ
ต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๒๔ หรือขั้น ๒๗ ของกลุ่มค่าจ้างท่ี ๑ 
  ๓.๓  การเทียบต าแหน่ง ให้ถืออัตราค่าจ้างของต าแหน่งท่ีบรรจุอยู่ในปัจจุบันเป็นหลัก  
ในการเทียบ 
  ๓.๔  การประดับเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับต าแหน่ง ให้ประดับดังนี้ 
    ๓.๔.๑  เส้ือคอพับ ให้ประดับเครื่องหมายสังกัดท่ีปกเส้ือด้านซ้าย และประดับ
เครื่องหมายระดับต าแหน่งท่ีปกเส้ือด้านขวา โดยให้แนวบนของเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับต าแหน่ง
ขนานกับขอบปกคอพับของเส้ือด้านบน และห่างจากขอบปกด้านหน้า ๒ เซนติเมตร 
    ๓.๔.๒  เส้ือคอเปิด ให้ประดับเครื่องหมายสังกัดท่ีปกเส้ือด้านซ้าย และประดับ
เครื่องหมายระดับต าแหน่งท่ีปกเส้ือด้านขวา โดยให้แนวล่างของเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับ
ต าแหน่งขนานกับขอบปกด้านล่าง และห่างจากขอบปกด้านล่าง ๒ เซนติเมตร 
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    ๓.๔.๓  เส้ือคอแบะ ให้ประดับเครื่องหมายสังกัดท่ีปกเส้ือด้านซ้าย และประดับ
เครื่องหมายระดับต าแหน่งท่ีปกเส้ือด้านขวา โดยให้แนวล่างของเครื่องหมายสังกัดและเครื่องหมายระดับ
ต าแหน่งขนานกับขอบปกด้านล่าง และห่างจากขอบปกด้านล่าง ๒ เซนติเมตร 

 ๔.  ลูกจ้างประจ าท่ีท าหน้าท่ีเวรประจ าส่วนราชการ ให้แต่งเครื่องแบบตามระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยการรักษาการณ์ 

 ๕.  ลูกจ้างประจ าท่ีท าหน้าท่ียามรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือนและลูกจ้าง พ.ศ.๒๕๓๙ 

 ๖.  ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ลูกจ้างประจ าใช้เครื่องแต่งตัวพิเศษตามท่ีก าหนดในผนวก ๔        
ได้ตามความจ าเป็น 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง  -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า พ.ศ.๒๕๔๓, ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๖  
                      และฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๕๓ 
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ผนวก ๑ 
หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทาและหมวกหนีบลูกจ้างประจ า 

 
หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา (ชาย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ มีตราหน้าหมวกปักด้วยไหมสีเหลืองเป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก ใต้อุณาโลมเปล่ง
รัศม ีกว้าง ๔ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ติดอยู่กึ่งกลางหน้าหมวก 
 

หมวกหนีบสีเทา (ชาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ ไม่มีดุมหน้าหมวก มีตราหน้าหมวกท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปปีกนกกาง ๒ ปีก 
ใต้อุณาโลมเปล่งรัศมี กว้าง ๔ เซนติเมตร สูง ๓ เซนติเมตร ติดเหนือขอบหมวกด้านซ้าย ห่างจากขอบหมวก 
ด้านล่าง ๓.๕ เซนติเมตร และให้แนวกึ่งกลางของตราหน้าหมวกห่างจากขอบหมวกด้านหน้า ๕ เซนติเมตร 
 

หมวกหนีบสีเทา (หญิง) 
 
 
 
 
 
 
 ลักษณะ ไม่มีดุมหน้าหมวก ตอนหน้าเชิด ตอนหลังต่ า มีตราหน้าหมวกเช่นเดียวกับ 
ตราหน้าหมวกของลูกจ้างประจ าชาย โดยติดตราหน้าหมวกเหนือขอบหมวกด้านซ้าย ห่างจากขอบหมวก
ด้านล่าง ๓.๕ เซนติเมตร และให้แนวกึ่งกลางของตราหน้าหมวกห่างจากขอบหมวกด้านหน้า ๕ เซนติเมตร 
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ผนวก ๒ 

เครื่องหมายสังกัดลูกจ้างประจ า สังกัดกองทัพอากาศ 
 

ล าดับ เครื่องหมาย หมายถึง 

๑ บก   กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

๒ ศบพ ศูนย์อ านวยการเครื่องบินพระราชพาหนะ 

๓ ศฮพ ศูนย์อ านวยการเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ 

๔ ศกอ ศูนย์การสงครามทางอากาศ 

๕ สพร ส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 

๖ สบ กรมสารบรรณทหารอากาศ 

๗ กง กรมการเงินทหารอากาศ 

๘ สตน ส านักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 

๙ สธน ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ 

๑๐ บน กองบิน 

๑๑ รรบ โรงเรียนการบิน 

๑๒ คปอ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

๑๓ อย หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 

๑๔ ชอ กรมช่างอากาศ 

๑๕ สอ กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 

๑๖ สพ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

๑๗ พอ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

๑๘ พธ กรมพลาธิการทหารอากาศ 

๑๙ ชย กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

๒๐ ขส กรมขนส่งทหารอากาศ 

๒๑ ยศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

๒๒ รรนอ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

๒๓ สก กรมสวัสดิการทหารอากาศ 
๒๔ ศวอ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

๒๕ สวบ สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ 
๒๖ สดม ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 

ค าช้ีแจง 
๑.  เครื่องหมายสังกัด ท าด้วยโลหะเป็นตัวอักษรย่อช่ือหน่วยสูง ๑ เซนติเมตรติดท่ีมุมปกเส้ือคอพับคอเปิด 
     หรือคอแบะ ด้านซ้าย 
๒.  เครื่องหมายสังกัดกองบินต่าง ๆ ให้มีหมายเลขกองบินนั้น ๆ ต่อท้ายค าว่า บน เช่น บน๑ เป็นต้น 
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ผนวก ๓ 
 

รูปเครื่องหมายระดับต าแหน่งลูกจ้างประจ า สังกัดกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค าช้ีแจง 
   ๑.  เครื่องหมายระดับต าแหน่ง ท าด้วยโลหะสีทอง ประดับท่ีมุมปกเส้ือคอพับ หรือคอเปิด หรือ
คอแบะตอนบนด้านขวา มีลักษณะดังนี้  
  ๑.๑  รูปพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งรัศมีเหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔เซนติเมตร และดาว ๕ กลีบ 
๑ ดวง ส าหรับต าแหน่งระดับช้ัน ๔ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๒๗ ของ
กลุ่มค่าจ้างท่ี ๒   
  ๑.๒  รูปพระมหามงกุฎเหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร และดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง 
ส าหรับต าแหน่งระดับช้ัน ๓ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๓๔ ของกลุ่ม
ค่าจ้างท่ี ๑  
  ๑.๓  รูปดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง เหนือปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร ส าหรับต าแหน่ง
ระดับช้ัน ๒ หรือต าแหน่งท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นท่ีรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๒๙ ของกลุ่มค่าจ้างท่ี ๑ 
  ๑.๔  รูปปีกนกกาง ๒ ปีก กว้าง ๔ เซนติเมตร ส าหรับต าแหน่งระดับช้ัน ๑ หรือต าแหน่งท่ี
เรียกช่ืออย่างอื่นท่ีรับอัตราค่าจ้างขั้นสูงสุดขั้น ๒๔ หรือขั้น ๒๗ ของกลุ่มค่าจ้างท่ี ๑  
  ๒.  การเทียบต าแหน่ง ให้ถืออัตราค่าจ้างของต าแหน่งท่ีบรรจุอยู่ในปัจจุบันเป็นหลักในการเทียบ 
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ผนวก ๔ 
 

เครื่องแต่งตัวพิเศษใช้ขณะปฏิบัติหน้าท่ีราชการของลูกจ้างประจ า สังกัดกองทัพอากาศ 
 

ช่ือ ลักษณะ หมายเหตุ 
๑.  ชุดกันเป้ือน  - ใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี

ท างานช่างต่าง ๆ และ
ใช้แรงงาน 
- ชุดกั้นเปื้อนชนิด ก., 
ข.และ ค. จะใช้สีเทา 
สีฟูา หรือสีขาว ก็ไ ด้  
ถ้ าใ ช้ สี เทาหรือ สีฟู า  
ให้ปักช่ืออักษรสีขาว 
สูงขนาด ๑ เซนติเมตร 

    ก.  ชนิดเส้ือ
กางเกงติดกัน 

เส้ือแบบคอเปิดปกแหลม แขนส้ันเสมอศอก มีกระเป๋าบน 
ปะ ๒ ใบ ผ่าอก มีดุม๕ ดุม เอวมีสาบถักรังดุมติดดุม ให้ขยาย
เอวได้กางเกงขายาว ด้านหน้ามีกระเป๋าปะข้างละ ๑ ใบ มีเจาะ 
ท่ีแนวตะเข็บข้างระดับเหนือกระเป๋า ปลายขามีสาบส าหรับ 
รัดปลายขา 

    ข.  ชนิดเอว
ปล่อย 

ลักษณะเช่นเ ดียวกับชนิดเ ส้ือกาง เกง ติดกัน  เว้นแต่ เ ส้ือ 
ปล่อยเอว ไม่ติดกับกางเกง ผ่าอก มีดุม ๔ ดุม กางเกงด้านหลัง 
มีกระเป๋าปะข้างละ ๑ ใบ ปลายขาปล่อยธรรมดา  

    ค.  ชนิดรัดเอว ลักษณะเช่นเดียวกับชนิดเอวปล่อย แต่มีสายรัดรอบเอว 
๒.  ชุดปูองกันกรด 
     (ชายและหญิง) 

มี ลั ก ษ ณะ เ ป็ น เ ส้ื อก า ง เ ก ง ติ ด กั น  ท า ด้ ว ย วั ส ดุ ชนิ ด ท่ี 
ปูองกันกรดไ ด้  มีหมวก ติดกับ เ ส้ือ  มี ถุ งมื อปูอ งกันกรด 
หน้ากากปูองกันไอกรดและรองเท้าปูองกันกรด สูงครึ่งน่อง 

 

๓.  ชุดเส้ือกันเป้ือน 
     (ชายและหญิง) 

เส้ือกันเปื้อนสีเทา สีฟูา หรือสีขาว ยาวถึงเข่า ผ่าอกตลอด                
มีดุม ๕ ดุม จะใช้แขนส้ันหรือแขนยาวก็ได้ ปกคอแบะหรือ      
ฮาวาย มีกระเป๋าระดับเอว ข้างละ๑ กระเป๋า ระดับอกข้างละ        
๑ กระเป๋า 

- ใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ท า ง า น ช่ า ง ต่ า ง  ๆ  
งานประกอบอาหาร 
และใช้แรงงาน 

๔.  ชุดผ้ากันเป้ือน 
     (ชายและหญิง) 

ผ้ากัน เปื้ อน สีเทา สีฟู า  หรือ สีขาว  ยาวถึ ง เข่ า  ไม่มีห ลั ง  
ไม่มีแขน คอกลม ต่อสาบจากไหล่อ้อมไปรอบคอ และติดดุม
ด้านหลัง ด้านหน้าตอนล่างซ้ายมีกระเป๋า ๑ กระเป๋า ตรงระดับ
เอวมีแถบส าหรับผูกด้านหลัง ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นจะใช้ 
วัสดุอื่นตามรูปและลักษณะท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

- ใช้ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ท า ง า น ช่ า ง ต่ า ง  ๆ  
งานประกอบอาหาร 
และใช้แรงงาน 

๕.  ชุดบริการ 
ห้องอาหาร 
(ชายและหญิง) 

เส้ือช้ันในเช้ิตสีขาว แขนยาว ผูกโบหูกระต่ายสีด า เส้ือช้ันนอก 
สีขาว คอแหลมไม่มีปก แขนกระบอก ติดดุม ๒ ดุม ชายใช้ 
กางเกงขายาวสีเทาหญิงใช้กระโปรงสีเทา 

- ใช้ส าหรับพนักงาน
บริการอาหารในงาน
เกียรติยศ 

๖.  ชุดพนักงาน
บริการสโมสร  
(ชายและหญิง) 

ให้ เป็นไปตามท่ี ส่วนราชการนั้น  ๆ ก าหนดขึ้นตามความ 
เหมาะสม 

- ใช้ส าหรับพนักงาน
บริการหน้าท่ี ต่าง ๆ 
เกี่ยวกับสโมสร 

๗.  ชุดซักรีด ให้ เป็นไปตามท่ี ส่วนราชการนั้น  ๆ ก าหนดขึ้นตามความ 
เหมาะสม 

- ใช้ส าหรับพนักงาน
ซักรีด 
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ช่ือ ลักษณะ หมายเหตุ 
๘.  ชุดพนักงาน
รักษาความปลอดภัย 

หมวก ใ ช้รอง ในหมวก เห ล็ก สีเทา  สายรัดคางหนั ง สีด า 
กว้าง ๑.๕ เซนติเมตรด้านข้างหมวกท้ังสองข้างมีอักษร “รปภ.” 
ขนาด ๔ เซนติเมตร สีขาว และมีแถบสีขาว กว้าง ๔ เซนติเมตร 
รอบหมวกระดับเดียวกับตัวอักษร 
เส้ือ เช่นเดียวกับเส้ือลูกจ้างประจ าชาย ไม่มีสาบอก ไม่มีแถบ
กระเป๋า 
กางเกง เช่นเดียวกับกางเกงลูกจ้างประจ าชาย แต่กระเป๋าหลังท้ัง
สองข้างมีฝาปิด ขัดดุมสีเทา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ 
เซนติเมตร ข้างละ ๑ ดุม ปลายขากางเกงสอดไว้ในรองเท้า 
เข็มขัดด้ายถักสีเทา กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดท าด้วย
โลหะสีทอง เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางนอน กว้าง ๖ เซนติเมตร 
ยาว ๘ เซนติเมตร มีรูปปีกนกกาง ๒ ปีก ดุนนูนอยู่กึ่งกลาง 
หัวเข็มขัด รองเท้า สูงครึ่งน่องหนังสีด า สายนกหวีด ท าด้วยด้าย
ถักหรือไหมถักสีฟูา ท าเป็นห่วงคล้องใต้แขนซ้าย ๑ เส้น ปลาย
สายติดใต้อินทรธนูอีก ๑ เส้น โยงจากสายท่ีคล้องแขนใต้
อินทรธนู ให้สายนกหวีดสอดไว้ในกระเป๋าเส้ือข้างซ้าย 
ปลอกแขน ท าด้วยสักหลาดสีแดง กว้ าง ๑๐ เซนติเมตร  
มีอักษร “รปภ.” ท าด้วยสักหลาดสีขาว ขนาด ๖ เซนติเมตร 
สวมท่ีแขนเส้ือข้างขวาระหว่างไหล่กับข้อศอกให้ ตัวอักษร 
อยู่ด้านนอก 

 

๙.  ชุดพนักงาน
ตรวจอาวุธและวัตถุ
ระเบิด 

ให้ใช้เครื่องแบบลูกจ้างประจ าตามระเบียบกองทัพอากาศ แต่ให้
ติดปูายบอกหน้าท่ีเป็นภาษาอังกฤษท่ีอกเส้ือเหนือกระเป๋า
ด้านซ้าย 

 

๑๐.  ชุดพนักงาน
สัญญาณ 

ให้ใช้เครื่องแบบลูกจ้างประจ าตามระเบียบกองทัพอากาศ แต่ให้
สวมปลอกแขนเช่นเดียวกับพนักงานรักษาความปลอดภัย 

 

๑๑.  ชุดพนักงาน
สุขาภิบาล 

ให้ใช้เครื่องแบบลูกจ้างประจ าตามระเบียบกองทัพอากาศ แต่ให้
ติดปูายหมาย เลขประจ า ตัว เป็น เลขอารบิ กไ ว้ ท่ีอกเ ส้ือ 
เหนือกระเป๋าด้านซ้าย 
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ช่ือ ลักษณะ หมายเหตุ 
๑๒.  ชุดปฏิบัติงาน 
ในสถานพยาบาล
ของกรมแพทย์
ทหารอากาศ   

  

    ก. ชุดพนักงาน
ท าความสะอาด
อาคารผู้ปุวย 

ชาย กางเกงขายาว และเส้ือคอพับแขนส้ันสีกรมท่า เหนือ
กระ เป๋าซ้ ายปัก ช่ืออาคาร  เหนือกระเป๋าขวา ปัก ช่ือ ตัว 
ช่ือสกุลด้วยด้ายสีขาว 
หญิ ง  กระโปรงและ เ ส้ือคอพับ สีกรมท่า  เหนือกระ เป๋ า  
ปักเหมือนลูกจ้างประจ าชาย 

 

    ข. ชุดพนักงาน 
เวรเปล 

กางเกงสีเทาขายาว เส้ือสีฟูาอ่อน ปล่อยเอว อกเส้ือด้านซ้ายปัก
ว่า “เวรเปล” ด้านขวา ปักช่ือตัวชื่อสกุลด้วยด้ายสีขาว 

 

    ค. ชุดพนักงาน 
ห้องผ่าตัด 

ชาย กางเกงขายาวสีฟูา เส้ือคอตัววีสีฟูา 
หญิง กระโปรงและเส้ือติดกันสีฟูา 

 

    ง. ชุดพนักงาน 
ห้องคลอด 

กระโปรงและเส้ือติดกันสีเทา  

    จ. ชุดพนักงาน
ครัว 

กระโปรงและ เ ส้ือ ติดกัน สีฟู า  ด้านขวาปัก ช่ือ ตัว ช่ือสกุ ล 
ด้วยด้ายสีขาว 

 

    ฉ. ชุดพนักงาน 
ท่ีปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีผู้ช่วย
พยาบาล 
ทหารอากาศ 

หญิง เส้ือกระโปรงชุดติดกันสีขาว แขนส้ันคอกลม ดุมเส้ือ
ด้านหน้าสีขาว ๔ ดุมมีสาบรอบคอ และรอบแขนเส้ือขลิบด้วยผ้า
สีน้ าเงิน กระโปรง ๔ ช้ิน  มีกระเป๋าปะ ๒ กระเป๋า มุมล่างของ
กระเป๋ามน ปลายแหลมพองาม 
เข็มขัด ท าด้วยผ้าสีขาวเย็บติดกับกระโปรง มีดุมสีทองของ
กองทัพอากาศขนาดเล็กเป็นหัวเข็มขัด 
รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือผ้าใบสีขาว 
ถุงเท้าสีขาว 
ท่ีอกเส้ือด้านขวาปักช่ือตัวชื่อสกุลด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงิน และ
ติดเครื่องหมายกรมแพทย์ทหารอากาศ (ลงยา)เหนือช่ือตัวช่ือ
สกุล 
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ผนวก  ๕ 
ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเครื่องแบบลูกจ้างประจ า (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๖ 

 
ภาพตัวอย่างหัวเข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงินด า 

 
ด้านหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านหลังแบบดุนนูนด้านหลังแบบประกอบยึด 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านบน 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทอ.(กปค.ฯ โทร.๒-๑๒๔๕) 

ที่  ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๗๓๓/๒๙ วันที่          ๗  ต.ค.๒๙ 

เรื่อง  การลงโทษลูกจ้างประจ าผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

เรียน  ผบ.ทอ. 

๑.  สม.แจ้งว่ากระทรวงการคลัง มีหนังสือแจ้งให้ทราบ เรื่อง การลงโทษลูกจ้างประจ า
ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง โดยก าหนดให้น ามติคณะรัฐมนตรีท่ีวางหลักเกณฑ์การลงโทษข้าราชการ
ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโทษ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
รายละเอียดตามหนังสือ ท่ี กค ๐๕๑๔/๔๒๔๐๔ ลง ๒๖ ส.ค.๒๙ ท่ีแนบ  ซึ่งสรุปสาระส าคัญดังนี้ 

 ๑.๑  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๕              
ข้อ ๒๒ ก าหนดว่า “เมื่อผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๐ ได้พิจารณาสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่าลูกจ้างประจ าผู้ใด 
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ก็ให้ส่ังการตามท่ีเห็นสมควร  
ถ้าเห็นว่าลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยท่ียังไม่ถึงขั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงให้ด าเนินการตามข้อ ๒๐ 
ผู้ใดถูกส่ังให้ออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออก 

 ๑.๒  เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ตามข้อ ๒๒ (ข้อ ๑.๑) เป็นไป                
ในแนวทางเดียวกัน อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของ
ส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๕ จึงก าหนดให้น ามติคณะรัฐมนตรีวางหลักเกณฑ์การลงโทษข้าราชการ  
ผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโทษให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

  ๑.๒.๑  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ท่ี น.ว.
๒๐๘/๒๔๙๖ ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๔๙๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา 

  ๑.๒.๒  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น.ว.
๑๒๕/๒๕๐๓ เรื่อง การลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

 ๒.  กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว หลักเกณฑ์การลงโทษลูกจ้างประจ าผู้กระท าผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง ตามข้อ ๑.๒ จะต้องใช้บังคับแก่ลูกจ้างประจ าของ ทอ.ด้วย จึงเห็นสมควรส าเนาเสนอ นขต.ทอ.ทราบ 
และถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและอนุมัติตามข้อ ๒ แล้ว กพ.ทอ.จะได้ด าเนินการต่อไป 
 

                   (ลงช่ือ) น.อ.ปราบ  ปราบศรีภูมิ 
                                                  ฝสธ.ประจ า กพ.ทอ.ท าการแทน 
                                                              จก.กพ.ทอ. 
(ลงช่ือ) พล.อ.ท.พิศิษฐ์  ศรีกาฬสินธุ์ 
                     ผช.เสธ.ทอ.ฝกพ. 
                        ๙ ต.ค.๒๙ 
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(ลงช่ือ) พล.อ.ท.สุรพล  โสภาพงษ์ 
                   รอง เสธ.ทอ.(๒) 
                     ๑๐ ต.ค.๒๙ 
 
เรียน  ผบ.ทอ. 
 กระผมเห็นสมควรอนุมัติตามข้อ ๒ และให้ กพ.ทอ.ด าเนินการต่อไป 
       (ลงช่ือ)  พล.อ.ท.เกษตร  โรจนนิล 
                                                                    เสธ.ทอ. 
                                                                  ๑๐ ต.ค.๒๙ 
 
อนุมัติตามข้อ ๒ 
(ลงช่ือ)  พล.อ.อ.ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ 
                          ผบ.ทอ. 
                       ๑๕ ต.ค.๒๙ 
 

 
ส าเนาถูกต้อง 
   (ลงช่ือ) น.ท.จุฬากรณ์  กล่อมแฟง 
                (จุฬากรณ์  กล่อมแฟง) 
                 หน.ผบธ.กสม.สบ.ทอ. 
                        ๑ ธ.ค.๕๔ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.กห.(กศจ.กง.กห.โทร.๒๒๒๙๘๖๔) 

ที่  ต่อ กง.กห.๘๓๙๐/๒๙ วันที่        ๑๖  ก.ย.๒๙ 

เรื่อง  การลงโทษลูกจ้างประจ าผู้กระท าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 

เสนอ  สม. 
กง.กห.พิจารณาเรื่องนี้แล้ว เห็นว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับก าลังพล จึงเสนอมาเพื่อพิจารณา

ด าเนินการต่อไป 
 

            (ลงช่ือ)  พล.อ.ต.วิเชียร  เวชพันธุ์ 
                                                           รอง จก.กง.กห.ท าการแทน 
                                                                     จก.กง.กห. 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สม.(กกพ.สม.โทร.๒๒๒๘๘๓๙) 

ที่  (ฉบับ กห เลขรับ ๑๖๔๘๙/๒๙)   วันที่ 
เรื่อง  การลงโทษลูกจ้างประจ ากระท าผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง 

เรียน  ปล.กห. 

๑.  กระทรวงการคลังมีหนังสือแจ้งให้ทราบ เรื่อง การลงโทษลูกจ้างประจ าผู้กระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง โดยก าหนดให้น ามติคณะรัฐมนตรีท่ีวางหลักเกณฑ์การลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัย
อย่างร้ายแรงมาใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโทษให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด  
ตามหนังสือท่ี กค ๐๕๑๔/๔๒๔๐๔ ลง ๒๖ ส.ค.๒๙ ท่ีแนบ 

 ๒.  เห็นควรคัดส าเนาเสนอ นขต.ทอ.และ นขต.สป.เพื่อทราบ และถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นชอบกรุณาอนุมัติในข้อ ๒ 
 

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

                      จก.สม. 
                    ๒๒ ก.ย.๒๙ 
 
เสนอ  นขต.กห.และ นขต.สป. 
 เพื่อทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไปด้วย 
 
   (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.สรรเสริญ  วานิชย์ 
                         รอง ปล.กห.ท าการแทน 
                                                    ปล.กห. 
 
ส าเนาถูกต้อง 
                      (ลงช่ือ)  พ.อ.ประภัศร์  เสติกัณณะ 
             (ประภัศร์  เสติกัณณะ) 
            กห.กกพ.สม. 
                                       ๒๕ ก.ย.๒๙ 
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(ส าเนา) 

ท่ี กค ๐๕๑๕/๔๒๔๐๔                 กระทรวงการคลัง 
                   ในพระบรมมหาราชวัง 
      ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๙ 

เรื่อง  การลงโทษลูกจ้างประจ าผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

เรียน  ปลัดกระทรวงกลาโหม 

 ด้วยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๒๖ ข้อ ๒๒ 
ก าหนดว่า “เมื่อผู้มีอ านาจตามข้อ ๑๐ ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่าลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิด
วินัยอย่างร้ายแรง สมควรลงโทษถึงให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก ก็ให้ส่ังการตามท่ีเห็นสมควร ถ้ าเห็นว่า 
ลูกจ้างประจ าผู้ใดกระท าผิดวินัยท่ียังไม่ถึงขั้นกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๐ ผู้ใดถูกส่ัง
ให้ออกตามข้อนี้ ให้มีสิทธิได้รับบ าเหน็จเสมือนว่าผู้นั้นลาออก” 
 เพื่อให้การด าเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ ตามข้อ ๒๒ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๘ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  
พ.ศ.๒๕๒๕จึงก าหนดให้น ามติคณะรัฐมนตรีท่ีวางหลักเกณฑ์การลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรงมาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดโทษให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนี้ 

๑.  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือกรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วน ท่ี น.ว.๒๐๘/๒๔๙๖              
ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๔๙๖ เรื่อง แนวทางการลงโทษข้าราชการเล่นการพนันและเสพสุรา 

๒.  มติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี น.ว.๑๒๕/๒๕๐๓  
เรื่อง การลงโทษข้าราชการผู้กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

จึงเรียนมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 
     ขอแสดงความนับถือ 
               (ลงช่ือ) พนัส  สิมะเสถียร 
               (นายพนัส  สิมะเสถียร) 
                                      ปลัดกระทรวงกลาโหม 
 

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

๑. วัตถุประสงค์ ของพนักงานราชการ 
๑.๑ เพื่อปรับปรุงกระบวนการจ้างงานของกระทรวงกลาโหมในส่วนของลูกจ้างให้มี

ความหลากหลายและเหมาะสมกับการใช้ก าลังคนภาครัฐ 
๑.๒ เพื่อให้การปฏิบัติราชการมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑.๓ เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับส่วนราชการท่ีจะน ามาใช้บริหารจัดการบุคลากร

ใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม 

๒. พนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้ 
๒.๑ พนักงานราชการทั่วไป ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ 

เป็นงานประจ าท่ัวไปของส่วนราชการ แบ่งเป็น ๕ กลุ่มงาน ได้แก่ พนักงานราชการในกลุ่มงานบริการ 
กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ และกลุ่มงานเช่ียวชาญเฉพาะ 

๒.๒ พนักงานราชการพิเศษ ได้แก่ พนักงานราชการซึ่งปฏิบัติงานในลักษณะ 
ท่ีต้องใช้ความรู้หรือความเช่ียวชาญสูงมากเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีความส าคัญและจ าเป็น
เฉพาะเรื่องของส่วนราชการ หรือมีความจ าเป็นต้องใช้บุคลากรในลักษณะดังกล่าว คือ พนักงานราชการ  
ในกลุ่มงานเช่ียวชาญพิเศษ 

๓. ผู้ท่ีจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ ต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่มีลักษณะ
ต้องห้าม ดังนี้ 

๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย 
๓.๒ มีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปี 
๓.๓ เป็นผู้เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๓.๔ ไม่ เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้าง 

ของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น 
๓.๕ ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าท่ี 

ในพรรคการเมือง 
๓.๖ ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ไร้ความสามารถ 

หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ 
ในมาตรา ๔๑  แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ 

๓.๗ ไม่เป็นผู้ท่ีอยู่ในระหว่างถูกส่ังให้พักราชการ หรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ  
ไว้ก่อน 

๓.๘ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นท่ีรังเกียจของสังคม และไม่เป็น 
ผู้เคยกระท าการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ 

๓.๙ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๑๐ ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เพราะกระท า

ความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
๓.๑๑ ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
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ความในข้อ ๓.๑ ไม่ให้ใช้บังคับกับพนักงานราชการชาวต่างประเทศ ซึ่งส่วนราชการ
จ าเป็นต้องจ้างตามข้อผูกพันหรือตามความจ าเป็นของส่วนราชการนั้น ๆ 

ผู้ท่ีเป็นพนักงานราชการจะต้องมีคุณสมบัติท่ัวไปตามวรรคหนึ่งตลอดเวลาท่ีด ารง
สถานะเป็นพนักงานราชการ เว้นแต่คุณสมบัติตามข้อ ๓.๗ 

๔.  วันเวลาท างาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจ าปีของพนักงาน
ราชการ ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 

๕.  การแต่งกายของพนักงานราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วย
เครื่องแบบข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้าง โดยอนุโลม 

๖.  การจ้างพนักงานราชการ ให้กระท าเป็นสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ ๔ ปี หรือตาม
โครงการท่ีมีก าหนดเวลาเริ่มต้นและส้ินสุดไว้ โดยอาจมีการต่อสัญญาจ้างได้ ท้ังนี้ ตามความเหมาะสมและ
ความจ าเป็นของแต่ละส่วนราชการ 

๗.  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
ค่าเบี้ยประชุม  ค่าตอบแทนระหว่างลา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด เงินทดแทนกรณีประประสบอันตราย เจ็บปุวย 
สูญหาย เนื่องจากท างานให้ราชการ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การได้รับรถประจ าต าแหน่ง 
และสิทธิอื่น ๆ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

๘.  ผู้ได้รับการว่าจ้างเป็นพนักงานราชการท่ัวไป ซึ่งมีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานใน
ต าแหน่งท่ีได้รับการว่าจ้าง ให้ได้รับการปรับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อทุกประสบการณ์ ๒ ปี 
แต่ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนเพิ่มข้ึนสูงสุดไม่เกิน ๕ ช่วง  

๙.  การเล่ือนขั้นค่าตอบแทนประจ าปีของพนักงานราชการ ตามผลการประเมิน  
การปฏบิัติงาน ดังนี้ 

๙.๑  จะต้องมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณท่ีแล้วมา ไม่น้อยกว่า 
๘ เดือนในวันท่ี ๑ ตุลาคม ของทุกปี 

๙.๒  เล่ือนขั้นค่าตอบแทนท่ีมีผลการประเมินการปฏิบัติงานไม่ต่ ากว่าระดับดีได้ไม่เกิน
อัตราร้อยละ ๖ ของฐานค่าตอบแทน ตามผลการปฏิบัติงาน 

 ท้ังนี้ ควบคุมวงเงินงบประมาณการเล่ือนค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๔  
ของอัตราค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันท่ี ๑ กันยายน 

๑๐.  กรณีท่ีมีการค านวณเพื่อปรับอัตราค่าตอบแทน หรือเล่ือนค่าตอบแทน หากค านวณ
แล้ว มีเศษไม่ถึง ๑๐ บาท ให้ปรับเพิ่มขึ้นเป็น ๑๐ บาท  

๑๑.  ให้ส่วนราชการจัดท าค าส่ังการเล่ือนค่าตอบแทน ของพนักงานราชการ ตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในข้อ ๙    
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๑๒.  พนักงานราชการในกลุ่มงานใด ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้าง

ได้ ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับการพิจารณาเล่ือนค่าตอบแทนในกลุ่มงานนั้นตามผลการประเมิน  
การปฏิบัติงาน ในข้อ ๙ 

๑๓.  ให้พนักงานราชการท่ัวไปอาจมีสิทธิได้รับ ค่าตอบแทนวิชาชีพ ค่าตอบแทนส าหรับ
ต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ๆ ท่ีปฏิบัติงานหรือมีลักษณะงานเช่นเดียวกับข้าราชการ 
ทหารท่ีไ ด้รับค่าตอบแทนดังกล่าว ตามท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรีก าหนด 

๑๔.  สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน เพื่อจ่ายเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย 
เจ็บปุวย หรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการท างาน ให้ยื่นค าร้องขอเงินทดแทนต่อส่วนราชการท่ีพนักงาน
ราชการสังกัดปฏิบัติงานอยู่ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ีประสบอันตราย เจ็บปุวย หรือสูญหาญ 
แล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน 

๑๕.  ให้พนักงานราชการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน ดังนี้ 
 ๑๕.๑  ค่าตอบแทนระหว่างการลา 

๑๕.๑.๑ ลาปุวย ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๓๐ วัน 
ส่วนท่ีเกิน ๓๐ วัน ให้รับจากกองทุนประกันสังคม ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม 

๑๕.๑.๒ ลาคลอดบุตร ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๔๕ วัน 
และมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม ท้ังนี้เป็นไปตามกฎหมาย 
ว่าด้วยประกันสังคม 

๑๕.๑.๓ ลากิจส่วนตัว ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่งไม่เกิน ๑๐ วัน 
๑๕.๑.๔ ลาพักผ่อนประจ าปี ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่ง 

ไม่เกิน ๑๕ วัน   
๑๕.๑.๕ ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึกวิชา

ทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อม ให้ได้รับค่าตอบแทนระหว่างลาได้ปีหนึ่ง  
ไม่เกิน ๖๐ วัน 

๑๕.๑.๖ การลาเพื่อไปอุปสมบท และลาไปประกอบพิธีฮัจญ์ ให้ได้รับ
ค่าตอบแทนระหว่างลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน  

ในกรณีท่ีพนักงานราชการเข้าท างานไม่ถึง ๑ ปี ให้ทอนสิทธิท่ีจะได้รับ
ค่าตอบแทนการลากิจส่วนตัว  และการลาพักผ่อน  ลงตามส่วนของจ านวนวันท่ีจ้าง 

๑๕.๒ ค่าตอบแทนการออกจากราชการโดยไม่มีความผิด 
          กรณีท่ีส่วนราชการบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบ

ก าหนดเวลาจ้าง  โดยมิใช่ความผิดของพนักงานราชการดังกล่าว  ให้พนักงานราชการผู้นั้นได้รับค่าตอบแทน
การออกจากราชการโดยไม่มีความผิด ดังนี้ 

๑๕.๒.๑ ผู้ท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๔ เดือน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้จ่าย
ค่าตอบแทนเท่ากับอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 

๑๕.๒.๒ ผู้ท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้จ่าย
ค่าตอบแทนจ านวน ๓ เท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 
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๑๕.๒.๓ ผู้ท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้จ่าย

ค่าตอบแทนจ านวน ๖ เท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 
๑๕.๒.๔ ผู้ท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้จ่าย

ค่าตอบแทนจ านวน ๘ เท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 
๑๕.๒.๕ ผู้ท่ีได้ปฏิบัติงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไป ให้จ่ายค่าตอบแทน

จ านวน ๑๐ เท่าของอัตราค่าตอบแทนท่ีได้รับอยู่ก่อนวันออกจากราชการ 

๑๖.  กรณีท่ีพนักงานราชการท่ัวไปปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติหรือวันหยุด 
สุดสัปดาห์หรือในวันหยุดพิเศษ ให้ส่วนราชการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ โดยอนุโลม 

๑๗.  การหักเงินค่าตอบแทนของพนักงานราชการท่ัวไป หน่วยต้นสังกัดสามารถหักเงิน
ดังกล่าวได้เฉพาะกรณี ดังนี้ 

๑๗.๑  ช าระภาษีเงินได้ หรือช าระเงินอื่นตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว้ 
๑๗.๒  เงินสมทบตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม 
๑๗.๓  ช าระหนี้สินอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในกิจการสวัสดิการของ

พนักงานราชการตามท่ีส่วนราชการก าหนด โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าระหว่างกันไว้ก่อน 
๑๗.๔  ช าระเงินประกันหรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ทางราชการ ซึ่งพนักงานราชการ

ได้กระท าโดยประมาทเลินเล่อหรือกระท าด้วยเจตนา จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
การหักเงินตาม ๑๗.๑ และ ๑๗.๒ ให้หักได้เต็มจ านวน และไม่ต้องได้รับความยินยอม 

จากพนักงานราชการก่อน 
การหักเงินตาม ๑๗.๓ และ ๑๗.๔ หักได้เมื่อได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากพนักงาน

ราชการ และหักได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีพนักงานราชการมีสิทธิได้รับ เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
จากพนักงานราชการท่ีให้หักได้เกินกว่านั้น 

๑๘.  กรณีท่ีพนักงานราชการจ าเป็นต้องเดินทางไปราชการ ให้เบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราท่ีก าหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ท้ังนี้  
สิทธิในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

๑๙.  หากพนักงานราชการได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการ หรืออนุกรรมการ หรือ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ และต้องเข้าร่วมประชุม  
หากการประชุมดังกล่าวสามารถเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมตามระเบียบของทางราชการได้ ให้พนักงานราชการ
สามารถเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมได้ในอัตราเดียวกัน 

๒๐.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ 
ในการท่ีส่วนราชการจะใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารพนักงานราชการให้มีประสิทธิภาพและ  
เกิดประโยชน์ต่อส่วนราชการ โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีโปร่งใส เป็นธรรม มีมาตรฐานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันซึ่งผลท่ีได้จากการประเมินสามารถน าไปใช้พัฒนาประสิทธิภาพและบริหารจัดการบุคลากร ดังนี้ 

๒๐.๑ การเล่ือนค่าตอบแทน 
๒๐.๒ การเลิกจ้าง 
๒๐.๓ การต่อสัญญาจ้าง 
๒๐.๔ อื่น ๆ 
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๒๑.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ มี ๒ ประเภท ดังนี้ 
 ๒๑.๑  การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการท่ัวไป 
 ๒๑.๒  การประเมินผลการปฏิบัติของพนักงานราชการพิเศษ 

๒๒.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ให้ประเมินผลงาน 
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยก าหนดสัดส่วนผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

๒๒.๑   การประเมินผลการ ให้พิจารณาจากปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความรวดเร็ว
หรือความตรงต่อเวลา และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 

๒๒.๒   พฤติกรรมหรือคุณลักษณะในการปฏิบัติงาน ส่วนราชการสามารถก าหนด
พฤติกรรมและสมรรถในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสมกับลักษณะภารกิจและสภาพการปฏิบัติงาน  
ในแต่ละต าแหน่งได้ 

๒๓.  ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการท่ัวไป ปีละ ๒ ครั้ ง  
ตามปีงบประมาณ คือ 

ครั้งท่ี ๑  ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ถึง ๓๑ มีนาคม 
ครั้งท่ี ๒  ประเมินผลการปฏิบัติงานระหว่างวันท่ี ๑ เมษายน ถึง ๓๐ กันยายน 

๒๔.  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน หัวหน้าหน่วยงานท่ีมีพนักงาน
ราชการท่ัวไปปฏิบัติงานอยู่ หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการ หัวหน้าสายงานด้านการก าลังพลของ
หน่วยงานรับผิดชอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

๒๕.  คณะกรรมการกล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีหน้าท่ีดังนี้ 
 ๒๕.๑   กล่ันกรองการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมจากการ 

ใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมิน ก่อนเสนอผลการประเมินต่อหัวหน้าส่วนราชการและ  
ส าเนาผลการประเมินผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมทราบ 

 ๒๕.๒   รับข้อร้องทุกข์ ของผู้รับการประเมิน ซึ่งมีความเห็นหรือข้อสงสัยว่าผลการ
ประเมิน ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นธรรม และด าเนินการสอบสวนพิจารณาวินิจฉัยข้อร้องทุกข์นั้นจนกระท่ัง
ได้ข้อยุติ 

๒๖.  แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมก าหนด หรือส่วนราชการสามารถก าหนด
เพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

๒๗.  การแจ้งผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ประเมินแจ้งให้
พนักงานราชการท่ัวไปทราบ และให้ค าปรึกษาแนะน าแก่พนักงานราชการท่ัวไป เพื่อแก้ไขปรับปรุง  
การปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น 

๒๘.  กรณีท่ีพนักงานราชการผู้ใดมีข้อสงสัย หรือเห็นว่าผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ไม่เป็นธรรม ให้สามารถร้องทุกข์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามเรื่องการร้องทุกข์ 
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๒๙.  พนักงานราชการท่ัวไปผู้ใดซึ่ง ผู้บังคับบัญชาได้ประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว 
มีค่าเฉล่ียของผลการประเมินติดต่อกันสองครั้งต่ ากว่าระดับดี ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อพิจารณาส่ังเลิกจ้างต่อไป 

๓๐.  กรณี ท่ีจะมีการ ต่อสัญญาจ้าง  ให้น าผลการประเมินผลการปฏิบั ติงานมา 
เป็นองค์ประกอบส าคัญในการต่อสัญญาจ้าง โดยผู้ท่ีจะได้รับการพิจารณาให้ต่อสัญญาจ้าง จะต้องมีผล 
การประเมินเฉล่ียย้อนหลังไม่เกินส่ีปีไม่ต่ ากว่าระดับดี ท้ังนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาท าความเห็นเสนอหัวหน้า  
ส่วนราชการพิจารณาส่ังจ้างต่อไป 

๓๑.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ ให้เป็นไปตามประกาศ 
คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

๓๒.  ให้ส่วนราชการวางระบบการจัดเก็บผลการประเมิน เพื่อน าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ 
ท่ีก าหนด 

๓๓.  การลาพนักงานราชการ มีสิทธิลาได้ ๖ ประเภท คือ 
๓๓.๑  การลาปุวย มีสิทธิลาปุวยเท่าท่ีปุวยจริง การลาปุวยต้ังแต่ ๓ วันขึ้นไป  

ผู้มีอ านาจอนุญาตอาจส่ังให้มีใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลท่ีทางราชการรับรองประกอบการลาหรือ
ประกอบการพิจารณาอนุญาตก็ได้ 

๓๓.๒  การลาคลอดบุตร มีสิทธิลาคลอดบุตรได้ ๙๐ วัน 
๓๓.๓   การลากิจส่วนตัว มีสิทธิลากิจส่วนตัวได้ปีละไม่เกิน ๑๐ วันท าการ 
๓๓.๔   การลาพักผ่อน มีสิทธิลาพักผ่อนได้ปีละ ๑๐ วันท าการ ส าหรับพนักงาน

ราชการท่ีได้รับการจ้างในปีแรกยังไม่ครบ ๖ เดือน ไม่มีสิทธิลาพักผ่อน เว้นแต่พนักงานราชการท่ีมีสัญญาจ้าง
ต่อเนื่องกันในส่วนราชการเดิมรวมกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ เดือน    

  พนักงานราชการผู้ใดท่ีท างานครบ ๑ ปีขึ้นไป และในปีท่ีผ่านมาพนักงาน
ราชการผู้นั้นมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อนประจ าปีแล้วไม่ครบ ๑๐ วันท าการ ให้สามารถน าวันลา
พักผ่อนท่ีเหลือซึ่งยังไม่ได้ลาสะสมได้ แต่วันลาพักผ่อนท่ีน ามาสะสมต้องไม่เกิน ๕ วันท าการ โดยเมื่อรวมกับ
วันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วจะต้องไม่เกิน ๑๕ วันท าการ   

๓๓.๕  การลาเพื่อเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึก 
วิชาทหาร เข้ารับการระดมพล หรือเพื่อทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
และเมื่อพ้นก าหนดแล้วให้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงานภายใน ๗ วัน 

๓๓.๖   การลาเพื่อไปอุปสมบท หรือประกอบพิธีฮัจญ์ ต้องได้รับการจ้างต่อเนื่อง 
ไม่น้อยกว่า ๔ ปี และมีสิทธิลาได้ ๑ ครั้งตลอดเวลาเป็นพนักงานราชการ ท้ังนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา
อนุมัติตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

  ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา  
โดยอนุโลม   

๓๔.  วินัยและการรักษาวินัยพนักงานราชการ มีหน้าท่ีต้องปฏิบัติงานตามท่ีก าหนด 
ในระเบียบนี้ ตามท่ีส่วนราชการก าหนด และตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญาจ้าง และมีหน้าท่ีต้องปฏิบัติ  
ตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาซึ่งส่ังในหน้าท่ีราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ 

๓๕.  พนักงานราชการ ต้องรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม 
ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย ต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
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๓๖.  วินัยของพนักงานราชการ มีดังนี้ 
 ๓๖.๑   ต้องนิยมและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๓๖.๒  ต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง แบบแผน และแบบธรรมเนียม

ของทางราชการหรือที่หน่วยต้นสังกัดได้ก าหนดขึ้น 
๓๖.๓  ต้องปฏิบัติการงานในหน้าท่ีตามล าดับช้ันการบังคับบัญชา เว้นแต่จะได้รับ

ค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นกรณีพิเศษ 
๓๖.๔  ต้องปฏิบัติตามค าส่ังโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา 
๓๖.๕  ต้องไม่มาท างานสาย ไม่เกียจคร้าน ไม่ด้ือ ไม่ขัดขืน ไม่หลีกเล่ียงหรือละเลย 

ต่อการปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาเหนือตน 
๓๖.๖  ต้องต้ังใจปฏิบั ติหน้าท่ีด้วยความระมัดระวังมิ ให้ เกิดความเสียหายแก่ 

ทางราชการได้ 
๓๖.๗  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ห้ามกล่าวค าเท็จต่อผู้บังคับบัญชา

และห้ามอาศัยหน้าท่ีการงานไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อหาประโยชน์ให้แก่ตนหรือผู้อื่น 
๓๖.๘  ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ทางราชการ และห้ามการหาผลประโยชน์อย่างอื่น

ซึ่งจะเป็นทางเสียหายแก่ทางราชการ 
๓๖.๙  ต้องรักษาช่ือเสียงมิให้ขึ้นช่ือว่าเป็นผู้ประพฤติช่ัว ห้ามประพฤติตนเป็นคน

เสเพล ห้ามเป็นนักการพนัน ห้ามเสพยาเสพติดให้โทษ ห้ามเสพเครื่องดองของเมาจนไม่สามารถครองสติได้ 
ต้องไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องไม่กระท าความผิดทางอาญา หรือไม่ท าการอันอาจเสียเกียรติยศช่ือเสียงของ
ตนหรือของต าแหน่งหน้าท่ีการงาน 

๓๖ .๑๐  ต้องสุภาพเรียบร้อยต่อผู้บังคับบัญชาและต่อประชาชน ห้ามดูหมิ่น 
เหยียดหยามบุคคลใด ๆ 

๓๖.๑๑ ต้องรักษาความสามัคคีซึ่งกันและกัน 
๓๖.๑๒ ต้องรักษาความลับของทางราชการ 
๓๖.๑๓ เมื่อตกเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาหรือเป็นจ าเลยในศาลไม่ว่าคดีใด ๆ 

ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายใน ๗ วัน 

๓๗. โทษผิดวินัย มี ๔ สถาน คือ 
๓๗.๑  ภาคทัณฑ์ 
๓๗.๒  ตัดค่าตอบแทน 
๓๗.๓  ลดขั้นค่าตอบแทน 
๓๗.๔  ไล่ออก  

๓๘. การกระท าความผิดดังต่อไปนี้ ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรง 
๓๘.๑  กระท าผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
๓๘.๒  จงใจไม่ปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎ ระเบี ยบ ข้อบั ง คับ  หรื อ เงื่ อนไข 

ท่ีทางราชการก าหนดให้ปฏิบัติ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
๓๘.๓  ปฏิบั ติหน้า ท่ีโดยประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ 

ความเสียหายอย่างร้ายแรง 
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๓๘ .๔  ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีก าหนดในสัญญา หรือขัดค าส่ัง หรือหลีกเล่ียง 
ไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๓๔ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

๓๘.๕  ประมาทเลินเล่อ จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
๓๘.๖  ละท้ิงหรือทอดท้ิงการปฏิบัติหน้าท่ีราชการเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่า ๗ วัน                 

โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จนเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
๓๘.๗  ประพฤติช่ัวอย่างร้ายแรงหรือกระท าผิดอาญา โดยมีค าพิพากษาถึงท่ีสุด 

ให้จ าคุกหรือหนักกว่าโทษจ าคุก เว้นแต่ศาลจะรอการก าหนดโทษ หรือก าหนดโทษแต่รอการลงโทษไว้ 
๓๘.๘  ถูกลดขั้นค่าตอบแทนหรือถูกตัดค่าตอบแทนอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน  

ในปีงบประมาณเดียวกันสองครั้ง เว้นถูกตัดค่าตอบแทนกรณีมาท างานสาย 
๓๘.๙  เกียจคร้านต่อหน้าท่ีการงาน เช่น มาท างานสายเป็นนิจ ไม่ต้ังใจปฏิบัติงาน

ตามหน้าท่ีอย่างเห็นได้ชัดหลายครั้ง 
๓๘.๑๐  ประพฤติตนเป็นอันธพาลหรือนักการพนัน 
๓๘.๑๑  มีหนี้สินล้นพ้นตัวโดยไม่มีเหตุอันควรปราณี 
๓๘.๑๒  เมาสุราเมรัยจนไม่สามารถครองสติได้เป็นอาจิณ 
๓๘.๑๓  ไม่เคารพและเช่ือฟังผู้บังคับบัญชา 
๓๘.๑๔  รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ

อย่างร้ายแรง 
๓๘.๑๕  เสพยาเสพติดให้โทษท่ีผิดกฎหมาย 
๓๘.๑๖  อาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหาประโยชน์ 

แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
๓๘.๑๗  หมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นผู้บังคับบัญชา 
๓๘.๑๘  ก่อให้แตกความสามัคคีในหมู่คณะ 
๓๘.๑๙  ต้องค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓๘.๒๐  เปิดเผยความลับของทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทาง

ราชการอย่างร้ายแรง 
๓๘.๒๑  ต้องหาในคดีอาญาแล้วหลบหนีไป 
๓๘.๒๒  เป็นสมาชิกสมาคมหรือคณะท่ีมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมายความสงบ

เรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๓๘.๒๓  กรณีอื่น ๆ ท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่า ถ้าให้อยู่ปฏิบัติราชการต่อไปจะท าให้เกิด

ความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ทางราชการหรือการปกครองบังคับบัญชา 

๓๙.  พนักงานราชการต าแหน่งใด บังคับบัญชาหน่วยงานใด ในฐานะใด ให้เป็นไปตาม 
ท่ีหัวหน้าส่วนราชการส่ังการ และให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวมีหน้าท่ีส่งเสริม ดูแล ระมัดระวังให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามวินัย 

 พนักงานราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่งรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาคนใดกระท าผิด
วินัย จะต้องด าเนินการทางวินัยทันที ถ้าเห็นว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยท่ีจะต้องได้รับโทษและอยู่ในอ านาจของ
ตนท่ีจะลงโทษได้ ให้ส่ังลงโทษ แต่ถ้าเห็นว่าผู้นั้นควรจะต้องได้รับโทษสูงกว่าท่ีตนมีอ านาจส่ังลงโทษ  
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ให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาของผู้กระท าผิดวินัยเหนือขึ้นไป เพื่อพิจารณาด าเนินการส่ังลงโทษตามควร  
แก่กรณี 

 พนักงานราชการซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าท่ีหรือปฏิบัติหน้าท่ี
ตามข้อนี้โดยไม่สุจริต ให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัย 

๔๐.  การลงโทษพนักงานราชการให้ท าเป็นค าส่ัง ผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังลงโทษ 
ตามระเบียบนี้ต้องส่ังลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด และมิให้เป็นไปโดยความพยาบาท โดยอคติหรือ  
โดยโทสจริต หรือลงโทษผู้ท่ีไม่มีความผิด ในค าส่ังลงโทษให้ระบุว่าผู้ถูกลงโทษได้กระท าผิดวินัยในกรณีใด
ตามข้อใด ในข้อ ๓๖ และข้อ ๓๘ 

๔๑.  พนักงานราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยท่ียังไม่ถึงขั้นเป็นการกระท าผิดวินัยร้ายแรง  
ให้ผู้บังคับบัญชาผู้กระท าผิดวินัย ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดค่าตอบแทน หรือลดขั้นตอบแทน ตามควรแก่กรณี
ให้เหมาะสมแก่ความผิด ดังนี้ 

๔๑.๑  ผู้บัง คับหมวด ต้นเรือ ช้ัน ๓ ผู้บัง คับหมวดบินช้ัน ๓ ผู้บังคับกองร้อย 
ผู้บังคับการเรือช้ัน ๓ ต้นเรือช้ัน ๒ ผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๒ หรือเทียบเท่า หรือพนักงานราชการท่ีได้รับ 
การแต่งต้ังให้เป็นผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๓๙ มีอ านาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ 

๔๑.๒  ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือช้ัน ๑ ผู้บังคับฝูงบิน หรือเทียบเท่า มีอ านาจ 
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ หรือลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ และเป็นเวลาไม่เกิน ๑ เดือน 

๔๑.๓  ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่ามีอ านาจ
ส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ หรือตัดค่าตอบแทน ครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕ และเป็นเวลาไม่เกิน ๒ เดือน 

๔๑.๔  ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบินหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป มีอ านาจส่ังลงโทษภาคทัณฑ์ หรือส่ังลงโทษตัดค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกินร้อยละ ๕และเป็นเวลาไม่เกิน 
๓ เดือน หรือส่ังลงโทษลดขั้นค่าตอบแทนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๑ ขั้น 

การลงโทษภาคทัณฑ์ ให้ใช้เฉพาะกรณีกระท าผิดวินัยเล็กน้อย หรือมีเหตุอันควร
ลดหย่อน ซึ่งยังไม่ถึงกับจะต้องถูกลงโทษตัดค่าตอบแทน 

กรณีท่ีกระท าผิดวินัยเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ถ้าผู้บังคับบัญชาตามวรรคหนึ่ง
เห็นว่ามีเหตุอันควรงดโทษ จะงดโทษให้โดยว่ากล่าวตักเตือนหรือให้ท าทัณฑ์บนเป็นหนังสือไว้ก่อนก็ได้ 

๔๒.  พนักงานราชการผู้ใดมาท างานสาย ให้บันทึกจ านวนเวลามาท างานสายไว้  
ครั้งแรกให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนก่อน ครั้งต่อ ๆ ไป ให้ลงโทษตัดค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๔๒.๑  การนับเวลา  
๔๒.๑.๑  ช้ากว่าก าหนดไม่เกิน ๑ ช่ัวโมง ให้นับเป็น ๑ ช่ัวโมง เกิน ๑ ช่ัวโมงขึ้นไป 

ให้นับตามจ านวนช่ัวโมงท่ีมาท างานสาย และเศษนาทีท่ี ๑ ช่ัวโมงให้นับเป็น ๑ ช่ัวโมง 
๔๒.๑.๒  ช้ากว่าครึ่งวันท างานขึ้นไป ให้นับเป็น ๑ วันท างาน 
๔๒.๑.๓  ช่ัวโมงท างานใน ๑ วัน ให้เป็นไปตามท่ีทางราชการก าหนดการนับวัน

ท างานเพื่อค านวณค่าตอบแทน ให้ถือ ๓๐ วันเป็น ๑ เดือน 
๔๒.๒  การตัดค่าตอบแทน 

 ๔๒.๒.๑  เมื่อรวมเวลาท่ีมาท างานสายตามข้อ ๔๒.๑ จนครบ ๑ วันท างาน
แล้ว ให้ตัดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเท่ากับค่าตอบแทนท่ีพนักงานราชการผู้นั้นพึงได้รับใน ๑ วัน 
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๔๒.๒.๒  ถ้าจ านวนช่ัวโมงท่ีมาท างานสายรวมกันแล้วไม่ถึง ๑ วันท างาน 

ไม่ต้องตัดค่าตอบแทน และไม่ให้น าจ านวนเวลาท่ีมาท างานสายไปคิดรวมในปีงบประมาณถัดไป 
๔๓.  พนักงานราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และผู้บังคับบัญชา

ต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป เห็นว่ากรณี 
มีมูลท่ีควรสอบสวน ให้ผู้บังคับบัญชาแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้นท าการสอบสวนโดยไม่ชักช้าในการสอบสวน
นั้นจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานท่ีสนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าท่ีมีให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ  
โดยระบุช่ือพยานก็ได้ และต้องให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาช้ีแจง และน าพยานหลักฐานเข้าสืบแก้ข้อกล่าวหาได้ด้วย 

 วิธีการเกี่ยวกับการสอบสวนพิจารณาเพื่อให้ได้ความจริงและความยุติธรรมให้
ด าเนินการตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค าส่ัง ของทางราชการ โดยอนุโลม 

๔๔.  เมื่อผู้บังคับบัญชา ตามข้อ ๔๓  ได้พิจารณาผลการสอบสวนแล้ว ถ้าเห็นว่าพนักงาน
ราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง ให้ลงโทษไล่ออก เนื่องจากกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ ๓๘ 

๔๕.  พนักงานราชการผู้ใดกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง และเป็นกรณีความผิดท่ีปรากฏ  
ชัดแจ้ง หรือได้ให้ถ้อยค ารับสารภาพเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจส่ังลงโทษตามระเบียบนี้หรือ  
ต่อคณะกรรมการสอบสวน ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๔๓ จะด าเนินการตามข้อ ๔๔ โดยไม่ต้องสอบสวนก็ได้ 

 ความผิดท่ีปรากฏชัดแจ้งตามวรรคหนึ่ง คือ กระท าความผิดอาญาจนได้รับโทษจ าคุก
หรือโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก โดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกหรือได้รับโทษท่ีหนักกว่าจ าคุก 

๔๖.  อ านาจและหน้าท่ีของกรรมการสอบสวน ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
ระเบียบ ค าส่ัง ของทางราชการ โดยอนุโลม 

๔๗.  พนักงานราชการผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกต้ังกรรมการ
สอบสวน หรือถูกฟูองคดีอาญาหรือต้องหาว่ากระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาท ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๔๑ มีอ านาจส่ังพักงานเพื่อรอฟังผลการสอบสวน
พิจารณาได้แต่ถ้าภายหลังปรากฏผลการสอบสวนพิจารณาว่าผู้นั้นมิได้กระท าความผิด หรือกระท าไม่ถึงขั้น
ผิดวินัยร้ายแรง ให้ผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๔๓ ส่ังให้ผู้นั้นกลับเข้าปฏิบัติงานในต าแหน่งเดิม 

 ค่าตอบแทนของผู้ถูกส่ังพักงาน ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วย 
การตัดงด และจ่ายเงินรายเดือน โดยอนุโลม 

๔๘.  การร้องทุกข์  พนักงานราชการสามารถร้องทุกข์ โดยการยื่นค าร้องทุกข์เป็น 
ลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงด้วยตนเองโดยเร็ว เว้นแต่เรื่องร้องทุกข์นั้นเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ของผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือผู้บังคับบัญชาโดยตรงเป็นต้นเหตุ ก็ให้ยื่นค าร้องทุกข์ต่อผู้บังคับบัญชา 
ในล าดับถัดไป ท้ังนี้การยื่นค าร้องทุกข์ ให้พนักงานราชการเขียนค าร้องทุกข์ พร้อมท้ังลงลายมือช่ือ  
ของผู้ร้องทุกข์ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุท่ีร้องทุกข์ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ 

๔๙.  การสอบสวนและพิจารณา 
 ๔๙.๑  เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องร้องทุกข์เมื่อใด ต้องรีบด าเนินการสอบสวน  

เพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงโดยละเอียด โดยด าเนินการด้วยตนเองหรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือ
บุคคลท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ พนักงานราชการผู้ยื่นค าร้องทุกข์ชอบท่ีจะให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามท่ีผู้บังคับบัญชา
ขอด้วย 
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๔๙.๒   เมื่อสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์นั้น
หากอยู่ในขอบเขตของอ านาจหน้าท่ีของตน ก็ให้ด าเนินการแก้ไขให้เสร็จส้ินโดยเร็ว แล้วแจ้งให้ผู้ท่ีร้องทุกข์
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมท้ังรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหน่วยของตนทราบต่อไป 

 หากเรื่องราวท่ีร้องทุกข์นั้น อยู่นอกเหนืออ านาจหน้าท่ีของตน ให้เสนอ
เรื่องราวร้องทุกข์พร้อมท้ังข้อเสนอในการแก้ไขหรือความเห็นต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปตามล าดับ 

 ผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไปด าเนินการสอบสวน และพิจารณาค าร้องทุกข์
เช่นเดียวกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง  

๔๙.๓  ผู้บังคับบัญชาแต่ละช้ันจะต้องสอบสวนและพิจารณาค าร้องทุกข์ให้เสร็จ
ภายในเวลาไม่เกิน ๗ วัน 

๕๐.  หากผู้ร้องทุกข์ไม่พอใจหรือยังมีความสงสัยในการพิจารณา ก็ให้ยื่นอุทธรณ์ 
เป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นภายใน ๗ วัน นับแต่วันท่ีทราบผลการร้องทุกข์ ในครั้งนั้น 
และผู้บังคับบัญชาท่ีรับเรื่องราวร้องทุกข์จะต้องพิจารณาอุทธรณ์และด าเนินการแก้ไขหรือยุติเหตุการณ์  
ตามค าร้องทุกข์ พร้อมท้ังแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องทุกข์ทราบภายใน ๑๕ วัน 

  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการของกระทรวงกลาโหมถือว่า
เป็นท่ีสุดหากยังไม่สามารถวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาได้ ให้ด าเนินการทางอื่นอันชอบด้วยกฎหมายต่อไป 

๕๑.  ผู้ร้องทุกข์และผู้ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องได้รับความคุ้มครอง โดยผู้ร้องทุกข์จะไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการร้องทุกข์จนเป็นเหตุให้ถูกเลิกจ้าง ลงโทษ กล่ันแกล้ง หรือการด าเนินการใดท่ีจะเกิด
ผลร้ายต่อผู้ร้องทุกข์ 

 ถ้าหากตรวจพบว่า ข้อความท่ีร้องทุกข์เป็นความเท็จ เพื่อให้เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานหรือบุคคลก็ตาม ผู้ร้องทุกข์จะต้องมีความผิดฐานกระท าผิดวินัยของพนักงานราชการ 

๕๒.  การส้ินสุดสัญญาจ้างสัญญาจ้างพนักงานราชการส้ินสุดลงเมื่อ 
๕๒.๑  ครบก าหนดตามสัญญาจ้าง 
๕๒.๒   ขาดคุณสมสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบนี้ 
๕๒.๓   ตาย  
๕๒.๔   ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
๕๒.๕   ถูกไล่ออก เพราะกระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรง  
๕๒.๖   เหตุอื่นตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือตามข้อก าหนดของส่วนราชการ

หรือตามสัญญาจ้าง  

๕๓.  พนักงานราชการผู้ใดประสงค์จะลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ยื่นหนังสือขอลาออก 
จากราชการต่อผู้บังคับบัญชาล่วงหน้าก่อนวันท่ีจะขอลาออกจากราชการไม่น้อยกว่าสามสิบวัน เพื่อให้
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็นพิเศษ ผู้บังคับบัญชาจะอนุญาต  
ให้พนักงานราชการซึ่งจะประสงค์จะลาออกยื่นหนังสือลาออกจากราชการล่วงหน้าน้อยกว่า ๓๐ วันก็ได้ 

๕๔.  ส่วนราชการอาจบอกเลิกสัญญาจ้างกับพนักงานราชการผู้ใดก่อนครบก าหนดตาม 
สัญญาจ้างได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการจะเรียกร้องค่าตอบแทน  
การเลิกสัญญาจ้างได้ เว้นแต่ส่วนราชการจะก าหนดให้ในกรณีใดได้รับค่าตอบแทนการออกจากราชการ  
โดยไม่มีความผิดไว้ 
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๕๕.  เพื่อประโยชน์แห่งทางราชการ ส่วนราชการอาจส่ังให้พนักงานราชการไปปฏิบัติงาน 
นอกเหนือจากเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในสัญญาจ้างได้ โดยไม่เป็นเหตุให้พนักงานราชการอ้างขอเลิกสัญญาจ้าง  
หรือเรียกร้องประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ในการนี้ส่วนราชการอาจก าหนดให้ค่าล่วงเวลาหรือค่าตอบแทนอื่น 
จากการส่ังให้ไปปฏิบัติงานดังกล่าวก็ได้ 

๕๖.  วิธีปฏิบัติอื่นใดซึ่งมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ และประกาศคณะกรรมการบริหารราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีโดย
อนุโลม 

 

เอกสารอ้างอิง 
-  ระเบียบ กห.ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๔๙, ฉบับท่ี ๓, ๔ 
   พ.ศ.๒๕๕๔ 
-  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๔  เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ 
   และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๙๗ - 
 

การเคารพ 

วัตถุประสงค ์การเคารพถือเป็นประเพณีและแบบธรรมเนียมนิยมท่ีดีงาม โดยเฉพาะ 
ในวงการทหาร ถือว่าการเคารพ เป็นวินัยท่ีส าคัญท่ีทหารจักละเว้นเสียมิได้ จึงได้วางแนวทางไว้ส าหรับ 
ปฏิบัติให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

หมวด ๑ (มาตรา ๑) 
ว่าด้วยการเคารพบนบก 

 
การเคารพเม่ืออยู่ล าพัง 

๑.  ท่าเคารพของทหารเมื่ออยู่ตามล าพัง มีดังนี้ 
๑.๑  สวมหมวกมิได้ถือปืน ท าวันทยหัตถ์ 
๑.๒  มิได้สวมหมวก และมิได้ถือปืน 
 ๑.๒.๑  อยู่กับท่ี  ท าท่ายืนตรงแล้วท าแลขวาหรือแลซ้าย 
 ๑.๒.๒  ก าลังเคล่ือนท่ี  ท าท่าเดินแล้วท าแลขวาหรือแลซ้าย 
๑.๓  ถือปืน 
 ๑.๓.๑  อยู่กับท่ี  ท าท่าวันทยาวุธ 
 ๑.๓.๒  อยู่กับท่ีเมื่อสะพายอาวุธ  ท าท่าตรงแล้วท าแลขวาหรือแลซ้าย 
 ๑.๓.๓  เคล่ือนท่ี  ท าท่าเดินแล้วท าแลขวา หรือแลซ้าย 
๑.๔  ขี่ม้า 
 ๑.๔.๑  มิได้สะพายปืน ถ้าสวมหมวกท าวันทยาหัตถ์ มิได้สวมหมวกท าแลขวา  

หรือแลซ้าย 
 ๑.๔.๒  สะพายปืน ท าแลขวาหรือแลซ้าย 
๑.๕  เมื่อมิได้สวมหมวก ให้นายทหารสัญญาบัตรแสดงการเคารพด้วยวิธีก้มศีรษะ 

๒.  ทหารต้องแสดงการเคารพต่อผู้หรือส่ิงซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ คือ 
๒.๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๒.๒  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
๒.๓  สมเด็จพระบรมราชชนนี 
๒.๔  รัชทายาท 
๒.๕  พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ 
๒.๖  พระบรมวงศ์ ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์ 
๒.๗  เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์ 
๒.๘  ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
๒.๙  นายกรัฐมนตรี 
๒.๑๐  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
๒.๑๑  ทหารต่อทหารหรือต ารวจ 
๒.๑๒  ทหารต่างประเทศซึ่งแต่งเครื่องแบบ 
๒.๑๓  พระบรมศพและพระบรมอัฐิ 
๒.๑๔  พระศพและพระอัฐิพระบรมวงศ์ 
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๒.๑๕  ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ 
๒.๑๖  ธงประจ ากองทหาร 
๒.๑๗  ธงประจ ากองยุวชนทหาร 
๒.๑๘  ธงชาติประจ าส านักงานของรัฐบาลในขณะขึ้นลง ,ธงหมายยศและต าแหน่ง

ต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการทหารเรือขึ้นไป และธงราชนาวีประจ าเรือใหญ่ ในขณะท าพิธีขึ้นลง 
๒.๑๙  ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ์, ธงเยาวราช และธงราชวงศ์เวลาผ่าน

หรือชักขึ้นลง 
๒.๒๐  อนุสาวรีย์รูปบุคคล ซึ่งหล่อ , ปั้น หรือท าด้วยหิน ต้ังไว้ขณะเมื่อรัฐบาล 

มีงานฉลอง 
๒.๒๑  หัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตของต่างประเทศท่ีเข้าไปปฏิบัติหน้าท่ีเป็นทาง

ราชการในพระบรมมหาราชวัง โดยรถยนต์ท่ีมีธงประจ าต าแหน่ง หรือโดยรถยนต์หลวงท่ีมีธงประจ า
ต าแหน่ง 

๓.  ทหารก าลังเดินอยู่ ให้หยุดท าการเคารพ ต่อผู้หรือส่ิงซึ่งจะกล่าวต่อไปนี้ ซึ่งก าลัง
เคล่ือนท่ี คือ 

๓.๑  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๓.๒  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
๓.๓  สมเด็จพระบรมราชชนนี 
๓.๔  รัชทายาท 
๓.๕  พระเจ้าแผ่นดินและพระราชินีต่างประเทศ 
๓.๖  พระบรมวงศ์ ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์ 
๓.๗  เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์ 
๓.๘  ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
๓.๙  นายกรัฐมนตรี 
๓.๑๐  ผู้บังคับบัญชาของตนทุกช้ัน 
๓.๑๑  พระบรมศพ พระบรมอัฐิ 
๓.๑๒  พระศพ พระอัฐิพระบรมวงศ์ 
๓.๑๓  ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ 
๓.๑๔  ธงประจ ากองทหารและกองยุวชนทหาร 
๓.๑๕  ธงชาติประจ าส านักงานของรัฐบาล ธงราชนาวีประจ าเรือใหญ่ ธงมหาราช ธง

ราชินี ธงบรมราชวงศ์ ธงเยาวราช และธงราชวงศ์ ในขณะชักขึ้นลง 

๔.  ผู้มียศต่ าต้องท าความเคารพผู้มียศสูง นักเรียนทหารต้องท าความเคารพ ซึ่งกันและกันกับ
ผู้เรียนช้ันต่ ากว่าต้องท าการเคารพผู้เรียนช้ันสูง และพลทหารต้องท าการเคารพพลทหาร ซึ่งเข้ารับราชการ
ก่อนผู้มียศหรืออาวุโสสูงกว่าต้องเคารพตอบ ถ้ายศเสมอกันหรือเป็นนักเรียนทหารช้ันเดียวกัน หรือเป็น  
พลทหารปีเดียวกัน หรือถ้าไม่แน่ใจว่าใครจะมีอาวุโสสูงกว่ากัน ต้องท าการเคารพซึ่งกันและกัน  
โดยไม่เกี่ยงงอน 
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๕.  ใหเ้ทียบช้ันการเคารพส าหรับนักเรียนทหาร ไว้ดังนี้ 
(๑)  นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารท่ีจะเป็นนายทหารสัญญาบัตรเทียบเท่าสิบเอก , 

จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก 
(๒)  นักเรียนทหารในโรงเรียนทหารท่ีจะเป็นนายทหารประทวนเทียบเท่าพลทหาร

อาวุโส 

๖.  เมื่อทหารอยู่ด้วยกันหลายคน ผู้มียศหรืออาวุโสสูงเป็นผู้รับการเคารพแต่ผู้เดียว 

๗.  ถ้าทหารสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพแก่ผู้ใดไม่ได้ 

๘.  เมื่อทหารเข้าไปในพระท่ีนั่ง , โบสถ์, วิหาร ท่ีว่าการหรือเคหะสถานเพื่อเคารพต่อ
สถานท่ีนั้น ให้ถอดหมวก 

๙.  เมื่อทหารอยู่ร่วมสถานท่ีซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป็นเกียรติยศ ต้องท าการเคารพจนกว่า
จะส้ินเพลงเคารพนั้น 

๑๐.  การเคารพให้เร่ิมและเลิกดังต่อไปนี้ 
 ๑๐.๑  เมื่อผ่านให้เริ่มกระท าในระยะระหว่างเมื่อเห็นได้ถนัด และก่อนท่ีจะผ่าน
ประมาณ ๓ ก้าว และเลิกการเคารพเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว 
 ๑๐.๒  เมื่อเข้าไปหาให้เริ่มเคารพก่อนถึงผู้หรือส่ัง ซึ่งต้องเคารพประมาณ ๓ ก้าว 
เลิกเคารพเมื่อได้รับอนุญาตหรือเสร็จกิจแล้ว 
 ๑๐.๓  เมื่อผู้หรือส่ิงซึ่งต้องเคารพเข้ามายังบริเวณท่ีตนอยู่ ให้เริ่มและเลิกเคารพใน
โอกาสอันควร 
 

หมวดที่ ๒ (มาตรา ๒) 
การเคารพด้วยธงประจ ากอง 

๑.  ท่าเคารพด้วยธง มีดังนี้ 
 ๑.๑  อยู่กับท่ี 
  ๑.๑.๑  ให้ลดธงลง 
 ๑.๑.๒  ให้ถือธงท่ายกธง 
 ๑.๒  เคล่ือนท่ี ให้ถือท่ายกธง 

๒  วิธีเคารพด้วยธง ให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๒.๑  อยู่กับท่ีลดธงลง ถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมศพ 

พระบรมอัฐิ และประมุขต่างประเทศ ซึ่งมาเยือนประเทศไทยเป็นทางราชการ นอกจากนี้ไม่ต้องท าการ
เคารพด้วยธง เว้นแต่เป็นธงประจ ากองเกียรติยศจัดส าหรับผู้หรือส่ิงใด จึงให้ท าการเคารพด้วยท่ายกธงแก่  
ผู้นั้นหรือส่ิงนั้น 

 ๒.๒  เคล่ือนท่ี ถือท่ายกธงถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมศพ 
และพระบรมอัฐิเท่านั้น  

 ๒.๓  เมื่อธงแสดงการเคารพ ให้นายทหารรักษาธงท าวันทยาวุธด้วยท่ากระบี่และผู้ช่วย
ผู้เชิญธงท าแลขวาหรือแลซ้าย 

๓.  การเคารพด้วยธงประจ ากองนั้น ให้กระท าเฉพาะเมื่อธงท่ีเชิญได้คล่ีไว้ 
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หมวดที่ ๓ (มาตรา ๓) 
การบรรเลงเพลงเคารพ 

๑.  เพลงเคารพแบ่งแยกตามชนิดของเครื่องบรรเลง ดังนี้  
 ๑.๑  เพลงเคารพด้วยแตรวง คือ  
 ๑.๑.๑  เพลงสรรเสริญพระบารมี 
 ๑.๑.๒  เพลงชาติ 
 ๑.๑.๓  เพลงมหาชัย 
 ๑.๑.๔  เพลงมหาฤกษ์ 
 ๑.๑.๕  เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล  
๑.๒  เพลงเคารพด้วยแตรเด่ียว คือ เพลงค านับ 
๑.๓  เพลงเคารพด้วยขลุ่ยกลอง คือ เพลงมหาชัย 

๒.  การบรรเลงเพลงเคารพนั้น มีวิธีบรรเลง ๒ วิธี 
๒.๑  วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงประจ าแถว 
๒.๒  วิธีบรรเลงเพลงเคารพของเครื่องบรรเลงท่ีมิได้ประจ าแถว 

 การบรรเลงเพลงเคารพท้ัง ๒ วิธี กระท าเฉพาะเมื่อบรรเลงอยู่กับท่ีและเฉพาะในพิธี
เกียรติยศส าหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระราชชนนี และ  
รัชทายาทท้ัง ๔ พระองค์นี้ ไว้ว่าในพิธีใด ๆ ต้องบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ 

๓.  เครื่องบรรเลงประจ าแถว บรรเลงเคารพเพลงต่าง ๆ แก่ผู้หรือส่ิงซึ่งเคารพดังนี้ 
๓.๑  แตรวง บรรเลง 

๓.๑.๑  เพลงสรรเสริญพระบารมี ส าหรับ 
-  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
-  สมเด็จพระบรมราชินีนาถ 
-  สมเด็จพระบรมราชชนนี 
-  รัชทายาท 
-  พระบรมศพและพระบรมอัฐิ 
-  ธงมหาราช, ธงราชินี, ธงบรมราชวงศ์, ธงเยาวราช เวลาผ่านหรือชัก

ขึ้นลง 
๓.๑.๒  เพลงชาติ ส าหรับ 

-  ธงประจ ากองทหาร 
-  ธงประจ ากองยุวชนทหาร 
-  ธงชาติประจ าส านักงานของรัฐบาลในขณะชักขึ้นลง และธงราชนาวี

ประจ าเรือใหญ่ในขณะท าพิธีขึ้นลง 
๓.๑.๓  เพลงมหาชัย ส าหรับ 

-  พระบรมวงศ์ 
-  ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์ 
-  ธงราชวงศ์ เวลาผ่านหรือชักขึ้นลง 
-  นายทหารที่มียศจอมพล จอมพลเรือ หรือจอมพลอากาศ 
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๓.๑.๔  เพลงมหาฤกษ์ ส าหรับผู้หรือ ส่ิงอื่นนอกเหนือจากข้อ ๓.๑.๑, 
๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓  

๓.๑.๕  เพลงมาร์ชธงชัยเฉลิมพล  ส าหรับธงประจ ากองทหารในงานพิธีกระท า
สัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 

๓.๒  แตรเด่ียว  เปุาเพลงค านับอย่างเดียว แตกต่างกันด้วยจ านวนจบ ดังนี้ 
๓.๒.๑  เปุา ๓ จบ ส าหรับผู้หรือส่ิงซึ่งแตรวงต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 

และเพลงชาติ  
๓.๒.๒  เปุา ๒ จบ ส าหรับผู้หรือส่ิงซึ่งแตรวงบรรเลงมหาชัย  
๓.๒.๓  เปุา ๑ จบ ส าหรับผู้หรือส่ิงซึ่งแตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษ์และในพิธี

เปล่ียนกองรักษาการณ์ 
๓.๓  ขลุ่ยกลอง บรรเลงเพลงมหาชัย ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราชชนนี และรัชทายาท และในพิธีเปล่ียนกองรักษาการณ์ 
อนึ่ง ถ้าแถวทหารนั้น ๆ มีเครื่องบรรเลงหลายประเภท ให้เป็นหน้าท่ีของแตรวง 

ถ้าไม่มีแตรวงให้เป็นหน้าท่ีของแตรเด่ียว ส่วนขลุ่ยกลองนั้นให้บรรเลงแต่เฉพาะไม่มีเครื่องบรรเลงอื่น ๆ   
เว้นแต่การบรรเลงเพลงเคารพเมื่อขณะเปล่ียนกองรักษาการณ์ ถ้ามีแตรเด่ียว ให้เป็นหน้าท่ีของแตรเด่ียว  
ถ้าไม่มีแตรเด่ียวให้เป็นหน้าท่ีของขลุ่ยกลอง ส่วนแตรวงบรรเลงเฉพาะเมื่อรับส่งธงประจ ากอง 

๔.  เครื่องบรรเลงท่ีมิได้ประจ าแถว บรรเลงเพลงเคารพเช่นเดียวกันเครื่องบรรเลงประจ า
แถวแต่บรรเลงเฉพาะ 

๔.๑  ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมราช
ชนน ีและรัชทายาท เมื่อเสด็จเข้ามายังท่ีนั้น และเมื่อเสด็จกลับหรือเมื่อเสด็จผ่าน 

๔.๒  บรรเลงเพลงเคารพอื่น ๆ เพื่อเป็นเกียรติยศตามก าหนดการนั้น 

หมวดที่ ๔ (มาตรา ๔) 

การเคารพเม่ืออยู่ในความควบคุม 
๑.  ท่าเคารพของทหาร เมื่ออยู่ในความควบคุม มีดังนี้ 

  ๑.๑  แถวทหารถืออาวุธ อยู่กับท่ี ท าวันทยาวุธ 
 ๑.๒  แถวทหารสะพายอาวุธหรือไม่ถืออาวุธ อยู่กับท่ี ท าท่าตรงแล้วท าแลขวาหรือแลซ้าย 
 ๑.๓  แถวทหารก าลังเดิน ท าแลขวาหรือแลซ้าย 
 ๑.๔  ทหารที่ไม่ได้อยู่เป็นแถว แต่ต้องรวมกันอยู่เป็นกลุ่มก้อน และมีผู้ควบคุม 
 ๑.๔.๑  อยู่กับท่ี ท าท่าตรงแล้วท าแลขวาหรือแลซ้าย 
 ๑.๔.๒  ก าลังเคล่ือนท่ี ท าท่าเดินแล้วท าแลขวาหรือแลซ้าย 

  การเคารพในหมายเลข ๑.๔ นี้ ผู้ควบคุมจะส่ังให้ท าการเคารพตามล าพังก็ได้ 

๒.  วิธีแสดงการเคารพของทหาร เมื่ออยู่ในความควบคุม  มีดังนี้ 
 ๒.๑  ทหารท่ีอยู่ในความควบคุมต้องท าการเคารพ ตามข้อ ๑ แห่งหมวดนี้ แก่ผู้ 
หรือส่ิงตามข้อ ๒ แห่งหมวดท่ี ๑ ต้ังแต่หมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๘ กับ ๒.๑๓ ถึง ๒.๑๙ และผู้บังคับบัญชา
ต้ังแต่ช้ันผู้บังคับกองร้อย หรือผู้บังคับการเรือขึ้นไป    
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 ๒.๒  แถวทหารซึ่งพักอยู่ต้องเรียกแถว ทหารม้ามิได้อยู่บนหลังม้าต้องขึ้นม้าทหาร 
ขี่ม้าและขับรถมิได้อยู่บนหลังม้าและบนรถ ต้องขึ้นม้าและขึ้นรถ ถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท 

๓.  ผู้ควบคุมแถวทหารอยู่กับท่ี ถ้าขัดกระบี่หรือดาบอยู่ เมื่อบอกแถวทหารท าการเคารพ
ด้วยท่าอาวุธ ให้ตนท าการเคารพด้วยท่ากระบี่หรือดาบ นอกจากท่ีกล่าวแล้วนี้ผู้ควบคุมท าการเคารพ  
อยู่ตามล าพังและถ้าขัดกระบี่หรือดาบอยู่ ตามระเบียบของการบังคับแถว ให้ท าการเคารพด้วยท่าอาวุธนั้น 

 ผู้ควบคุมแถวทหารเคารพก็ดี หรือควบคุมแถวทหารผู้ช่วยพลรบท่ีถือปืนในเวลาตรวจ
พลสวนสนามก็ดี ถ้าขัดกระบี่หรือดาบอยู่ เมื่อบอกแถวทหารท าการเคารพ ให้ตนท าการเคารพด้วยท่ากระบี่
หรือดาบ 

๔.  การเริ่มเคารพ ให้กระท าเมื่อเห็นได้ถนัดหรืออนุโลมตามโอกาสและสถานท่ี เมื่อผู้หรือ
ส่ิงซึ่งรับการเคารพผ่านพ้นไปประมาณ ๓ ก้าว หรือเมื่อจบเพลงเคารพแล้ว จึงเลิกการเคารพ 

 

หมวดที่ ๕ (มาตรา ๕) 

การเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยาม 
๑.  ท่าเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยาม มีดังนี้ 
 ๑.๑  อยู่กับท่ี ท าวันทยาวุธ 
 ๑.๒  เคล่ือนท่ี ท าท่าเดินแล้วท าแลขวาหรือแลซ้าย 
๒.  วิธีแสดงการเคารพของกองรักษาการณ์และทหารยาม มีดังนี้ 
 ๒.๑  ส าหรับกองรักษาการณ์  เรียกแถวท าวันทยาวุธแก่ผู้หรือส่ิงตามท่ีกล่าวมา 

ในหมวดท่ี ๑ ข้อ ๒ ต้ังแต่หมายเลข ๒.๑ ถึง ๒.๘ กับ ๒.๑๓ ถึง ๒.๑๙ และผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ันผู้บังคับกอง
พันหรือผู้บังคับการเรือ ขึ้นไป 

 ๒.๒  ส าหรับทหารยาม 
   ๒.๒.๑  เมื่ออยู่กับท่ี ท าการเคารพด้วยวิธีวันทยาวุธแก่ผู้และส่ิงตามหมวดท่ี ๑ 

ข้อ ๒ แต่ไม่ต้องท าการเคารพทหาร หรือต ารวจซึ่งต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 
   ๒.๒.๒  เมื่อเคล่ือนท่ี ท าการเคารพแก่ผู้หรือส่ิง ตามข้อ ๒.๒.๑ ด้วยท าแลขวา

หรือแลซ้าย ระเบียบการอย่างอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วในหมวดนี้  ให้ป ฏิบัติอนุโลมตามท่ีกล่าวไว้ 
ในหมวดท่ี ๔ 
 

หมวดที่ ๖ (มาตรา ๖) 

การเคารพของกองทหารเกียรติยศ 

๑.  ท่าเคารพของกองทหารเกียรติยศ มีท่าเดียว คือ วันทยาวุธ 

๒.  วิธีแสดงความเคารพของกองทหารเกียรติยศมีดังนี้ 
 ๒.๑  กองทหารเกียรติยศ จัดส าหรับผู้ใดหรือส่ิงใด ให้ท าการเคารพแก่ผู้นั้นหรือ 
ส่ิงนั้นผู้บังคับกองทหารเกียรติยศปฏิบัติการอนุโลมตามวิธีรับตรวจพล  
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 ก่อนท่ีผู้หรือส่ิงรับเกียรติยศจะได้รับการเคารพตามระเบียบนั้น กองทหาร

เกียรติยศถวายการเคารพเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถและรัชทายาท แต่
ถ้าพระองค์ซึ่งทรงราชอิสริยายศสูงกว่าเสด็จถึงก่อนก็ไม่ต้องถวายการเคารพแก่พระองค์ ซึ่งทรงราช
อิสริยยศต่ ากว่าอีกและในการนี้ผู้บังคับกองทหารเกียรติยศไม่ต้องปฏิบัติอย่างการรับการตรวจพล 

 การถวายการเคารพตามความในวรรคก่อน หากเป็นกองทหารเกียรติยศส าหรับศพ
ให้ถวายการเคารพเท่านั้น ไม่ต้องบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีท้ังในเวลาเสด็จพระราชด าเนินมาถึง  
และเสด็จพระราชด าเนินกลับ 

๒.๒  ถ้าเป็นกองทหารเกียรติยศซึ่งจัดไปเคารพศพ ให้แสดงการเคารพในเวลาเผา 
หรือฝัง โดยให้แตรเด่ียวเปุาเพลงนอน ๑ จบ แล้วให้หน่วยทหารเคารพศพท าวันทยาวุธ แตรวงให้บรรเลง
เพลงเคารพ ตามท่ีก าหนดในมาตรา ๓ เมื่อจบแล้วท าเรียบอาวุธคงอยู่ในท่าตรงถ้ามีแตรวงให้บรรเลง 
เพลงโศก ๑ จบ เป็นเสร็จการ 

ระเบียบการอย่างอื่น นอกจากท่ีกล่าวแล้วในหมวดนี้ ให้ปฏิบัติอนุโลมตามท่ีกล่าวไว้ใน
หมวดท่ี ๔  

หมวดที่ ๗ (มาตรา ๗) 

การผ่อนผัน 

๑.  ถ้าไม่สามารถท าการเคารพด้วยการท าวันทยาวุธ หรือท าวันทยาหัตถ์ได้ ให้ 
 ๑.๑  อยู่กับท่ี ท าท่าตรง แล้วท าแลขวาหรือแลซ้าย 
 ๑.๒  เคล่ือนท่ี ท าท่าเดิน ท าแลขวาหรือแลซ้าย 

๒.  ทหารสนทนาหรือติดต่อกับผู้มียศสูงกว่า ไม่ต้องแสดงการเคารพผู้มียศต่ ากว่า 
ผู้ซึ่งตนอยู่ด้วย แต่ถ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ  
รัชทายาท ไม่ต้องท าการเคารพผู้ใดนอกจากพระองค์นี้ 

 ทหารในความควบคุมอยู่ต่อหน้าผู้ซึ่งแถวทหารต้องท าการเคารพ ไม่ต้องท าการเคารพ 
ผู้ซึ่งต่ ากว่า เว้นแต่ เป็นระเบียบการเคารพของกองทหารเกียรติยศ 

๓.  ทหารสวมหมวกอยู่ จะถอดหมวกเพื่อไหว้พระก็ได้ 

๔.  ในโอกาสต่อไปนี้ทหารไม่ต้องท าการเคารพผู้ใด 
 ๔.๑  เมื่อก าลังเล่นกีฬา 
 ๔.๒  เมื่ออยู่ในชุมนุมชนซึ่งต้องการความสงบ 
 ๔.๓  เมื่อเจ็บปุวยสาหัส 
 ๔.๔  เมื่อแบกหามของหนัก 
 ๔.๕  เมื่อก าลังรับประทานอาหารอยู่ 
 ๔.๖  เมื่อมีหน้าท่ีต้องประจ าในขบวนหรือพิธีใด ๆ 
 ๔.๗  ก าลังขับขี่ยานหรือสัตว์พาหนะเคล่ือนท่ีตามล าพังในท่ีคับขันหรือเมื่อก าลังขับ
ยานพาหนะในความควบคุม 
 ๔.๘  เมื่อควบคุมนักโทษเดินไปนอกเรือนจ าหรือโดยสารไปบนยานพาหนะ 
 ๔.๙  เมื่อก าลังรักษาพยาบาลตามหน้าท่ี 
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๕.  ทหารในความควบคุม ซึ่งก าลังหัดหน้าท่ีราชการสนาม ผู้ควบคุมไม่ต้องบอกแสดงการ
เคารพ แต่ตนเองต้องท าการเคารพอย่างอยู่ตามล าพัง 

๖.  แถวทหารก าลังเดินตามสบายหรือวิ่ง ไม่ต้องท าการเคารพ 

๗.  ทหารซึ่งอยู่บนยานพาหนะ ให้ท าการเคารพโดยนั่งหรือยืนบนยานพาหนะนั้นได้แต่
ต้องส ารวมอิริยาบถขณะท าการเคารพให้สมควร 

๘.  ถ้ามิได้ส่ังเป็นพิเศษในระหว่างเวลาต้ังแต่ สวดมนต์ก่อนนอนไปจนถึงรุ่งสว่าง  
(เมื่อเห็นได้ถนัด) หรือฝนตกไปจนถึงต้องเก็บอาวุธ กองรักษาการณ์ไม่ต้องต้ังแถวแสดงการเคารพแก่ผู้ใด 

๙.  ทหารซึ่งมิได้แต่งเครื่องแบบ กองรักษาการณ์ไม่ต้องเรียกแถวท าความเคารพ 

เบ็ดเตล็ด 

๑.  การแสดงการเคารพต่อผู้แทนพระองค์ หรือผู้แทนผู้บังคับบัญชา ถ้ามีค าส่ังแสดงให้
ปรากฏว่า ผู้ใดเป็น ผู้แทน ก็ ให้แสดงความเคารพต่อผู้นั้น ดุจเดียวกับท่ีแสดงถวายพระองค์หรือ 
แก่ผู้บังคับบัญชานั้น ๆ ตลอดเวลาท่ีแทน  

๒.  ทหารต้องแสดงการเคารพต่อข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา 

๓.  ทหารท่ีไปในพิธีของลูกเสือ ให้แสดงการเคารพต่อธงประจ ากองลูกเสือเฉพาะ 
ในโอกาสนั้นตามเวลาอันสมควร  

 
เอกสารอ้างอิง 
-   ข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพท่ี ๑๓/๑๓๔๓๙ ลง ๑๒ มี.ค.๗๘ (แก้ไขถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๒๖) 
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การแสดงความเคารพในโอกาสที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมได้ 

ด้วยปรากฏว่าการแสดงความเคารพของทหารขณะแต่งเครื่องแบบทหาร บางโอกาส
สถานการณ์ และสถานท่ี ไม่สะดวกท่ีจะแสดงความเคารพตามแบบธรรมเนียมได้ เช่น ระหว่างการประชุม 
สัมมนา และการเข้าร่วมกิจกรรมกับฝุายพลเรือน  

เพื่อให้การแสดงความเคารพของทหารกรณีท่ีมิได้สวมหมวกเป็นไปในแนวทางเดียว 
เห็นควรให้ถือปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมของทหารท่ีก าหนดไว้เป็นอันดับแรก เว้นแต่ ไม่สามารถกระท าได้ 
สะดวก จึงให้แสดงความเคารพตามแบบประเพณีนิยม โดยการยกมือไหว้ได้โดยอนุโลม 
 
 
เอกสารอ้างอิง  อนุมัติ  ผบ.ทอ.เมื่อ ๗ ก.ย.๔๙ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๓.๔/๖๓๙๘ ลง ๔ ก.ย.๔๙ 
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ค าช้ีแจงทหาร 
ท่ี  ๔/๕๗๘๙                               เรื่อง ข้อบังคับการเคารพ 
     ๒๔๗๙                                   --------------------------- 
 

ความในมาตรา ๓ ข้อ ๒ แห่งข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ มีใจความอยู่ตอนหนึ่งว่า 
"การบรรเลงเพลงเคารพท้ังวิธีกระท าด้วยเครื่องบรรเลงประจ าแถวก็ดี หรือท่ีมิได้ประจ าแถวก็ดี ให้กระท า
เฉพาะเมื่อเครื่องบรรเลงอยู่กับท่ี และเฉพาะในพิธีเกียรติยศ เว้นแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท ไม่ว่าในพิธีใด ๆ ต้องบรรเลงเพลงเคารพถวายเสมอ" ดังนี้ให้เข้าใจ
ว่า เมื่อผู้หรือส่ิงซึ่งก าหนดว่า เครื่องบรรเลงต้องกระท าเพลงเคารพให้นั้น มิได้เกี่ยวกับพิธีเกียรติยศ เช่น 
ผู้บังคับบัญชาไปเยี่ยมกรมกองทหาร หรือกองรักษาการณ์โดยปกติได้แก่กองรักษาการณ์ประจ าศาลา  
ว่าการกลาโหม เป็นต้น ไม่ ต้องบรรเลงเพลงเคารพเลยนอกจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และ รัชทายาท ดังกล่าวข้างต้น 
 
                        (ลงนาม)   พิบูลสงคราม 
                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
                                ศาลาว่าการกลาโหม พระนคร 
                                      ๑๐  ส.ค.๗๙ 
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ค าช้ีแจงทหาร 
ท่ี ๖/๗๔๖๘                                  เรื่อง ข้อบังคับการเคารพ 
    ๒๔๗๙                                   --------------------------- 
 

๑.  ตามความในข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ มาตรา ๕ การเคารพของกองรักษาการณ์
และทหารยาม ข้อ ๒ ซึ่งให้ปฏิบัติอนุโลมตามมาตรา ๔ การเคารพเมื่ออยู่ในความควบคุมและความใน
มาตรา ๔ ข้อ  ๑ ก าหนดวิธีการ เคารพของทหารท่ีอยู่ ในความควบคุมแต่ไม่ ไ ด้อยู่ เป็นแถวว่ า  
"ผู้ควบคุมจะส่ังให้ท าการเคารพตามล าพังก็ได้" ดังนี้ให้เข้าใจว่า ทหารในกองรักษาการณ์ท่ีว่างจากการอยู่
ยามและนั่งอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยข้างหน้าท่ีพักรักษาการณ์นั้น อยู่ในความควบคุมท่ีไม่เป็นแถว และ  
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสม่ าเสมอกันท้ังกระทรวงกลาโหม ให้ผู้บังคับกองรักษาการณ์เป็นผู้บอก
ทหารท าการเคารพอย่างเวลาอยู่ในความควบคุม เว้นแต่กองรักษาการณ์นั้นจะต้องเรียกแถวท าวันทยาวุธ
ให้แก่ผู้หรือส่ิงท่ีได้ก าหนดไว้ 

๒.  ตามความในข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ มาตรา ๓ ข้อ ๒ มีใจความอยู่ตอนหนึ่ง
ว่า " การบรรเลงเพลงเคารพ กระท าเฉพาะในพิธีเกียรติยศ " ดังนั้น ให้เข้าใจว่าพิธีเกียรติยศนั้นจะต้องมี
หมายก าหนดการหรือค าส่ังเป็นหลัก ถ้าไม่มีหมายก าหนดการหรือค าส่ังก็ไม่นับว่าเป็นพิธีเกียรติยศ  
ส่วนการบรรเลงเพลงเคารพ เมื่อพิธีนั้นจัดเป็นเกียรติยศส าหรับผู้หรือส่ิงใด ก็ให้บรรเลงเพลงเคารพ 
แต่เฉพาะผู้หรือส่ิงนั้น นอกนั้นไม่ต้องบรรเลงเพลงเคารพ เว้นแต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
สมเด็จพระบรมราชินีนาถ และรัชทายาท 
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การแสดงความเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล 
 

ด้วยปรากฏว่าการแสดงความเคารพต่อธงชัยเฉลิมพลในปัจจุบันยังปฏิบัติไม่เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกัน และยังมีข้อสงสัยในทางปฏิบัติของข้าราชการว่าจะต้องแสดงความเคารพต่อธงชัยเฉลิมพล
(ธงประจ าหน่วยทหาร) ในขณะท่ีมีถุงคลุมอยู่ด้วยหรือไม่ 

ทอ.ได้หารือไปยัง สม.กรณีท่ีธงประจ ากองทหาร (ธงประจ าหน่วยทหาร) ขณะมีถุงคลุมอยู่ 
และมีการเชิญธงออกจากท่ีเก็บไปประจ าแถว หรือไปยังสถานท่ีอื่น ๆ ว่าจะต้องท าความเคารพหรือไม่ 
เนื่องจากข้อบังคับทหารว่าด้วยการเคารพ มิได้ก าหนดไว้ชัดเจน ซึ่ง ปล .กห.ได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบและ 
ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. ถ้ากระท าเปน็พิธี  ทหารจะต้องท าความเคารพธงประจ ากองทหาร (ธงประจ าหน่วยทหาร)
ด้วยเสมอ ถึงแม้จะมีถุงคลุมอยู่ก็ตาม 

๒. หากไม่ได้มีการกระท าเป็นพิธี หรือขณะต้ังเก็บไว้ในท่ีท าการของหน่วย โดยมีถุงคลุม
ทหารไม่ต้องท าความเคารพแต่อย่างใด 
 
 
เอกสารอ้างอิง หนังสือ กพ.ทอ. ท่ี กห ๐๖๐๓.๔/๗๕๗ ลง ๒๖ ก.พ.๔๒ 
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ข้อบังคับทหาร 
ว่าด้วยการแสดงความเคารพส าหรับพลเรือน 

 ๑.  การแสดงคารวะด้วยการเคารพ เป็นธรรมเนียมและ จรรยาอันดีงาม ย่อมเป็นเครื่อง
ปลูกฝังความสามัคคี และทวีความผูกพันให้สนิทสนม แน่นแฟูนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะข้าราชการกลาโหม 
พลเรือนและคนงานซึ่งรับราชการ ร่วมอยู่ในวงการของทหารด้วยแล้ว การแสดงความเคารพก็ยิ่งมี
ความส าคัญมากขึ้น จึงตราข้อบังคับไว้เพื่อเป็นทางปฏิบัติดังต่อไปนี้  
 ๒.  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานให้แสดงความเคารพตามวิธีดังนี้ 

 (๑)  แต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการก าหนด 
   ก.  สวมหมวก ให้ท าวันทยหัตถ์ท้ังเวลาอยู่กับท่ีและเคล่ือนท่ี 
   ข.  ไม่สวมหมวก ส าหรับเสมียนพนักงานและคนงานอยู่กับท่ีให้ท าท่าตรง  
ถ้าเคล่ือนท่ีให้ท าแลขวา (ซ้าย) ไปทางผู้หรือส่ิงซึ่งต้อง เคารพส าหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนต าแหน่ง
ช้ันสัญญาบัตรให้ท าการเคารพ ด้วยวิธีก้มศีรษะ  
  (๒)  ชายแต่งเครื่องล าลอง ให้ท าการเคารพตาม ประเพณีนิยม  
  (๓)  หญิงเมื่อไม่ได้แต่งเครื่องแบบให้ท าการเคารพ ตามประเพณีนิยม  
ใน (๒) และ (๓) นั้น ถ้าอยู่ในแถว หรือในบริเวณโรงงาน ให้ท าการ เคารพด้วยวิธียืนท่าตรง 
 ๓.  ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และคนงานต้องแสดงความเคารพต่อผู้หรือส่ิงซึ่งจะกล่าว
ต่อไปนี้ คือ 
  (๑)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  (๒)  สมเด็จพระบรมราชินี  
  (๓)  สมเด็จพระราชชนนี  
  (๔)  รัชทายาท  
  (๕)  พระเจ้าแผ่นดิน และพระราชินีต่างประเทศ  
  (๖)  พระบรมวงศ์ซึ่งเสด็จโดยมีธงราชวงศ์  
  (๗)  เจ้าต่างประเทศซึ่งเป็นเอกราชและเสด็จโดยมีธงราชวงศ์  
  (๘)  ผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  
  (๙)  นายกรัฐมนตรี  
  (๑๐)  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
  (๑๑)  ผู้บังคับบัญชาของตน  
  (๑๒)  พระบรมศพและพระบรมอัฐิ  
  (๑๓)  พระศพและอัฐิพระบรมวงศ์  
  (๑๔)  ศพซึ่งมีกองทหารแห่เป็นเกียรติยศ  
  (๑๕)  ธงประจ ากองทหาร  
  (๑๖)  ธงประจ ากองยุวชนทหาร  
  (๑๗)  ธงประจ ากองลูกเสือ  
  (๑๘)  ธงชาติ ในขณะชักขึ้นลงประจ าส านักงานของรัฐบาล ธงหมายยศนายพล หรือ
ต าแหน่งต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการทหารขึ้นไป และธงราชนาวีในขณะท าพิธีชักขึ้นลง  
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  (๑๙)  ธงมหาราช ธงราชินี ธงเยาวราช และธงราชวงศ์ เวลาผ่านหรือชักขึ้นลง 
  (๒๐)  อนุสาวรีย์รูปบุคคล ขณะเมื่อรัฐบาลมีงานฉลอง  
  (๒๑)  พลเรือนต่อพลเรือน หรือพลเรือนต่อทหาร  
 ๔.  ผู้มีต าแหน่งต่ าต้องท าการเคารพผู้มีต าแหน่งสูงก่อน ผู้มีต าแหน่งสูงต้องท าการเคารพ
ตอบถ้าต าแหน่งเสมอกันต้องท าการเคารพ ซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยงงอน  
 ๕.  เมื่อผู้หรือส่ิงซึ่งจะต้องท าการเคารพตามข้อ ๓ เข้าไป ในส านักงาน หรือโรงงาน  
ให้ปฏิบัติดังนี้  
  (๑)  ถ้าเข้าไปในส านักงาน ให้ผู้ท่ีอยู่ในส านักงานนั้น ท าการเคารพโดยล าพัง  
  (๒)  ถ้าเข้าไปในโรงงานหลังใดซึ่งเป็นเวลาท่ีคนงาน ก าลังท างานอยู่ ให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุด 
ณ โรงงานหลังนั้นท าการเคารพแต่ผู้เดียว  
  (๓)  เมื่อมีการสนทนา หรือสอบถามข้อความใด ๆ ซึ่งกันและกันให้ผู้มีต าแหน่งต่ ายืน
สนทนาในท่าตรงจนกว่าจะได้รับอนุญาต  
 ส่วนนอกส านักงานหรือโรงงาน ให้ท าการเคารพโดยล าพังตามวิธี ท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๒  

 ๖.  เมื่ออยู่ด้วยกันหลายคน ผู้มีต าแหน่งสูงเป็นผู้รับเคารพแต่ผู้เดียว  

 ๗.  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานแต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการก าหนดและสวม
หมวกอยู่ จะถอดหมวกเคารพแก่ผู้ใดมิได้  

 ๘.  เมื่อเข้าไปในพระท่ีนั่ง โบสถ์ วิหาร ท่ีว่าการหรือเคหะสถาน เพื่อเคารพต่อสถานท่ีนั้น 
ให้ถอดหมวก  

 ๙.  เมื่ออยู่ร่วมสถานท่ี ซึ่งมีการบรรเลงเพลงเป็นเกียรติยศ ต้องท าการเคารพจนกว่าจะส้ิน
เพลงเคารพนั้น   

 ๑๐.  การเคารพให้เริ่มและเลิกดังต่อไปนี้  
    (๑)  เมื่อผ่านให้เริ่มกระท าในระยะห่างท่ีเห็นได้ถนัด และก่อนท่ีจะผ่านประมาณ                  
๓ ก้าว เลิกท าการเคารพเมื่อผ่านไปแล้วประมาณ ๒ ก้าว  
    (๒)  เมื่อเข้าไปหาให้เริ่มท าการเคารพก่อนถึงผู้หรือ ส่ิงซึ่งต้องเคารพประมาณ 
๓ ก้าว เลิกท าการเคารพเมื่อได้รับอนุญาตหรือเสร็จกิจแล้ว  
    (๓)  เมื่อผู้หรือส่ิงซึ่งต้องเคารพเข้ามายังบริเวณท่ี ตนอยู่  ให้เริ่มและเลิกท าการ
เคารพในโอกาสอันควร  
 ๑๑.  ให้ผ่อนผันการแสดงความเคารพดังนี้  
  (๑)  ข้าราชการกลาโหมพลเรือนและคนงานแต่งเครื่องแบบซึ่งทางราชการก าหนด
และสวมหมวกอยู่จะถอดหมวกเพื่อไหว้พระก็ได้ หรือถ้าไม่สามารถท าการเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ได้ ในเวลา
อยู่กับท่ีให้ท าท่าตรง ในเวลาเคล่ือนท่ีให้ท าแลขวา (ซ้าย)  
  (๒)  เมื่อสนทนาอยู่กับผู้มีต าแหน่งสูงกว่าตนไม่ต้องท าการเคารพผู้มีต าแหน่ง 
ต่ ากว่าผู้ซึ่งตนอยู่ด้วย แต่ถ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินี  
สมเด็จพระราชชนนี และรัชทายาท ไม่ต้องท าการเคารพแก่ผู้ใดนอกจากพระองค์นี้  
  (๓)  เวลาอยู่บนยานพาหนะ ให้ท าการเคารพโดยนั่ง หรือยืนอยู่บนยานนั้นได้  
แต่ต้องส ารวมอิริยาบถขณะเคารพให้สมควร  
  (๔)  แถวก าลังเดินตามสบายหรือวิ่งไม่ต้องบอก ท าการเคารพ  
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  (๕)  เวลาก าลังปฏิบัติหน้าท่ีอันเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องยนต์ ซึ่งถ้าละหน้าท่ีนั้น
อาจเกิดอันตรายหรือเสียหายแก่การงานขึ้นได้ก็ไม่ต้อง ท าการเคารพ ถ้าต้องตอบค าถามให้นั่งหรือยืนอยู่ใน
ท่าซึ่งก าลังท างานนั้น ๆ  
 ๑๒.  เมื่ออยู่ในโอกาสต่อไปนี้ไม่ต้องท าการเคารพแก่ผู้ใด   
  (๑)  ก าลังเล่นกีฬา  
  (๒)  อยู่ในท่ีชุมนุมซึ่งต้องการความสงบ  
  (๓)  เจ็บปุวยอาการสาหัส  
  (๔)  แบกหามของหนัก  
  (๕)  ก าลังรับประทานอาหาร  
  (๖)  มีหน้าท่ีต้องประจ าในขบวนหรือพิธีใด ๆ  
  (๗)  ก าลังขับขี่ยานหรือสัตว์พาหนะเคล่ือนท่ีตามล าพัง ในท่ีคับขัน หรือเมื่อ ก าลัง
ขับยานพาหนะในความควบคุมให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                 (ลงนาม) พ.อ.พรหมโยธี 
                                   ส่ังราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมศาลาว่าการกลาโหมพระนคร 
                    ๑๒ ม.ค. ๘๑ 
 

การแสดงการเคารพธงชาติ 
 ๑.  ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๘ พ.ย.๔๐ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมาก ท่ี กห ๐๖๐๓.๔/
๔๐๐๖ ลง ๒๖ พ.ย.๔๐ ให้ นขต.ทอ.ถือปฏิบัติในการทดลองปฏิบัติงานในช่วงเวลา ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ โดยให้
ถือปฏิบัติต้ังแต่ ๑ ม.ค.๔๑ - ๓๐ เม.ย.๔๑ นั้น  โดยมีความมุ่งหมายส่วนหนึ่งว่า ส่วนราชการ ทอ.ส่วนใหญ่
ก าหนดให้ข้าราชการต้องเข้าแถวฟังค าช้ีแจงจากผู้บังคับบัญชาก่อนปฏิบัติงานประจ าวัน การเปล่ียนเวลา
เริ่มท างานเป็นเวลา ๐๘๐๐ จะสามารถท าให้ข้าราชการแสดงการเคารพธงชาติเป็นไปอย่างเรียบร้อยก่อน
การปฏบิัติงานทุกวัน นั้น 
                  ๒.  เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจ าการ และนักเรียนทหาร ได้ถือปฏิบัติในการ
แสดงความเคารพธงชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในแนวทางเดียวกัน  จึงให้ นขต.ทอ.ด าเนินการดังนี้ 
                       ๒.๑  ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ทหารกองประจ าการ และนักเรียนทหารในสังกัด เข้าแถว
แสดงการเคารพธงชาติในเวลา ๐๘๐๐ ตามท่ี ผบ.ทอ.อนุมัติในข้อ ๑ จนเสร็จส้ินการชักธงชาติ หรือ
เสียงเพลงชาติ หรือสัญญาณการชักธงชาติจะส้ินสุดลง 
                       ๒.๒  การแสดงการเคารพธงชาติให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การใช้ การชัก หรือการแสดงธงชาติ และธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๒๙ เว้นแต่ ผู้ขับขี่
ยานพาหนะตามล าพังหรือในความควบคุมหากอยู่ในที่คับขันแล้ว ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแสดงการเคารพ 
                       ๒.๓  สถานท่ีราชการ ทอ.ท่ีมีการชักธงขึ้นและลงทุกวัน ธงชาติท่ีน ามาใช้ชักหรือแสดง 
ต้องมีสภาพดี เรียบร้อย ไม่ขาดวิ่น และสีไม่ซีดจนเกินควร 

 

เอกสารอ้างอิง   อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๖ ก.พ.๔๑ ท้ายหนังสือ สบ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๗ ลง ๖ ก.พ.๔๑  

                    เรื่อง การแสดงการเคารพธงชาติ 
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การแต่งกายของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของกองทัพอากาศ 

๑.  นิยามศัพท์ 

 “ข้าราชการ” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนข้าราชการ
กลาโหมพลเรือนช้ันสัญญาบัตร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างรายเดือน รายวัน และรายช่ัวโมง   
ท่ีจ้างไว้ปฏิบัติงานโดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกองทัพอากาศ 

“พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับการจ้างตามสัญญาจ้างโดยได้รับ
ค่าตอบแทนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็นพนักงานของรัฐในการปฏิบั ติงาน  
ให้กับกระทรวงกลาโหม 

“ผู้เข้าพิธี” หมายความว่า ผู้เข้ากระท าพิธี และผู้ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการประกอบ
กิจกรรมในพิธี เช่น ประธานในพิธี , ผู้อ านวยการในพิธี, ผู้กล่าวรายงานในพิธี, ผู้ประดับเครื่องหมาย,  
ผู้รับการประดับเครื่องหมาย, อนุศาสนาจารย์ในพิธี, เจ้าหน้าท่ีรับ-ส่งของให้ประธานในพิธีและนายทหารคน
สนิทของประธานในพิธีท่ีต้องเข้าพิธี เป็นต้น 

“ผู้ร่วมพิธี” หมายความว่า ผู้ท่ีได้รับเชิญหรือมีค าส่ังให้ร่วมพิธีเพื่อเป็นเกียรติ 

“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในพิธี  
ซึ่งไม่ใช่ผู้เข้าพิธีหรือผู้ร่วมพิธี เช่น เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร , เจ้าหน้าท่ีบริการอาหารหรือเครื่องด่ืมและเจ้าหน้าท่ี
ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

๒. การแต่งเคร่ืองแบบในโอกาสต่าง ๆ 

ในโอกาสท่ีไม่มีหมายก าหนดการ ก าหนดการ หรือค าส่ังให้แต่งเครื่องแบบในงาน 
พระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีต่าง ๆ ให้ข้าราชการแต่งเครื่องแบบ ดังนี้ 

๒.๑ เคร่ืองแบบปกติขาว ให้ใช้ในโอกาส 
๒.๑.๑ งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายก าหนดการ ก าหนดการ 

หรือค าส่ัง 
๒.๑.๒ เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ท่ีเป็นทางราชการหรือใน

การรับ-ส่งเสด็จ 
๒.๑.๓ พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
๒.๑.๔ งานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ ท่ีระบุให้แต่งเครื่องแบบ

ปกติขาวไว้ในค าส่ัง หรือบัตรเชิญ 
๒.๑.๕ งานพิธีของส่วนราชการฝุายพลเรือน ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน

แต่งเครื่องแบบปกติขาว 
๒.๑.๖ งานพิธี หรืองานเล้ียงรับรองท่ีเป็นเกียรติ ถ้าจ าเป็นต้องแต่ง

เครื่องแบบปกติขาว ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม 
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๒.๒ เคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะ ให้ใช้ในโอกาส 

๒.๒.๑ พิธีรับส่งหน้าท่ีผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๒.๒.๒ พิ ธี ป ร ะ ดับ เครื่ อ ง หมายยศ ให้ แก่ นั ก เ รี ยนนาย เ รื อ อ าก าศ 

ท่ีส าเร็จการศึกษา 
๒.๒.๓ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินนักบินประจ ากอง 
๒.๒.๔ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร เฉพาะผู้เข้าพิธี 

ส่วนผู้ร่วมพิธี ใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
๒.๒.๕ พิธีประ ดับเครื่ องหมายความสามารถในการบินกิตติมศัก ด์ิ 

ให้แก่ข้าราชการต่างประเทศ 
๒.๒.๖ พิธีปิดการศึกษา และประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะโรงเรียน

นายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
๒.๒.๗ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ต่างๆ ในวันกองทัพไทย 
๒.๒.๘ พิธีสวนสนามกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 
๒.๒.๙ พิธี รับ ส่งหน้า ท่ีของ ผู้บั ง คับบัญชาหน่วยระดับหน่วยขึ้นตรง

กองทัพอากาศขึ้นไป เฉพาะผู้เข้าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธี ใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
๒.๒.๑๐ พิธีสวนสนามตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสผู้บัญชาการ 

ทหารสูงสุด อ าลาชีวิตราชการทหาร 
๒.๒.๑๑ พิธีต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีการตรวจแถว 

กองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์กองทัพอากาศ 
๒.๓ เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  ให้ใช้ในโอกาส 

๒.๓.๑ วันกองทัพไทย (๑๘ มกราคม) โดยแต่งก่อนถึงวันส าคัญ ๑ วัน และ
หลังวันส าคัญ  ๑ วัน 

๒.๓.๒ วันท่ีระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มีนาคม)  
๒.๓.๓ วันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน)  
๒.๓.๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

(๓ มิถุนายน) โดยแต่งก่อนถึงวันส าคัญ ๑ วัน และหลังวันส าคัญ ๑ วัน 
๒.๓.๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

(๒๘ กรกฎาคม) โดยแต่งก่อนถึงวันส าคัญ ๑ วัน และหลังวันส าคัญ ๑ วัน 
๒.๓.๖ วันสถาปนาหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ  เฉพาะผู้ท่ีสังกัดในหน่วยนั้น 
๒.๓.๗ รายงานตนเองในการย้ายสังกัดของนายทหารสัญญาบัตรและ

นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ 
๒.๓.๘ พิธีเปิด-ปิดการศึกษา หลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ,  โรงเรียนนายทหารอากาศ
อาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะพิธีเปิด)  และโรงเรียนนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ  

๒.๓.๙ การถ่ายภาพติดบัตรประจ าตัว  ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรและ
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ 
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๒.๓.๑๐ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ 
เฉพาะผู้เข้าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนส้ันอินทรธนูอ่อน 

๒.๓.๑๑ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ 
๒.๓.๑๒ พิธีงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือต ารวจ 

หรืองานฝังศพทหารหรือต ารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาท่ีไม่เผาศพ ส าหรับผู้เข้าร่วมพิธีท่ัวไป  
ท่ีมิได้ระบุการแต่งเครื่องแบบไว้ในค าส่ังหรือบัตรเชิญ 

๒.๓.๑๓ การมาปฏิบัติราชการตามปกติ 
๒.๔ เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูอ่อน ให้ใช้ในโอกาส 

๒.๔.๑ เป็นผู้อ านวยการเดินทาง (ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา) และเจ้าหน้าท่ี
ประจ าอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช้หมวกหนีบ) ยกเว้น เจ้าหน้าท่ีประจ าอากาศยานพระราชพาหนะ  
ตามข้อ  ๒.๙.๑.๑ 

๒.๔.๒ การถ่ายภาพติดบัตรประจ าตัวส าหรับนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ 
๒.๔.๓ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ เฉพาะผู้เข้า

รับการประดับยศ ส่วนผู้เข้าพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ผู้ร่วมพิธีใช้ เครื่องแบบ
ปกติเทาคอพับแขนส้ันอินทรธนูอ่อน  

๒.๔.๔ พิธีเปิด-ปิด การฝึกร่วมผสมระหว่างเหล่าทัพ และต่างประเทศ 
๒.๔.๕ พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ 
๒.๔.๖ งานพิธีของกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย หรือเหล่า

ทัพอื่นซึ่งก าหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว 
๒.๔.๗ งานพิธีของส่วนราชการฝุายพลเรือน ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน

แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ 
๒.๔.๘ การมาปฏิบัติงานตามปกติ 

๒.๕ เคร่ืองแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูอ่อน ใช้ในการมาปฏิบัติงาน
ตามปกติหรือในโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอื่น ๆท่ีไม่มีหมายก าหนดการ ก าหนดการ หรือค าส่ังเป็นอย่างอื่น 

๒.๖ เคร่ืองแบบอื่น ๆ ใช้ในโอกาสท่ีมีหมายก าหนดการ ก าหนดการ หรือค าส่ัง 
ให้ใช้เครื่องแบบนั้น ๆ 

๒.๗ การแต่งเคร่ืองแบบมาปฏิบัติราชการตามปกติ ให้แต่งเครื่องแบบ ดังนี้ 
๒.๗.๑ ข้าราชการชาย  แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับ 
๒.๗.๒ ข้าราชการหญิง 

๒.๗.๒.๑ แต่งเครื่องแบบปกติคอพับ 
๒.๗.๒.๒ แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอว 

๒.๗.๓ ลูกจ้างประจ าชาย แต่งเครื่องแบบชุดเส้ือคอพับสีเทา 
๒.๗.๔ ลูกจ้างประจ าหญิง 

๒.๗.๔.๑  แต่งเครื่องแบบชุดเส้ือคอพับสีเทาหรือสีขาว 
๒.๗.๔.๒  แต่งเครื่องแบบชุดเส้ือคอเปิดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอ

แหลมแขนส้ัน (การติดเครื่องหมายสังกัด ปฏิบัติตามค าส่ัง (เฉพาะ) ท่ี ๘๘/๓๗ ลง ๘ มี.ค.๓๗) 
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๒.๗.๕ พนักงานราชการชาย แต่งเครื่องแบบชุดเส้ือคอพับสีเทา 
๒.๗.๖ พนักงานราชการหญิง 

๒.๗.๖.๑ แต่งเครื่องแบบชุดเส้ือคอพับสีเทาหรือสีขาว 
๒.๗.๖.๒ แต่งเครื่องแบบชุดเส้ือคอเปิดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอ

แหลมแขนส้ัน 
๒.๗.๗ ลูกจ้างชั่วคราวชาย แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้างประจ าชาย 

เว้นแต่ ไม่ติดเครื่องหมายสังกัด และไม่สวมหมวก 
๒.๗.๘ ลูกจ้างชั่วคราวหญิง แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้างประจ าหญิง 

เว้นแต่ ไม่ติดเครื่องหมายสังกัด และไม่สวมหมวก 
๒.๘ การแต่งเคร่ืองแบบของผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พิเศษ ผู้ควบคุมหรือผู้ปฏิบัติหน้าท่ี 

ฝึกทหาร ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือค าส่ังท่ีก าหนดไว้  
ในเรื่องนั้น ๆ  

๒.๙ การแต่งกายชุดปฏิบัติราชการอื่น ๆ 
๒.๙.๑ ชุดบิน ส าหรับผู้ท าการในอากาศ ให้ใช้ในโอกาส ดังนี้ 

๒.๙ .๑.๑  เป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าอากาศยานพระราชพาหนะของ 
ฝูงบิน  ๒๐๑ รักษาพระองค์ กองบิน ๒ และเป็นเจ้าหน้าท่ีประจ าเครื่องบินล าเลียงแบบ ๘ ของฝูงบิน ๖๐๑ 
กองบิน ๖ กรณีใช้เป็นอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช้หมวกหนีบ)  

๒.๙.๑.๒  ขณะท าการบิน หรืออยู่บริเวณฝูงบิน หน่วยบินหรือกองบิน  
๒.๙.๑.๓  ในระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีราชการท่ีต่อเนื่องกับการท าการบิน 
๒.๙.๑.๔  ระหว่างการฝึกร่วม หรือฝึกผสม หรือฝึกร่วมผสม 
๒.๙.๑.๕  ใช้ในโอกาสไปปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอบสวนและวิเคราะห์

หาสาเหตุอากาศยานอุบัติเหตุ เฉพาะเจ้าหน้าท่ีด้านนิรภัยการบินของกรมจเรทหารอากาศ ท่ีเป็นเหล่าทหาร
นักบิน 

๒.๙.๒ ชุดช่าง ให้ใช้ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีช่างภายในบริเวณฝูงบิน หน่วยบิน 
หรือกองบิน หรือภายในเขตของหน่วยงานเท่านั้น เว้นแต่การปฏิบัติหน้าท่ีช่างมีความต่อเนื่องไปยังนอก
บริเวณฝูงบิน หน่วยบิน กองบิน หรือนอกเขตหน่วยงานให้คงใช้ชุดช่างนี้ได้ 

๒.๙.๓ เสื้อคลุมแพทย์  ให้ใช้ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาล 

๒.๙.๔ ชุดคลุมท้อง ข้าราชการหรือลูกจ้างหญิงท่ีมีครรภ์ต้ังแต่ ๓ เดือนขึ้นไป 
ให้งดแต่งเครื่องแบบ โดยให้แต่งกายชุดคลุมท้องสีขาวหรือสีเทามาปฏิบัติราชการ 

๒.๙.๕ ชุดผู้ปุวย ข้าราชการท่ีเจ็บปุวยแต่ยังสามารถมาปฏิบัติราชการได้  
ให้แต่งกายชุดผู้ปุวยมาปฏิบัติราชการ ดังนี้  

๒.๙.๕.๑  ข้าราชการชาย ใช้กางเกงขายาวสีเทาตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง เส้ือเช้ิตแขนส้ันสีขาว เข็มขัดท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องแบบ และใช้รองเท้าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของการปุวย 

๒.๙.๕.๒  ข้าราชการหญิง ใช้กระโปรงสีเทาตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง เส้ือเช้ิตแขนส้ันสีขาว เข็มขัดท่ีไม่ ใช่ส่วนประกอบของเครื่องแบบ และใช้รองเท้าตามความ
เหมาะสมกับลักษณะของการปุวย 
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๒.๑๐ การแต่งกายมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ  ข้าราชการ พนักงานราชการ

และลูกจ้างท่ีมีความจ าเป็นต้องมาปฏิบัติราชการในวันหยุดราชการ ให้แต่งกายชุดพลเรือนสุภาพได้ตามสมัย
นิยม ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างชาย ห้ามสวมรองเท้าแตะ ส าหรับข้าราชการ พนักงานราชการ
และลูกจ้างหญิง ให้สวมรองเท้าแตะได้ แต่ต้องไม่เป็นรองเท้าแตะฟองน้ า ในการแต่งกายชุดพลเรือนดังกล่าว
จะต้องติดปูายแสดงตนและพกบัตรประจ าตัวด้วยเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

๓.  การใช้ส่วนประกอบของเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายพิเศษ ในโอกาสต่าง ๆ  
๓.๑  การใช้หมวก  
ในโอกาสท่ีก าหนดให้ทหารชายแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 

ให้นายทหารประทวนชายช้ันจ่าอากาศแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูอ่อน ใช้หมวกทรง
หม้อตาลสีเทา และเมื่อก าหนดให้ทหารหญิงแต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ให้นายทหาร
ประทวนหญิงช้ันจ่าอากาศ แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูอ่อน หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา 

๓.๒  การคาดกระบี่ 
 ๓.๒.๑  ในโอกาสท่ีไปในงานที่มีหมายก าหนดการ ก าหนดการ หรือค าสั่ง 

ให้แต่งเครื่ องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา เครื่องแบบครึ่ งยศ เครื่องแบบปกติขาว 
หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ท่ีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้คาดกระบี่ ด้วยเสมอ ยกเว้น  
งานสโมสรสันติบาตร 

๓.๒.๒  การไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีต่าง ๆ ให้คาดกระบี่ด้วยเสมอ 

๓.๒.๓  การไปงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือต ารวจ 
หรืองานฝังศพทหารหรือต ารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาท่ีไม่เผาศพ  เม่ือแต่งเคร่ืองแบบปกติขาว 
เครื่องแบบคร่ึงยศ เครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทาต้องคาดกระบี่ด้วยเสมอ 

ส าหรับงานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพ หรืองานฝังศพตาม
ประเพณี ลัทธิหรือศาสนาท่ีไม่เผาศพ ซึ่งผู้ตายมิใช่ทหารหรือต ารวจ แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชด าเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ก็ ไม่ต้องคาด
กระบี่ยกเว้นผู้ท่ีถวายอารักษา ราชองครักษ์ เจ้าภาพ และผู้ท่ีโปรดเกล้าฯ ให้เข้าเฝูา ต้องคาดกระบี่ 

๓.๒.๔  ในโอกาสที่ไปร่วมงานที่มิใช่ของทางราชการ ซึ่งกระทรวง ทบวงกรมต่าง  ๆ
มิได้เป็นผู้จัดงานขึ้นโดยตรง แม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
จะเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดงานหรือเสด็จในงานนั้น ก็ไม่ต้องคาดกระบี่  

๓.๒.๕  คุมหรือประจ าแถวเป็นทหารกองเกียรติยศ เวลาแห่น าหรือตามเสด็จ 
๓.๒.๖  ซึ่งกระท าเป็นพิเศษ คุมหรือประจ าแถวรับการตรวจพลสวนสนาม และ

มิได้ต่อเนื่องกับการฝึกอย่างอื่น 
๓.๒.๗  ไปในงานพิธีกระท าสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร 
๓.๒.๘  เป็นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ท่ีต้ังศาลปกติ 
๓.๒.๙  กิจการภายในท่ีผู้บัญชาการทหารอากาศส่ังคาดกระบี่เป็นการเฉพาะ 
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๓.๓. การใช้สายกระบี่ ในโอกาสท่ีแต่งเครื่องแบบปกติขาว เครื่องแบบปกติเทา 
คอแบะเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบ
เต็มยศขาว หรือเครื่องแบบเต็มยศเทา ให้ใช้สายกระบี่ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีเทา ๒ สาย กว้างสายละ 
๑.๕ เซนติเมตร ด้านนอกคาดกลางตามยาวด้วยแถบไหมทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร  

๓.๔  การใช้สายยงยศ 
๓.๔.๑  สายยงยศเสนาธิการ และสายยงยศนายทหารคนสนิท นายทหารท่ี

ด ารงต าแหน่งเสนาธิการ ฝุายเสนาธิการ หรือต าแหน่งท่ีก าหนดว่าเป็นต าแหน่ง ฝุายเสนาธิการ และ
นายทหารที่ด ารงต าแหน่งนายทหารคนสนิท ให้ใช้สายยงยศ ดังนี้  

๓.๔.๑.๑  สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาว 
หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ท่ีไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์  

๓.๔.๑.๒  สายยงยศไหมทอง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ 
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศขาวเครื่องแบบเต็มยศ
เทา เครื่องแบบสโมสร เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ท่ีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

๓.๔.๑.๓  นายทหารท่ีด ารงต าแหน่งฝุายเสนาธิการ หรือต าแหน่งท่ี
ก าหนดว่าเป็นต าแหน่งฝุายเสนาธิการ และด ารงต าแหน่งนายทหารคนสนิทด้วย ให้ใช้สายยงยศเสนาธิการ  
แต่อย่างเดียว  

๓.๔.๒  สายยงยศราชองครักษ์  ให้ใช้ดังนี้ 
๓.๔.๒.๑  สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาว 

ท่ีประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์  
๓.๔.๒.๒  สายยงยศไหมทอง ให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ ๓.๔.๑.๒ ส่วน

เครื่องแบบปกติเทาคอแบะท่ีประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ติดสายยงยศราชองครักษ์  
๓.๔  การใช้ถุงมือ  สีขาวหรือสีนวลของนายทหารสัญญาบัตร ให้ถือก าด้วยมือซ้าย 

ให้ปลายถุงมืออยู่ทางด้านหัวแม่มือ ในการใช้ถุงมือให้ใช้เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศขาวเครื่องแบบเต็มยศเทา 
เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ท่ีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ยกเว้น
งานสโมสรสันนิบาต 

๓.๕  การใช้ผ้าพันแขนทุกข์ ให้นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนช้ันพันจ่า
อากาศนักเรียนนายเรืออากาศ ใช้ผ้าพันแขนทุกข์สีด าประกอบเครื่องแบบได้ ยกเว้นเคร่ืองแบบที่ใช้เสื้อคอ
พับและเคร่ืองแบบสโมสร โดยให้มีขนาดกว้างระหว่าง ๗ เซนติเมตร ถึง ๑๐ เซนติเมตร และใช้พันรอบ 
แขนเส้ือข้างซ้ายเหนือข้อศอกพองาม โอกาสในการใช้ ผ้าพันแขนทุกข์ ได้แก่ การไปในงานพระราชทาน 
เพลิงศพ งานฌาปนกิจศพ ฝังศพ เผาศพตามประเพณี หรือตามหมายก าหนดการ ก าหนดการ หรือค าส่ังให้
ไว้ทุกข์ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๕๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ 
 -  กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๕๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗  
                   ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับท่ี ๒๐  
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เคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาล  
 
 ๑.  วัตถุประสงค์   เพื่อให้การแต่งกายของผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยพยาบาล 
สังกัด ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน อาศัยอ านาจตามข้อ ๖๕ ทวิ ของ
กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วย
เครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับท่ี ๑๓ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๒.  เคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาลชาย  ประกอบด้วย (ผนวก ก)  
   ๒.๑  เส้ือแขนส้ันสีขาว คอกลมผ่าด้านขวาต้ังแต่คอถึงชายเส้ือ กระดุมใส ๕ เม็ด  
มีกระเป๋าท่ีอกเส้ือด้านซ้าย ๑ ใบ มีแถบกุ๊นสีเทาบริเวณต่ ากว่าขอบกระเป๋า ๒ ซม. จ านวน ๑ แถบ แขนส้ัน
เหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด้านใน ๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุ๊น
สีเทาท่ีปลายขอบพับความยาวของเส่ือคลุมสะโพกล่าง  
   ๒.๒  กางเกงขายาวสีเทา ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ ซม.
แต่ไม่เกิน ๒๖ ซม. ท่ีขอบเอวมีห่วงท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้างไม่เกิน ๑ ซม. ข้างหน้า ๒ ห่วง ทางข้าง 
๒ ห่วง และข้างหลัง ๓ ห่วง ส าหรับสอดเข็มขัด ท่ีแนบตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะข้างละ  
๑ กระเป๋า และด้านหลังมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเปุา ไม่มีปก กึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก  
   ๒.๓  ถุงเท้าสีด า  
   ๒.๔  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า ไม่มีริ้วและลวดลาย  

 ๓.  เคร่ืองแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิง มี ๔ แบบ ดังนี้  
   ๓.๑  เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบท่ี ๑ ประกอบด้วย (ตามผนวก ข)  
      ๓.๑.๑  หมวกสีขาว ใช้ผ้าเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน้ากว้าง 
๑๐ ซม. เหนือกระบังมีแถบสีน้ าเงินเข้ม ท าด้วยริบบ้ินก ามะหยี่แถบเล็ก กว้าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐาน
ขอบหมวกด้านซ้ายขึ้นไปด้านบน ห่างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จ านวน ๑ แถบ  
      ๓.๑.๒  เส้ือกระโปรงติดกันกับเส้ือและสายคาดเอว  
         ๓.๑.๒.๑  เส้ือปกคอบัวสีขาว มีแถบกุ๊นสีเทารอบปกคอเส้ือ ตัวเส้ือ 
ผ่าตลอดตามแนวอกเส้ือต้ังแต่คอถึงเอว ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๔ เม็ด แขนส้ันเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม.ปลาย
แขนพับจากด้านใน ๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุ๊นสีเทาท่ีปลายขอบพับ บริเวณเอว 
จับจีบส้ันข้างละ ๒ จีบ ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ตัวเส้ือด้านหลังมีรอยต่อผ่าหลังเป็นสาบรูปสามเหล่ียม 
         ๓.๑.๒.๒  กระโปรงผ้าหกช้ินสีขาว ไม่บานจนเกินไป ยาวคลุมเข่าไม่เกิน
ครึ่งน่องเอวติดกับเส้ือและผ่าติดต่อเป็นมุมฉากจากแนวอกของเส้ือตามแนวเอวไปจรดรอยผ่าเอวทางด้านซ้าย 
มีซิปกระโปรงซ่อนอยู่ในกระเป๋าด้านซ้าย มีกระเป๋าท้ังด้านซ้ายและขวา  
         ๓.๑.๒.๓  สายคาดเอวสีขาว กว้าง ๔ ซม.ยาวรอบเอว ปลายท้ัง ๒ ข้าง
เป็นรูปแหลมชายมน ปลายขวาทับปลายซ้ายท่ีกึ่งกลางเอวด้านหน้า และติดกระดุมปั๊มสีขาวที่สายคาดเอว  
๑ เม็ด อยู่ในแนวเดียวดันกับกระดุมเส้ือ  
      ๓.๑.๓  ถุงเท้าส้ันสีขาวคลุมข้อเท้า  
      ๓.๑.๔  รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท้าปิด ส้นเต้ีย ไม่มีริ้ว
และลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกก็ได้ 
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 ๓.๒  เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๒ ประกอบด้วย (ตามผนวก ค)  
     ๓.๒.๑  หมวกสีขาว  ใช้ผ้าเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน้ากว้าง ๑๐ ซม.
เหนือกระบังมีแถบสีน้ าเงินเข้ม ท าด้วยริบบิ้นก ามะหยี่แถบเล็ก กว้าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด้านซ้ายขึ้นไปด้านบน ห่างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จ านวน ๑ แถบ  
     ๓.๒.๒  เส้ือปกคอบัวสีขาว มีแถบกุ๊นสีเทารอบปกคอเส้ือ ตัวเส้ือผ่าตลอดตามแนว 
อกเส้ือต้ังแต่คอถึงเอว ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๔ เม็ด แขนส้ันเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด้านใน 
๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุ๊นสีเทาท่ีปลายขอบพับ บริเวณเอวจับจีบส้ันข้างละ ๒ จีบ  
ท้ังด้านหน้าและด้านหลัง ตัวเส้ือด้านหลังมีรอยต่อบ่าหลังเป็นสาบรูปสามเหล่ียม ชายตัวเส้ือเป็นเอวจ๊ัม  
ขอบเอวกว้าง ๔ ซม. ปลายท้ัง ๒ ข้าง เป็นรูปแหลมชายมน ปลายขวาทับปลายซ้ายท่ีกึ่งกลางเอวด้านหน้า และ
ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๑ เม็ด อยู่ในแนวเดียวกันกับกระดุมเส้ือ  
    ๓.๒.๓  กระโปรงผ้าหกช้ืนสีขาว ไม่บานจนเกินไป ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่ งน่องมีซิป
กระโปรงซ่อนอยู่ในกระเป๋าด้านซ้าย มีกระเป๋าท้ังด้านซ้ายและขวา มีขอบเอวพอดีกับเอวจ๊ัมของเส้ือ  
    ๓.๒.๔  ถุงเท้าส้ันสีขาวคลุมข้อเท้า  
    ๓.๒.๕  รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท้าปิด ส้นเต้ีย ไม่มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกก็ได้  
 ๓.๓  เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๓ (ชุดคลุมท้อง) ประกอบด้วย  
(ตามผนวก ง)  
     ๓.๓.๑  หมวกสีขาว ใช้ผ้าเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน้ากว้าง ๑๐ ซม.
เหนือกระบังมีแถบสีน้ าเงินเข้ม ท าด้วยริบบิ้นก ามะหยี่แถบเล็ก กว้าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด้านซ้ายขึ้นไปด้านบน ห่างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จ านวน ๑ แถบ              
     ๓.๓.๒  เส้ือปกคอบัวสีขาว มีแถบกุ๊นสีเทารอบปกคอเส้ือ ตัวเส้ือผ่าช่วงบนต้ังแต่คอถึง
ด้านบนของแนวอก ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๓ เม็ด ด้านหน้ามีรอยต่อเหนืออกจับจีบทวิสคู่เข้าหากัน ๑ คู่  
ท้ังด้านซ้ายและขวา และกระโปรงยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ความกว้างของกระโปรงให้เหมาะสมกับขนาด
ความโตของท้อง ตัวเส้ือด้านหลังมีรอยต่อบ่าหลังเป็นสาบรูปสามเหล่ียม แขนส้ันเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ ซม.
ปลายแขนพับจากด้านใน ๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. มีแถบกุ๊นสีเทาท่ีปลายขอบพับ  
     ๓.๓.๓  ถุงเท้าส้ันสีขาวคลุมข้อเท้า 
     ๓.๓.๔  รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท้าปิด ส้นเต้ีย ไม่มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือกก็ได้ 
 ๓.๔  เครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๔ ประกอบด้วย (ตามผนวก จ)  
  ๓.๔.๑  หมวกสีขาว ใช้ผ้าเย็บติดกันเป็นรูปหมวกพยาบาล มีกระบังหน้ากว้าง ๑๐ ซม. 
เหนือกระบังมีแถบสีน้ าเงินเข้ม ท าด้วยริบบิ้นก ามะหยี่แถบเล็ก กว้าง ๑ ซม. ติดเฉียงจากปลายฐานขอบหมวก
ด้านซ้ายขึ้นไปด้านบน ห่างจากขอบปลายบนของหมวกประมาณ ๑๐ ซม. จ านวน ๑ แถบ 
  ๓.๔.๒  เส้ือปกคอบัวสีขาว มีแถบกุ๊นสีเทารอบปกคอเส้ือ ตัวเส้ือผ่าตลอดตามแนวอก
เส้ือต้ังแต่คอถึงชายเส้ือ ความยาวของเส้ือคลุมสะโพกล่าง ติดกระดุมปั๊มสีขาว ๕ เม็ด แขนส้ันเหนือข้อศอก 
ไม่เกิน ๒ ซม. ปลายแขนพับจากด้านใน ๒.๕ ซม. ออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๔ ซม. ตัวเส้ือด้านหลังมีรอยต่อ
บ่าหลังเป็นสาบรูปสามเหล่ียม ด้านหน้าข้างล่างมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปก ตรงกลางด้านล่างของ
กระเป๋าเป็นรูปแหลมพองามและขอบกระเป๋าพับจากด้านบน ๒.๕ ซม. ลงมาด้านล่างเป็นรูปแหลม ๔ ซม. 
มีแถบกุ๊นสีเทาท่ีปลายขอบพับ  
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  ๓.๔.๓  กางเกงขายาวสีขาว  ทรงตรงหรือทรงสุภาพ ปลายขายาวปิดตาตุ่ม ซิปหน้ามี
กระเป๋า ๒ ข้าง  
  ๓.๔.๔  ถุงเท้าส้ันสีขาวคลุมข้อเท้า 
  ๓.๔.๕  รองเท้าหุ้มส้นหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีขาว ปลายเท้าปิด ส้นเต้ีย ไม่มีริ้ว และ
ลวดลาย ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือก ก็ได้  
 ๔.  การประดับปูายช่ือตามท่ีทางราชการก าหนด  
 ๕.  เครื่องหมายสังกัดตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีน้ าเงินด า 
ดังนี้  
  ๕.๑  ผู้ช่วยพยาบาลชาย ปักท่ีกึ่งกลางอกข้างขวาหรือปูายช่ือขึ้นไป ๑ ซม. 
  ๕.๒  ผู้ช่วยพยาบาลหญิง ปักท่ีปกคอเส้ือข้างซ้าย  
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง   ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ท่ี ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  เรื่อง  ก าหนดให้มีเครื่องแต่งกายส าหรับ 
                   ผู้ช่วยพยาบาล 
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ผนวก ก  
ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒ 
เรื่อง  ก าหนดให้มีเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาล 

 
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลชาย 
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ผนวก ข 
ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  ก าหนดให้มีเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาล  

 
 

รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๑ 
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ผนวก ค 
ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  ก าหนดให้มีเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาล  

 
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๒ 
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ผนวก ง 
ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  ก าหนดให้มีเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาล  

 
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๓ (ชุดคลุมท้อง)   
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ผนวก จ 
ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๕/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  ก าหนดให้มีเครื่องแต่งกายส าหรับผู้ช่วยพยาบาล  

 
รูปภาพตัวอย่างการแต่งกายผู้ช่วยพยาบาลหญิงแบบ ๔    
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ชนิดของเคร่ืองแบบทหาร 
 

๑.  วัตถุประสงค์  โดยหลักการ ข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมต้องแต่งเครื่องแบบ
ทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร แต่ในบางโอกาส การแต่งกายของข้าราชการทหารอาจถูก
ก าหนดให้แต่งเป็นอย่างอื่น หรือประดับเครื่องหมายต่าง ๆ ประกอบเครื่องแบบทหารตามท่ีผู้มีอ านาจ
หน้าท่ีได้ส่ังการให้ปฏิบัติ  

๒.  เคร่ืองแบบที่ใช้ในวงการทหาร 
เครื่องแบบ หมายถึง เครื่องแต่งกายท้ังหลายท่ีก าหนดให้บุคคลท่ีสังกัดกระทรวงกลาโหม 

แต่งตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ดังนี้ 
๒.๑  เครื่องแบบพลทหาร มี ๕ ชนิด (รายละเอียดตามตาราง ผนวก ก) 
๒.๒  เครื่องแบบนักเรียนจ่าอากาศและนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ มี ๑๐ ชนิด 

รายละเอียดตามตาราง ผนวก ข) 
 ๒.๓  เครื่องแบบนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ 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 
ประกอบด้วย หมวก เส้ือ เครื่องหมายยศ กางเกง เข็มขัด รองเท้า และอื่น ๆ ตามท่ี

ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๓.๑  หมวก  มี ๗ แบบ คือ 

๓.๑.๑ หมวกเหล็กสีเทา มีสายรัดคางหนังสีด ากว้าง ๑.๕ เซนติเมตร 
๓.๑.๒ หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา  มีตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก เว้นนักเรียน

นายเรืออากาศ ให้ใช้ตราหน้าหมวกโลหะเป็นรูปปีกนก ๒ ปีก สีเงินวางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์สีทอง 
๒ ข้าง ข้างละ ๔ ใบ ท่ีใบชัยพฤกษ์จดกันมีโบว์สีเงิน เบื้องบนของปีกนกมีอุณาโลมสีเงินในพระมหามงกุฎ
เปล่งรัศมีสีทอง บนพื้นสักหลาดสีน้ าเงินด ารูปใบโพธิ์ กว้าง ๔ เซนติเมตร สูง ๕ เซนติเมตร 

๓.๑.๓ หมวกทรงหม้อตาลสีเทา มีเครื่องประกอบ คือ 
(ก) กะบังหมวก  ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด า พื้นกะบังหมวก

ด้านล่างสีเทาหรือสีด า 
 ส าหรับ นายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศเอก  ท่ีขอบโค้งของ

กะบังหมวกด้านบนปักด้วยด้ินทอง หรือท าด้วยวัตถุเทียมด้ินทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๑ แถว อยู่บนพื้น
สักหลาดสีด า 

 ส าหรับ นายทหารสัญญาบัตรช้ันพลอากาศและจอมพลอากาศ ท่ีขอบ
โค้งของกะบังหมวกด้านบนปักด้วยด้ินทอง หรือท าด้วยวัตถุเทียมด้ินทอง เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ๒ แถวอยู่บนพื้น 
สักหลาดสีด า 

(ข) สายรัดคาง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร (ความยาวตามขนาดของหมวก) 
พลทหาร นักเรียนจ่าอากาศและนายทหารประทวน ใช้หนังหรือ

วัตถุเทียมหนังสีด า  นักเรียนนายเรืออากาศและนายทหารสัญญาบัตร ใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 
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(ค) ดุมตรึงปลายสายรัดคางกับขอบหมวก ข้างละ ๑ ดุม พลทหารใช้ 
ดุมเกล้ียงสีเทาขนาดเล็ก 

นักเรียนจ่าอากาศ นายทหารประทวน นักเรียนนายเรืออากาศและ
นายทหารสัญญาบัตร ใช้ดุมสีทองขนาดเล็กมีผ้าพันหมวกสีน้ าเงินด า เป็นลายถัก กว้าง ๔ เซนติเมตร 

(ง) ตราหน้าหมวก 
พลทหาร นักเรียนจ่าอากาศและนายทหารประทวน ใช้ตราหน้าหมวก

โลหะขนาดใหญ่ 
นักเรียนนายเรืออากาศ ใช้ตราหน้าหมวก ตามข้อ ๓.๑.๒   
นายทหารสัญญาบัตรใช้ตราหน้าหมวกปักด้วยด้ินหรือท าด้วยวัตถุเทียม

ด้ินขนาดใหญ่ 
๓.๑.๔ หมวกทรงหม้อตาลสีขาว เครื่องประกอบเหมือนกับหมวกทรงหม้อตาล 

สีเทา 
๓.๑.๕ หมวกหนีบสีเทา มีเครื่องประกอบ คือ 

(ก) ตราหน้าหมวก ติดท่ีด้านซ้ายเหนือขอบหมวก ห่างจากมุมพับ
ด้านหน้า ๔  เซนติเมตร 

พลทหาร นักเรียนจ่าอากาศ นายทหารประทวน และนายทหาร
สัญญาบัตร ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก 

นักเรียนนายเรืออากาศ ใช้ตราหน้าหมวก ตามข้อ  ๓.๑.๒ 
(ข) แถบท่ีติดด้านซ้ายตอนหน้าของหมวกพาดจากบนลงล่างเฉียง 

ไปทางหลัง 
นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวน ใช้แถบท าด้วยสักหลาด

หรือเสิร์จสีน้ าเงินด า กว้าง ๔ เซนติเมตร ๑ แถบ และให้ติดตราหน้าหมวกกึ่งกลางแถบ 
นักเรียนนายเรืออากาศ ใช้แถบท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ าเงินด า 

กว้าง ๔ เซนติเมตร ๑ แถบ มีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ พาดกลางแถบสีน้ าเงินด า
ตามยาว และให้ติดตราหน้าหมวกกึ่งกลางแถบ 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายเรืออากาศ และช้ันนาวาอากาศ  
ใช้แถบท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ าเงินด า กว้าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ มีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร 
๒ แถบ พาดกลางแถบสีน้ าเงินด าตามยาว เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตรและให้ติดตราหน้าหมวก
กึ่งกลางแถบ 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ  
ใช้แถบท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ าเงินด า กว้าง ๕ เซนติเมตร ๑ แถบ มีแถบไหมสีเหลือง  
กว้าง ๑.๒  เซนติเมตร ๒ แถบ กับแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๐.๖ เซนติเมตร อยู่กึ่งกลางแถบไหมสีเหลือง 
๑ แถบ พาดกลางแถบสีน้ าเงินด าตามยาว เว้นระยะระหว่างแถบ ๐.๕ เซนติเมตร และให้ติดตราหน้าหมวก
กึ่งกลางแถบ 

(ค) ขลิบหมวก ขนาด ๐.๕ เซนติเมตร รอบริมสาบหมวก 
นักเรียนจ่าอากาศและนายทหารประทวน มีขลิบสีฟูา 
นักเรียนนายเรืออากาศ มีขลิบสีเหลืองและสีฟูา 
นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายเรืออากาศ และช้ันนาวาอากาศ 

มีขลิบด้ินเงิน 
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 นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มีขลิบ 
ด้ินทอง 

หมวกนี้ให้ใช้กับเครื่องแบบปกติเทาคอพับอินทรธนูอ่อน และเครื่องแบบ
ปกติเทาอ่อนคอแบะ 

๓.๑.๖ หมวกยอด ตัวหมวกสีเทา ยอดหมวกทรงบัวบาน สูง ๙ เซนติเมตร 
ด้านล่างมีเกลียวส าหรับติดกับหมวกท าด้วยโลหะสีทอง จานรองยอดหมวกท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูป
ดวงดาว ๙ กลีบ กว้าง ๙ เซนติเมตร ด้านหน้าหมวกมีตราราชวัลลภ กว้าง ๙.๕ เซนติเมตร สูง ๙ เซนติเมตร 
ท าด้วยโลหะสีทอง ด้านข้างหมวกมีดุมสีทองขนาดใหญ่ส าหรับเกาะสายรัดคาง ข้างละ๑ ดุม ด้านหลังมีดุมสี
ทองขนาดเล็กส าหรับเกี่ยวปลายสายรัดคาง ๑ ดุม สายรัดคางท าด้วยโลหะสีทองเป็นแบบโซ่ถัก ยอดหมวกมี
พู่หรือไม่มีพู่ตามสังกัดและโอกาส ดังนี้ 

ทหารและนักเรียนนายเรืออากาศในกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษา
พระองค์ รร.นนก. ถ้าแต่งเครื่องแบบเต็มยศ มีพู่สีฟูาสด 

๓.๑.๗  หมวกทรงอ่อนสีน้ าเงินด า ท าด้วยสักหลาด ขอบหมวกท าด้วยหนังหรือ
วัสดุเทียมหนังสีด า และมีตราหน้าหมวก 

พลทหารและนายทหารประทวน ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดใหญ่ 
นายทหารสัญญาบัตร ใช้ตราหน้าหมวกปักด้วยด้ินหรือท าด้วยวัสดุเทียม

ด้ินขนาดใหญ่ 
ในโอกาสท่ีใช้เครื่องแบบฝึกกองปฏิบัติการพิเศษสีกากีแกมเขียวสลับด า 

หรือสลับเหลือง ให้ใช้ตราหน้าหมวกปักด้วยด้ายหรือไหมสีด าหรือสีน้ าเงินด า 
๓.๒ เสื้อ มี ๑๐ แบบ คือ    

๓.๒.๑ เสื้อคอพับสีเทา ท่ีคอและแนวสาบอกมีดุม ๕ ดุม แขนยาวรัดข้อมือ 
ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ท่ีอกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ตอนล่างรูปมน มีแถบตรงกึ่งกลางตามทาง ด่ิง 
มีปกรูปมนชายกลางแหลม ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม 

นักเรียนจ่าอากาศ นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ มีอินทรธนูอ่อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ และ

นายทหารสัญญาบัตร ใช้อินทรธนูแข็งหรือจะใช้อินทรธนูอ่อนปลายมนก็ได้  ดุมท้ังส้ินใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก 
สวมเส้ือนี้ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางกาง 

นักเรียนจ่าอากาศ นายทหารประทวน นักเรียนนายเรืออากาศ และ
นายทหารสัญญาบัตร ถ้ามิได้บังคับแถวหรือประจ าแถว จะผูกผ้าผูกคอสีน้ าเงินด า เงื่อนกะลาสี สอดชาย  
ผ้าผูกคอไว้ภายในเส้ือใต้ดุมเม็ดท่ี ๒ ก็ได้ในบางโอกาสเส้ือแบบนี้ใช้แขนส้ันเพียงข้อศอกก็ได้ เว้นแต่ใน
โอกาสท่ีผูกผ้าผูกคอ 

๓.๒.๒ เสื้อคอแบะสีเทาอ่อน  แบบคอแหลม ท่ีแนวอกมีดุม ๕ ดุม แขนส้ัน
เพียงข้อศอก ไม่มีสาบอก ท่ีอกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ ใบ มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกขัดดุมข้างละ ๑ 
ดุม มุมกระเป๋าล่างและมุมปกกระเป๋าตัดมุมพองาม กับมีอินทรธนูอ่อนปลายตัดแหลมดุมท้ังส้ินใช้ดุมสีขาว 
ขนาดเล็กเมื่อสวมเส้ือนี้ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 

๓.๒.๓ เสื้อฝึกสีเทา คอแบะแบบแหลม ท่ีคอและแนวอกมีดุม ๖ ดุม มีล้ินปิด
อกขัดดุมปิดคอได้ แขนยาวทรงกระบอก ท่ีอกมีกระเป๋าปะข้างละ๑ กระเป๋า ตัดมุมตอนล่าง มีปกรูปสี
เหล่ียมผืนผ้าตัดมุม ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ดุมท้ังส้ินใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก ตะเข็บท้ังส้ินเป็นตะเข็บคู่เมื่อสวม
เส้ือผ้านี้ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง 
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๓.๒.๔ เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา แบบคอปูาน มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ ท่ีตะเข็บ
กลางเปิดชายเส้ือไว้ถึงแนวเอว ท่ีแนวอกมีดุมสีทองขนาดใหญ่ ๔ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่าง 
ข้างละ ๒ กระเป๋า กระเป๋าบนเป็นกระเป๋าปะ ตอนล่างรูปมนมีแถบตรงกึ่งกลตามทางด่ิง มีปกรูปมน  
ชายกลางแหลม กระเป๋าล่างเป็นประเป๋าย่าม มีปกรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามุมบน ปกกระเป๋าท้ังส่ีขัดดุมสีทองขนาด
เล็กกระเป๋าละ ๑ ดุม 

นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ มีอินทรธนูอ่อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศนักเรียนนายเรืออากาศ และนายทหารสัญญาบัตรใช้อินทรธนูแข็ง 

เส้ือแบบนี้ให้ใช้เช้ิตสีเทาอ่อนแขนยาวผูกผ้าผูกคอสีน้ าเงินด า เงื่อนกะลาสี   
ในงานกลางคืนจะใช้ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนหูกระต่ายแทนผ้าผูกคอสีน้ าเงินด าเงื่อนกะลาสีก็ได้ 

๓.๒.๕ เสื้อชั้นนอกรัดเอวสีเทา มี ๒ แบบ คือ 
(ก) เส้ือช้ันนอกรัดเอวสีเทา คอแบะแหลม ชายเส้ือยาวเสมอเอว 

มีแถบรัดเอว กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร ด้านข้างมีดุมข้างละ ๒ ดุม เรียงตามส่วนยาวของแถบ และมีแผ่นผ้า
ชนิดเดียวกับเส้ือส าหรับขัดดุมเล่ือนเข้าออกได้ ปลายแถบข้างซ้ายยาวเลยสาบอก  ๕ เซนติเมตร ด้านใน 
มีดุมขัดแนวอกมีดุม ๔ ดุม ขัดซ่อนอยู่ในสาบ ท่ีอกมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า ตอนล่างรูปมน มีแถบ
ตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกรูปมน ชายกลางแหลมขัดดุม ๑ ดุม ซ่อนอยู่ด้านใน แขนยาวผ่าแขนด้านนอก 
ปลายแขนต่อกว้าง ๕.๕ เซนติเมตร และมีดุมข้างละ ๒ ดุม เรียงตามส่วนยาวของปลายแขนต่อส าหรับ 
รัดปลายแขน ดุมท้ังส้ินใช้ดุมสีเทาขนาดเล็ก 

นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ มีอินทรธนูอ่อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศและ

นายทหารชั้นสัญญาบัตร ใช้อินทรธนูแข็ง 
 เส้ือแบบนี้ให้ใช้เช้ิตสีเทาอ่อนแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีน้ าเงินด า  

เงื่อนกะลาสี  เว้นแต่ นักเรียนนายเรืออากาศเมื่อแต่งเครื่องแบบสวนสนาม ก.ให้ผ้าพันคอสีฟูาอ่อนแทน 
(ข) เส้ือช้ันนอกรัดเอวสีเทาคอปิด แขนยาวรูปทรงกระบอก มีอินทรธนู

อ่อนไม่มีกระเป๋า ชายเส้ือสอดไว้ในกางเกง ด้านในมีดุมขัด แนวอกมีดุม ๔ ดุม ขัดซ่อนอยู่ในสาบ ท่ีอกเส้ือ
ด้านซ้ายและด้านขวามีดุมสีทองขนาดเล็กติดเรียงตามทางด่ิง ข้างละ ๑ แถว แถวละ ๕ ดุม มีเครื่องหมาย
ช้ันการศึกษาเป็นรูปบั้งไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ติดเฉียงท่ีปลายแขนเส้ือท้ัง  
๒ ข้าง 

 เส้ือแบบนี้ใช้ประกอบเครื่องแบบสวนสนาม ข ของนักเรียนนายเรือ
อากาศ 

๓.๒.๖ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ แนวอกมีดุมสีทอง
ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าบนและล่างข้างละ ๒ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะ กระเป๋าบนมีปกรูปมน 
ชายกลางแหลม กระเป๋าล่างไม่มีปก 

นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ มีอินทรธนูอ่อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ นักเรียนนายเรืออากาศ และ

นายทหารสัญญาบัตรใช้อินทรธนูแข็ง 
๓.๒.๗ เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว มีตะเข็บหลัง ๔ ตะเข็บ คอแบะกว้าง ไม่มีบาก

กลมมนจนถึงชายพับแหลมใต้อก ปาดเอวด้านหน้า ระหว่างชายคอพับกับชายเส้ือมีดุมสีทองขนาดใหญ่  
ข้างละ ๒ ดุม ตามทางด่ิง และท่ีใต้ชายพับแหลม มีดุมสีทองขนาดใหญ่ ข้างละ ๑ ดุม ดุมคู่นี้มีสายสร้อย              
สีทองร้อยติดกัน 
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 เส้ือแบบนี้ใช้อินทรธนูแข็ง ให้ใช้เส้ือและเครื่องประกอบแล้วแต่กรณี 
คือ 

(ก) เส้ือกั๊กสีขาว หน้าอกเว้ามีปก ชายล่างสุดด้านหน้าของเส้ือบากเป็น
รูปสามเหล่ียม ระหว่างหน้าอกกับชายเส้ือมีดุมสีทอง ขนาดเล็ก ๓ ดุม 

(ข) เช้ิตอกแข็งหรือเช้ิตอกจีบสีขาวแขนยาว ข้อมือแข็ง ขัดดุม คอแข็ง 
ช้ันเดียวแบบปีกผีเส้ือ ผูกผ้าผูกคอสีด าเงื่อนหูกระต่าย 

(ค) เช้ิตอกอ่อนสีขาวแขนยาว ข้อมือพับขัดดุม แนวอกมีสาบ คอพับ 
ผูกผ้าผูกคอสีด าเงื่อนหูกระต่าย  

(ง) แพรแถบรัดเอวสีเทา กึ่งกลางด้านหน้ากว้าง  ๑๒ เซนติเมตร   
ปลายท้ังสองข้างกว้าง ๑๑ เซนติเมตร ยาวเท่าขนาดเอวของผู้ใช้ 

๓.๒.๘ เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีเทา ท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ มีลักษณะและเครื่อง
ประกอบเช่นเดียวกับเส้ือช้ันนอกเปิดอกสีขาว และจะใช้เส้ือกั๊กสีเทาท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จแทน  
เส้ือกั๊กสีขาวก็ได้ 

๓.๒.๙ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีฟูาสด ท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ มีตะเข็บหลัง   
๔  ตะเข็บ ไม่มีกระเป๋า ท่ีแนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ปลอกคอและปลอกข้อมือท าด้วย
สักหลาดหรือเสิร์จสีเทา ท่ีปลอกข้อมือด้านนอกเหนือขอบบนต่อด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเท าเป็นรูป
สามเหล่ียมหน้าจ่ัว มุมบนท้ัง ๒ ด้านมีแถบไหมทองเป็นขอบ ภายในรูปสามเหล่ียมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ 
"ภปร." ภายใต้พระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นเงิน และใช้อินทรธนูแข็ง 

นักเรียนนายเรืออากาศ ท่ีปลอกคอมีลายกระหนกด้ินทองเป็นกรอบ
โดยรอบ กึ่งกลางภายในกรอบมีแถบไหมทอง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ ท่ีปลอกข้อมือขอบบน 
มีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร  
๑ ลาย 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายเรืออากาศและนาวาอากาศ ปลอกคอ  
มีลายกระหนกด้ินทองเป็นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปักด้ินทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ เว้นระยะห่างจาก
ลายกระหนกข้างละ ๐.๕ เซนติเมตร ท่ีปลอกข้อมือขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๒ แถบ กว้างแถบละ  
๑.๒ เซนติเมตร กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักดิ้นทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร ๑ ลาย 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ ปลอกคอ 
มีลายกระหนกด้ินทองเป็นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปักเต็มด้วยด้ินทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ท่ีปลอก
ข้อมือขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ กว้าง ๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักด้ินทอง 
เป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร ๒ ลาย 

๓.๒.๑๐ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีบานเย็น ท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ มีตะเข็บหลัง 
๓  ตะเข็บ ไม่มีกระเป๋า ท่ีแนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๗ ดุม ท่ีชายเส้ือด้านหลังตรงตะเข็บกลาง 
เปิดชายเส้ือไว้ถึงแนวเอว ข้างรอยเปิดท้ังสองด้านมีแผ่นสักหลาดหรือเสิร์จสีเทารูปคมมีด กว้าง๕ เซนติเมตร 
สูง ๑๕ เซนติเมตร พับเข้าหากัน ปลอกคอและปลอกข้อมือท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเทาท่ีปลอกข้อมือ
ด้านนอกเหนือขอบบนต่อด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเทาเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว มุมบนท้ัง ๒ ด้าน มีแถบสี
เหลืองเป็นขอบ ภายในรูปสามเหล่ียมมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อ ภปร.ภายในพระมหามงกุฎปักด้วยด้ินเงิน
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ และนายทหารช้ันสัญญาบัตรใช้อินทรธนูแข็ง พลทหารและนายทหาร
ประทวนช้ันจ่าอากาศใช้อินทรธนูอ่อน 
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พลทหาร ท่ีปลอกคอมีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร เป็นกรอบ
โดยรอบ ท่ีปลอกข้อมือขอบบนมีแถบไหมสีเหลือง กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร โดยรอบ ๑ แถบ แถบสีเหลือง 
ซึ่งเป็นขอบมุมบนท้ัง ๒ ด้านของรูปสามเหล่ียมท าด้วยไหมสีเหลือง 

นายทหารประทวน ท่ีปลอกคอมีลายกระหนกด้ินทองเป็นกรอบโดยรอบ
ท่ีปลอกข้อมือขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบ แถบสีเหลืองซึ่งเป็นขอบของมุมบนท้ัง ๒ ด้าน 
ของรูปสามเหล่ียมท าด้วยไหมทอง 

นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศ และช้ันนาวาอากาศ ท่ีปลอกคอ
มีลายกระหนกด้ินทองเป็นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปักด้ินทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ เว้นระยะห่างจาก
ลายกระหนกข้างละ ๐.๕ เซนติเมตร ท่ีชายเส้ือด้านหลังบนแผ่นรูปคมมีดปักด้ินทองเป็นรูป ใบพริก  
กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาวตามขวางของรูปคมมีด ๔ เซนติเมตร ๓ ใบ เว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน ท่ีปลอกข้อมือ
ขอบบนมีแถบไหมทองโดยรอบ ๒ แถบ กว้างแถบละ ๑.๒ เซนติเมตร กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักด้ินทอง
เป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร ๑ ลาย แถบสีเหลืองซึ่งเป็นขอบของมุมบนท้ัง ๒ ด้านของรูป
สามเหล่ียมท าด้วยไหมทอง 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ท่ีปลอกคอ 
มีลายกระหนกดิ้นทองเป็นกรอบโดยรอบ ภายในกรอบปักเต็มด้วยด้ินทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ ท่ีชายขอบ
เส้ือด้านหลังบนแผ่นรูปคมมีดปักด้วยดิ้นทองเป็นรูปใบพริก กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาวตามขวางของ รูปคมมีด 
๔ เซนติเมตร ๓ ใบ เว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน ท่ีปลอกข้อมือขอบบนท่ีแถบไหมทองโดยรอบ ๑ แถบกว้าง 
๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางใต้แถบด้านนอกปักด้ินทองเป็นลายช่อชัยพฤกษ์ กว้าง ๓ เซนติเมตร ๒ ลาย แถบสีเหลือง 
ซึ่งเป็นขอบของมุมท้ัง ๒ ด้านของรูปสามเหล่ียมท าด้วยไหมทอง 

การใส่เส้ือยืดเป็นเส้ือช้ันใน 
ให้ข้าราชการและลูกจ้างชายยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
๑. ใส่เส้ือช้ันในสีขาวคอแหลม 
๒. ใส่เส้ือช้ันในอื่นใดก็ได้ แต่ต้องไม่ให้เส้ือช้ันในโผล่ออกมาให้เห็นนอกเครื่องแบบ 
๓. ถ้าสวมเส้ือคอพับแขนส้ันให้ระวังมิให้แขนเส้ือช้ันในแลบออกมาเกินกว่าแขนเส้ือ 
(อนุมัติ ผบ.ทอ.ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ท่ี ๒๗๙๗/๒๔ ลง ๒๕ ก.พ.๒๔) 

๓.๓ เคร่ืองหมายยศ  มีดังนี้ 
๓.๓.๑ นายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ ใช้บั้งรูปหางนกแซงแซว ท าด้วย 

ไหมสีเหลือง กว้าง ๑ เซนติเมตร ปลายบั้งท้ังสองข้างห่างกัน ๘ เซนติเมตร มุมบั้งแหลมเล็ก เหนือบั้งมี 
ดาว ๕ กลีบ ๑ ดาว ท าด้วยไหมสีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง  ๒ เซนติเมตร ตรึงบนพื้นสักหลาดหรือเสิร์จ 
สีน้ าเงินด าเหลือชายไว้เป็นขอบ ๐.๓ เซนติเมตร ประดับท่ีแขนเส้ือข้างซ้ายด้านนอกกึ่งกลางระหว่างไหล่ 
กับข้อศอก ให้มุมแหลมอยู่ทางล่างมีจ านวนบั้ง ตามช้ันยศ คือ 

จ่าอากาศตรี ๑ บั้ง 
จ่าอากาศโท ๒ บั้ง 
จ่าอากาศเอก ๓ บั้ง 
ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๔ เซนติเมตร 

 
 
 
 



- ๑๓๒ - 
 

๓.๓.๒ นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ  ใช้บั้งรูปหางนกแซงแซวท าด้วย
โลหะ สีเงิน กว้าง ๐.๔ เซนติเมตร ปลายบั้งท้ัง ๒ ข้าง ห่างกัน  ๒.๔  เซนติเมตร มุมบั้งแหลมเล็กประดับ 
ท่ีมุมปกคอพับของเส้ือปกติเทาคอพับอินทรธนูอ่อนหรือท่ีมุมปกคอแบะตอนบนของเส้ือปกติเทาอ่อนคอ
แบะท้ัง ๒ ข้าง ให้มุมแหลมของบั้งอยู่ทางด้านบน แต่ละข้างมีจ านวนบั้งตามช้ันยศ คือ 

พันจ่าอากาศตรี ๑ บั้ง 
พันจ่าอากาศโท ๒ บั้ง 
พันจ่าอากาศเอก ๓ บั้ง 

ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้ติดเรียงซ้อนกัน เว้นระยะระหว่างบั้ง ๐.๑๕ เซนติเมตร 
ปลายบั้งท้ังสองข้าง มีโลหะสีเงิน กว้าง ๐.๑ เซนติเมตร เช่ือมติดกัน 

๓.๓.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศและชั้นนายนาวาอากาศ 
ใช้ขีดท าด้วยโลหะสีเงิน มีลักษณะโค้งเล็กน้อย ลบเหล่ียมท้ัง ๔ ด้าน 

ส าหรับช้ันนายเรืออากาศ กว้าง ๐.๙ เซนติเมตร ยาว ๒.๒ เซนติเมตร 
เรียกว่าขีดใหญ่ และกว้าง ๐.๔๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๒ เซนติเมตร เรียกว่า ขีดเล็ก 

ส าหรับช้ันนายนาวาอากาศ กว้าง ๐.๘ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร 
เรียกว่าขีดใหญ่และกว้าง ๐.๔ เซนติเมตร ยาว ๒ เซนติเมตร เรียกว่า ขีดเล็ก 

ประดับตามทางด่ิงท่ีมุมปกคอพับของเส้ือปกติเทาคอพับหรือท่ีมุมปกคอ
ตอนบนของเส้ือปกติเทาอ่อนคอแบะท้ัง ๒ ข้าง แต่ละข้างมีจ านวนขีดตามช้ันยศ 

เรืออากาศตรี ขีดใหญ่ ๑ ขีด 
เรืออากาศโท ขีดใหญ่ ๑ ขีด กับขีดเล็ก ๑ ขีด ให้ขีดเล็กอยู่ทางด้านหลัง 
เรืออากาศเอก  ขีดใหญ่  ๒ ขีด 
นาวาอากาศตรี  ขีดใหญ่ ๒ ขีด กับขีดเล็ก ๑ ขีด แทรกอยู่ระหว่างกลาง 
นาวาอากาศโท  ขีดใหญ่ ๓ ขีด 
นาวาอากาศเอก  ขีดใหญ่ ๔  ขีด 

ในกรณีมีมากกว่า ๑ ขีด ให้ติดขนานกันตามส่วนยาว เว้นระยะระหว่างขีด  
๐.๕  เซนติเมตร ส าหรับช้ันนายเรืออากาศ และ ๐.๓ เซนติเมตร ส าหรับช้ันนายนาวาอากาศ ปลายขีดท้ัง 
๒ ข้างมีโลหะสีเงินกว้าง ๐.๑ เซนติเมตร เช่ือมติดกัน 

๓.๓.๔ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ ใช้ดาว ๕ กลีบ ท าด้วยโลหะ
สีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ เซนติเมตร ประดับตามทางนอนท่ีมุมปกคอพับของเส้ือปกติเทาคอพับ หรือท่ี
มุมปกคอแบะตอนบนของเส้ือปกติเทาอ่อนคอแบะท้ัง ๒ ข้าง แต่ละข้างมีจ านวนดาวตามช้ันยศ คือ  

พลอากาศจัตวา   ๑  ดาว   
พลอากาศตรี      ๒  ดาว   
พลอากาศโท      ๓  ดาว   
พลอากาศเอก     ๔  ดาว   

ในกรณีมีดาวมากกว่า ๑ ดาว ให้ติดเรียงกัน และให้กลีบหนึ่งของดาวอยู่ทาง
ด้านบน 
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๓.๓.๕ จอมพลอากาศ ใช้ดาว ๕ กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๙ เซนติเมตร  
๕ ดาวเรียงเป็นรูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ เซนติเมตร ภายในวงกลมมีคฑากับกระบี่ไขว้ท าด้วยโลหะสี
เงิน ประดับท่ีมุมปกคอพับของเส้ือปกติเทาคอพับ หรือท่ีมุมปกคอแบะตอนบนของเส้ือปกติเทาอ่อนคอแบะ
ท้ัง ๒ ข้าง ให้กลีบหนึ่งของดาว ปลายคฑาและด้ามกระบี่อยู่ทางด้านบน เครื่องแบบท่ีใช้อินทรธนูอ่อนหรือ
เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ให้ใช้เครื่องหมายยศ ประดับท่ีปกคอเส้ือแทนเครื่อง 

เฉพาะนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศและนายทหารสัญญาบัตร 
เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับท่ีใช้อินทรธนูอ่อนหรือเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ให้ใช้เครื่องหมาย
ยศ ประดับท่ีปกคอเส้ือแทนเครื่องหมายสังกัด 

เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนามและเครื่องแบบตรวจราชการสนาม
ให้ปักเครื่องหมายดังกล่าวด้วยด้ายหรือไหมสีด าหรือสีน้ าเงินด าท่ีมุมปกคอแบะตอนบนของเส้ือท้ัง ๒ ข้าง 

๓.๔ อินทรธนู มี  ๒ แบบ  คือ 
๓.๔.๑ อินทรธนูอ่อน ท าด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเส้ือ เป็นแผ่นสีเหล่ียมเรียว

จากทางด้านไหล่ไปทางคอ ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ปลายมน เว้นแต่  
เส้ือคอแบะสีเทาอ่อนใช้อินทรธนูอ่อนปลายตัดแหลม 

ส าหรับเครื่องแบบปกติเทาคอพับและเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ให้เย็บ
ติดกับเส้ือเป็นรูปส่ีเหล่ียมมีเส้นทแยงมุม ระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ ๔ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม 
ขนาดเล็ก สีเดียวกับดุมเส้ือ 

๓.๔.๒ อินทรธนูแข็ง ท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ าเงินด า เป็นแผ่นสีเหล่ียมเรียว 
จากทางด้านไหล่ไปทางคอ ด้านไหล่กว้าง ๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง  ๔  เซนติเมตร ปลายมน ตอนปลาย
ติดดุมสีทองขนาดเล็ก และมีเครื่องประกอบดังนี้ 

นักเรียนนายเรืออากาศ มีแถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 
กว้าง ๐.๘ เซนติเมตร พาดกึ่งกลางตามส่วนยาวของอินทรธนู 

นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ มีดาว ๕ กลีบ ๑ ดวง ท าด้วยโลหะ 
สีทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ เซนติเมตร ให้กลีบหนึ่งอยู่ทางด้านคอ 

นายทหารช้ันนายเรืออากาศและนายนาวาอากาศ มีดาว ๕ กลีบ  
๑ ดาว  ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมด้ินทอง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๓ เซนติเมตร ให้กลีบหนึ่งอยู่ทางด้านคอ 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ มีด้ินทอง 
หรือวัตถุเทียมด้ินทองปัก หรือท าเป็นลายถักเต็มแผ่นอินทรธนู ยาว ๑๓ เซนติเมตร 

๓.๕ การประดับเคร่ืองหมายยศ 
๓.๕.๑ นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ ให้ประดับเครื่องหมายท่ีกึ่งกลาง

ปกคอพับของเส้ือท้ัง ๒ ข้าง โดยให้มุมแหลมของบั้งอยู่ทางด้านบน ปลายบั้งท่ีอยู่ทางขอบปกคอพับ 
ของเส้ือด้านหน้าอยู่ห่างจากขอบปกพับของเส้ือ ๒.๕ เซนติเมตร และให้ปลายบั้งท้ัง ๒ ข้างเป็นแนวขนาน 
กับขอบบนปกคอพับของเส้ือ 
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๓.๕.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศและนาวาอากาศ ให้ประดับ
เครื่องหมายท่ีกึ่งกลางปกคอพับของเส้ือท้ัง ๒ ข้าง โดยให้แนวขอบของขีดวางทางด่ิง ขอบของขีดท่ีอยู่ทาง
ปกคอพับของเส้ือด้านนอกอยู่ห่างจากขอบปกคอพับของเส้ือ  ๒.๕ เซนติเมตร และให้ขอบบนของขีดขนาน
กับขอบบนคอพับของเส้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศ  ให้ประดับเครื่องหมายยศ  
ท่ีกึ่งกลางปกคอพับของเส้ือท้ัง ๒ ข้าง โดยให้กลีบของดาวอยู่ทางขอบปกคอพับของเส้ือด้านหน้า อยู่ห่าง
จากปกคอพับของเส้ือ ๒.๕ เซนติเมตร และให้แนวของดาวขนานกับขอบบนปกคอพับของเส้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๕.๔ นายทหารสัญญาบัตรชั้นจอมพลอากาศ ให้ประดับเครื่องหมายยศ 
ท่ีกึ่งกลางปกคอพับของเส้ือท้ัง ๒ ข้าง โดยให้กลีบของดาวที่อยู่ทางขอบปกคอพับของเส้ือด้านหน้า  อยู่ห่าง
จากขอบปกคอพับของเส้ือ ๒.๕ เซนติเมตร และให้ปลายคฑาและด้ามกระบี่เป็นแนวขนานกับขอบบนปก
คอพับของเส้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๒.๕  ซม. ๒.๕  ซม. 

๒.๕  ซม. 

๒.๕  ซม. 
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๓.๖ เคร่ืองหมายสังกัด  ติดท่ีคอเส้ือท้ัง  ๒  ข้าง  ดังนี้ 
 

การติดเครื่องหมายสังกัดกับเส้ือคอพับ (ทหารชาย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ติดท่ีกึ่งกลางปกคอเส้ือท้ังสองข้าง โดยให้แนวบนของเครื่องหมายขนาดกับขอบบนของปกคอเส้ือ และ
ให้เครื่องหมายอยู่ห่างจากขอบปกเส้ือด้านหน้า ๒.๕ ซม. 

 

ประกอบค าส่ังทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๐/๕๓ ลง ๒๐ ก.ย.๕๓ 

เรื่อง  แก้ไขการติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบทหารอากาศ 
 

๓.๖.๑ เส้ือคอพับ (ทหารชาย) ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีกึ่งกลางปกคอเส้ือ 
ท้ังสองข้าง โดยให้แนวบนของเครื่องหมายสังกัดขนานกับขอบบนของปกคอเส้ือ และให้เครื่องหมายสังกัด
อยู่ห่างจากปกคอเส้ือด้านหน้า ๒.๕ ซม. 

๓.๖.๒ เส้ือคอพับ (ทหารหญิง) ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีกึ่งกลางมุมปกคอพับ 
ท้ังสองข้าง โดยให้แนวล่างของเครื่องหมายขนานกับขอบล่างของปกเส้ือ ห่างจากขอบล่างของปกเส้ือ ๒ ซม. 

๓.๖.๓ เส้ือคอแบะ ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีกึ่งกลางมุมปกคอแบะตอนบน 
ท้ังสองข้าง โดยให้ยอดของเครื่องหมายต้ังตรงตามแนวดิ่ง 

๓.๖.๔ เส้ือคอปิด ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีกึ่ งกลางขอบคอต้ังตอนหน้า 
ท้ังสองข้างโดยให้ห่างจากปลายขอบคอต้ังตอนหน้า ๒.๕ ซ.ม.ยอดของเครื่องหมายต้ังตรงตามแนวดิ่ง 

๓.๖.๕ เส้ือคอเปิด ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีกึ่ งกลางปกคอแบะตอนบน 
ท้ังสองข้าง โดยให้แนวล่างของเครื่องหมายอยู่ระดับเดียวกับแนวรัง ดุมเม็ดท่ี ๑ ของเส้ือช้ันใน 
ยอดเครื่องหมายต้ังตรงตามแนวดิ่ง 

๓.๖.๖ เส้ือฝึก ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีกึ่งกลางมุมปกคอแบะตอนบนท้ังสอง
ข้าง โดยให้แนวล่างของเครื่องหมายขนานกับขอบล่างของปกเส้ือ และห่างจากขอบล่างของปกเส้ือ ๒.๕ ซม. 
ยอดของเครื่องหมายต้ังตรงตามแนวดิ่ง 
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๓.๖.๗ ข้าราชการกลาโหมสังกัด ทอ.ให้ติดเครื่องหมายสังกัดกับเครื่องแบบ
ตามค าส่ังนี้โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                               - 
 
 
 
 

๓.๗ กางเกง มี  ๔  แบบคือ 
๓.๗.๑ กางเกงขายาวสีเทา ไม่พับปลายขา ปลายขายาวปิดตาตุ่ม กว้าง 

ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๖ เซนติเมตร ท่ีขอบเอวมีห่วงท าด้วยผ้าสีเดียวกับกางเกง กว้าง 
ไม่เกิน ๑ เซนติเมตร ข้างหน้า ๒ ห่วง ทางข้าง ๒ ห่วง และข้างหลัง ๓ ห่วง ส าหรับสอดเข็มขัด ท่ีแนว
ตะเข็บกางเกงด้านข้างมีกระเป๋าเจาะ ข้างละ ๑ กระเป๋าท่ีด้านหลังมีกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ไม่มีปก
กึ่งกลางปากกระเป๋าขัดดุมสีเทาขนาดเล็ก 

๓.๗.๒ กางเกงขายาวสีขาว มีลักษณะเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา 
๓.๗.๓ กางเกงแถบ ท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีเทามีลักษณะเช่นเดียวกับ

กางเกงขายาวสีเทา เว้นแต่ ท่ีแนวตะเข็บกางเกงด้านนอกมีแถบไหมสีเหลือง ดังนี้ 
พลทหารและนายทหารประทวน  สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน  

๑ รักษาพระองค์ กรมอากาศโยธิน มีแถบขนาดใหญ่ กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๑ แถบ บนพื้นสักหลาด 
สีน้ าเงินด า กว้าง  ๒.๔ เซนติเมตร 

นักเรียนนายเรืออากาศ มีแถบขนาดใหญ่ กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร  
๒ แถบ ระยะห่างระหว่างแถบ ๐.๖ เซนติเมตร บนพื้นแถบสักหลาดสีน้ าเงินด า กว้าง ๔.๒ เซนติเมตร 

นายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ และช้ันนาวาอากาศเช่นเดียวกับ
นักเรียนนายเรืออากาศ 

นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มีแถบ 
ขนาดใหญ่ กว้าง ๑.๒ เซนติเมตร ๒ แถบ และมีแถบขนาดเล็กกว้าง ๐.๖ เซนติเมตร ๑ แถบ อยู่กึ่งกลาง
แถบขนาดใหญ่ ระยะห่างระหว่างแถบ  ๐.๖ เซนติเมตร บนพื้นสักหลาดสีน้ าเงินด า กว้าง  ๕.๔  เซนติเมตร 
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๓.๗.๔ กางเกงฝึกขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา 
เว้นแต่กระเป๋าด้านหน้าเป็นกระเป๋าปะ ปากกระเป๋าเฉียงข้างละ ๑ กระเป๋า ด้านหลังมีกระเป๋าปะข้างละ 
๑ กระเป๋า ด้านล่างของกระเป๋าเป็นรูปแหลมมีปกเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าขัดดุมสีเทา ขนาดเล็ก ข้างละ  ๑ ดุม 
ตะเข็บท้ังส้ินเป็นตะเข็บคู่ 

๓.๘ เข็มขัด  มี  ๔  แบบ  คือ 
๓.๘.๑ เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงิน  กว้าง  ๒.๘ เซนติเมตร 

หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางนอนกว้าง ๓ เซนติเมตร ยาว ๕ เซนติเมตร  
มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปีกนก ๒ ปีก วางทับอยู่บนวงช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู่กึ่งกลาง 
หัวเข็มขัดไม่มีเข็มส าหรับสอดรู ปลายสายหุ้มด้วยโลหะสีทอง  กว้าง ๑ เซนติเมตร 

๓.๘.๒ เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีเทา กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร  
มีตาไก่หัวเข็มขัดท้ัง ๒ ข้าง ท าด้วยโลหะสีทองขดเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางต้ังมีห่วงเกี่ยวต่อกันตรงกลาง 

๓.๘.๓ เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีขาว  มีลักษณะเช่นเดียวกับ
เข็มขัดด้ายถัก หรือวัตถุเทียมด้ายถักสีเทา 

๓.๘.๔ เข็มขัดหนังสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียม
ด้ายถักสีเทา เว้นแต่เข็มขัดเครื่องแบบสวนสนามของนักเรียนนายเรืออากาศ ท าด้วยหนังสีข าว 
กว้ าง  ๕ .๕ เซนติเมตร หัวเข็มขัดท า ด้วยโลหะสีทองเป็นรูปสีเห ล่ียมผืนผ้าทางนอนปลายมน  
กว้าง ๖ เซนติเมตรยาว ๘ เซนติเมตร พื้นเกล้ียง มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปีกนก ๒ ปีก วางทับกันยู่บนวง 
ช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้างข้างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด 

 เพื่อให้การคาดเข็มขัดด้ายถักสีน้ าเงินด าประกอบเครื่องแบบดังกล่าวเรียบร้อย 
เป็นระเบียบเดียวกัน จึงก าหนดวิธีการคาดไว้ดังนี้  

-  คาดทับขอบกางเกง โดยให้สายเข็มขัดสอดอยู่ภายในห่วงกางเกง  
- ให้หัวเข็มขัดอยู่ตรงกึ่งกลางล าตัวด้านหน้า และให้ปลายสายเข็มขัดอยู่ทาง  

ด้านซ้ายสอดอยู่ในห่วงกางเกงห่วงแรก ยาวพ้นห่วงกางเกงห่วงแรกไม่เกิน ๕ เซนติเมตร 
-  เปล่ียนสายเข็มขัดใหม่ เมื่อของเดิมเก่าและสีจาง 

๓.๙ รองเท้า  มี ๔ แบบ  คือ 
๓.๙.๑ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง 
๓.๙.๒ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง 
๓.๙.๓ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด า ชนิดผูกเชือกหรือไม่ผูกเชือก 
๓.๙.๔ รองเท้าสโมสรหนังสีด ามันพื้นบาง ชนิดผูกเชือก 

รองเท้าทุกแบบต้องมีส้นและไม่มีลวดลาย ถุงเท้าเมื่อใช้รองเท้าหุ้มส้น หรือรองเท้า
สโมสรให้ใช้สีด า 

๔ เคร่ืองแบบทหารหญิง ประกอบด้วย หมวกเส้ือ เครื่องหมายยศ เครื่องหมายสังกัด 
กระโปรง กางเกง เข็มขัด รองเท้า กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

๔.๑ หมวก  มี ๔ แบบ คือ 
๔.๑.๑ หมวกหนีบสีเทา ตอนหน้าเชิด ตอนหลังต่ า ด้านซ้ายเหนือขอบหมวก

ห่างจากมุมพับด้านหน้า ๔ เซนติเมตร มีตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก 
 
 
 



- ๑๓๘ - 
 

๔.๑.๒ หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา ตัวหมวกสีเทาอ่อนสูง ๘ เซนติเมตร 
ปีกหมวกสีเทา กว้าง ๗ เซนติเมตร ด้านข้างและด้านหลังพับติดกับหมวก มี ผ้าพันหมวกสีเทา 
กว้าง ๓ เซนติเมตร ตอนหน้าของผ้าพันหมวก กว้าง ๖ เซนติเมตร  และมีตราหน้าหมวกดังนี้ 

นายทหารประทวน ใช้ตราหน้าหมวกโลหะขนาดกลาง 
นายทหารสัญญาบัตร ใช้ตราหน้าหมวกปักด้วยด้ินหรือท าด้วย  

วัตถุเทียมด้ินขนาดเล็ก 
นายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศเอก ท่ีผ้าพันหมวกข้างตราหน้าหมวก 

ท้ัง ๒ ข้าง ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมด้ินทอง รูปช่อชัยพฤกษ์ข้างละ ๑ แถว 
นายทหารช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ท่ีผ้าพันหมวกข้าง 

ตราหน้าหมวกท้ัง ๒ ข้าง ปักด้วยดิ้นทองหรือวัตถุเทียมด้ินทอง รูปช่อชัยพฤกษ์ข้างละ ๒ แถว 
๔.๑.๓ หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว ตัวหมวกสีขาว ปีกหมวกสีเทา มีเครื่อง

ประกอบและลักษณะของหมวกเช่นเดียวกับหมวกทรงกลมพับปีกสีเทา 
๔.๑.๔ หมวกทรงอ่อนสีเทา ด้านซ้ายหมวกมีตราราชวัลลภ 

๔.๒ เสื้อ  มี ๑๐ แบบ คือ 
๔.๒.๑ เสื้อฝึกสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือฝึกสีเทาของทหารชาย 
๔.๒.๒ เสื้อคอพับสีขาว คอพับตอนหน้ากว้าง ๕ เซนติเมตร ห้อยยาวลงมา  

๘ เซนติเมตร และมีขลิบสีน้ าเงินด า กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร โดยรอบ ท่ีคอและแนวสาบอก มีดุม ๕ ดุม  
แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม และมีอินทรธนู ดังนี้ 

นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศมีอินทรธนูอ่อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ และนายทหารสัญญาบัตรใช้

อินทรธนูแข็งหรือจะใช้อินทรธนูอ่อน โดยติดเครื่องหมายยศชนิดโลหะท่ีปกคอเส้ือท้ัง ๒ ข้าง  
แทนเครื่องหมายสังกัดก็ได้ 

ดุมท้ังส้ิน เว้นแต่ดุมของอินทรธนูแข็งใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก 
เมื่อสวมเส้ือนี้ให้สอดชายเส้ือภายในกระโปรง กระโปรงกางเกง หรือ

กางเกง 
เส้ือแบบนี้จะใช้แขนส้ันเหนือข้อศอกไม่เกิน ๒ เซนติเมตร ปลายแขน

พับออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร ก็ได้ 
๔.๒.๓ เสื้อคอแบะสีเทา แบบคอปูาน ปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเส้ือไม่มีสาบอก 

ท่ีแนวอกมีดุมสีทองขนาดเล็ก ๔ ดุม แขนส้ันเหนือข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออก ข้างนอกเป็นรูปแหลม 
๖ เซนติเมตร  มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง ๒ ตะเข็บ มีกระเป๋าท่ีแนวเอวเส้ือ เป็นกระเป๋าเจาะ 
ข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงไปทางเอว และมีอินทรธนูดังนี้ 

นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศมีอินทรธนูอ่อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศและนายทหารสัญญาบัตร 

ใช้อินทรธนูแข็ง 
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๔.๒.๔ เสื้อคอแบะสีเทาอ่อน  (ปัจจุบันไม่ก าหนดโอกาสให้มีการใช้งาน)  
แบบคอปูาน ปล่อยเอว ผ่าอกตลอดตัวเส้ือไม่มีสาบอก ท่ีแนวอกมีดุมสีขาวขนาดเล็ก ๔ ดุม แขนส้ันเหนือ
ข้อศอกพองาม ปลายแขนพับออกข้างนอกเป็นรูปแหลม ๖ เซนติเมตร มีตะเข็บหน้า ๒ ตะเข็บ ตะเข็บหลัง 
๒ ตะเข็บ มีกระเป๋าท่ีแนวเอวเส้ือเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียงลงไปทางเอว  
กุ๊นปากกระเป๋าสีเดียวกับตัวเส้ือ และมีอินทรธนูอ่อน นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ และนายทหาร
สัญญาบัตรติดเครื่องหมายยศชนิดโลหะท่ีมุมปกคอแบะตอนบนทั้ง ๒ ข้าง 

๔.๒.๕ เสื้อชั้นนอกคอแบะสี เทา  แบะคอมน มีตะเข็บหลัง ๓ ตะเข็บ  
ท่ีแนวอกมีดุมทองขนาดเล็ก ๔ ดุม มีกระเป๋าล่างเป็นกระเป๋าเจาะข้างละ๑ กระเป๋า ปากกระเป๋าเฉียง 
ไปทางเอว และมีอินทรธนู ดังนี้  

นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศมีอินทรธนูอ่อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศและนายทหารสัญญาบัตร  

ใช้อินทรธนูแข็ง เส้ือแบบนี้ให้ใช้เส้ือคอพับสีขาวประกอบด้วย  
๔.๒.๖ เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือช้ันนอกคอแบะ 

สีเทา เส้ือแบบนี้ให้ใช้เส้ือคอพับสีขาวประกอบด้วย 
๔.๒.๗ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว มีตะเข็บ ๔ ตะเข็บ แนวอกมีดุมสีทอง 

ขนาดใหญ่ ๕ ดุม ด้านหน้ามีกระเป๋าล่างข้างละ ๑ กระเป๋า เป็นกระเป๋าเจาะไม่มีปก และใช้อินทรธนูแข็ง 
๔.๒.๘ เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือช้ันนอกเปิดอก 

สีขาวของทหารชาย และมีอินทรธนู ดังนี้ 
นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศใช้อินทรธนูอ่อน 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ และนายทหารสัญญาบัตร 

ใช้อินทรธนูแข็ง เส้ือแบบนี้ให้ใช้เครื่องประกอบ คือ 
(ก) เช้ิตอกจีบสีขาว แขนยาว ปกมน ซ่อนดุม ข้อมือแข็ง ขัดดุม  

ผูกผ้าผูกคอสีด ามัน 
(ข)  แพรแถบรัดเอวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับแพรแถบ รัดเอวสีเทา

ของทหารชาย  
๔.๒.๙ เสื้ อชั้นนอกคอเปิดสีฟู าสด  ส าหรั บนายทหารพิ เศษประจ า 

กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือช้ันนอกคอปิด 
สีฟูาสดของทหารชาย กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศ 

๔.๒.๑๐ เสื้อชั้นนอกคอปิดสีบานเย็น ส าหรับนายทหารพิเศษประจ ากองพัน
ทหารอากาศโยธิน ๑ รักษาพระองค์ กรมอากาศโยธิน ลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือช้ันนอกคอปิดสีบานเย็นของ
ทหารชาย  กองพันทหารอากาศโยธิน ๑ รักษาพระองค์ กรมอากาศโยธิน 

๔.๓ เคร่ืองหมายยศ  มีดังนี้ 
๔.๓.๑ นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศหญิง ใช้เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับ

นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศชาย  เว้นแต่ปลายบั้งท้ัง ๒ ข้าง ห่างกัน ๖ เซนติเมตร 
๔.๓.๒ นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศหญิง ใช้เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับ

นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศชาย  
๔.๓.๓ นายทหารสัญญาบัตรหญิง ใช้เครื่องหมายยศเช่นเดียวกับนายทหาร

สัญญาบัตรชาย  
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๔.๔ อินทรธนู มี  ๒  แบบ  คือ 
๔.๔.๑ อินทรธนูอ่อน ท าด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับเส้ือเป็นแผ่นส่ีเหล่ียมเรียว

จากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร เย็บติดกับเส้ือเป็นรูปสีเหล่ียมมีเส้น
ทแยงมุมระยะห่างจากด้านไหล่ไปทางคอ ๓.๕ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ตอนปลายขัดดุม ดังนี้ 

พลทหาร นักเรียนจ่าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ 
ใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอว ใช้ดุมสีทองขนาดเล็ก เมื่อแต่ง
เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว ใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก และเมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาว 
เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ เครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศสีเทา และ
เครื่องแบบสโมสร ใช้ดุมสีทองขนาดเล็ก 

นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ และนายทหารสัญญาบัตรใช้ดุม 
สีขาวขนาดเล็ก 

๔.๔.๒ อินทรธนูแข็ง ท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จสีน้ าเงินด า เป็นแผ่นส่ีเหล่ียม
เรียวจากทางด้านไหล่ไปทางคอ ปลายมน ด้านไหล่กว้าง ๔ เซนติเมตร ด้านคอกว้าง ๓ เซนติเมตร ปลายติด
ดุมสีทองขนาดเล็ก มีเครื่องประกอบเช่นเดียวกับอินทรธนูของทหารชาย  

เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติคอพับท่ีใช้อินทรธนูอ่อน เครื่องแบบเทาอ่อน
คอแบะปล่อยเอว เครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนาม ส าหรับนายทหารประทวนหญิงช้ันพันจ่าอากาศ 
และนายทหารสัญญาบัตรหญิง ให้ใช้เครื่องหมายชนิดโลหะของทหารชาย   

๔.๕ การประดับเคร่ืองหมายยศ 
๔.๕.๑ นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศหญิง ให้ประดับเครื่องหมายยศ 

ท่ีกึ่งกลางปกคอพับตอนหน้าท่ีห้อยลงมาท้ัง ๒ ข้าง โดยมุมแหลมของบั้งอยู่ด้านบนห่างจากขอบล่าง 
ปกคอพับของเส้ือ ๕ เซนติเมตร และให้ปลายบั้งท้ัง ๒ ข้าง เป็นแนวขนานกับขอบล่างปกคอพับของเส้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕ 
ซม

. 
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๔.๕.๒ นายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศและนาวาอากาศหญิง ให้ประดับ
เครื่องหมายยศท่ีกึ่งกลางปกคอพับตอนหน้าท่ีห้อยลงมาท้ัง ๒ ข้าง โดยให้แนวของขีดขวางตามทางด่ิง และ
ให้ขอบบนของขีดห่างจากขอบล่างปกคอพับของเส้ือ ๕ เซนติเมตร กับให้ขอบของขีดขนานกับขอบล่าง 
ปกคอพับของเส้ือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔.๖ เคร่ืองหมายสังกัด  เครื่องหมายสังกัดของทหารหญิงมีลักษณะเช่นเดียวกับ
เครื่องหมายสังกัดของทหารชาย (ตามข้อ ๓.๖) 

๔.๗ กระโปรงและกางเกง  มีดังนี้ 
๔.๗.๑ กระโปรงสีเทา ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ผ่าเอวท่ีด้านซ้ายและ 

ท่ีขอบเอวมีห่วงส าหรับสอดเข็มขัด ท าด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับกระโปรง กว้างไม่เกิน ๑ เซนติเมตร 
ข้างหน้า ๒ ห่วง ข้างหลัง ๒ ห่วง ด้านหลังมีจีบปล่อยชายกระโปรง ๒ จีบ ระยะห่างกันพอสมควร 
ชายกระโปรง  ไม่บาน และไม่มีกระเป๋า 

๔.๗.๒ กระโปรงสีขาว มีลักษณะเช่นเดียวกับกระโปรงสีเทา 
๔.๗.๓ กระโปรงยาวสีเทา ชายกระโปรงยาวคลุมข้อเท้า ผ่าเอวท่ีด้านซ้าย 

ตรงกลางด้านหลังผ่าถึงเข่า  
๔.๗.๔ กระโปรงกางเกงสีเทา ยาวคลุมเข่าไม่เกินครึ่งน่อง ผ่าเอวท่ีด้านซ้าย 

และท่ีขอบเอวมีห่วงส าหรับสอดเข็มขัด ท าด้วยผ้าชนิดและสีเดียวกับกระโปรงกางเกง กว้างไม่เกิน   
๑ เซนติเมตร ข้างหน้า ๒ ห่วง ข้างหลัง ๒ ห่วง ด้านหน้าและด้านหลังมีจีบกระทบปล่อยชายพองาม 
ชายกระโปรงกางเกงไม่บานและไม่มีกระเป๋า 

๔.๗.๕ กางเกงขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทาของ
ทหารชาย เว้นแต่ผ่าเอวทางด้านซ้าย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร แต่ไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร 

๔.๗.๖ กางเกงฝึกขายาวสีเทา มีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงฝึกขายาวสีเทา
ทหารชาย เว้นแต่ผ่าเอวทางด้านซ้าย ปลายขากว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตรแต่ไม่เกิน ๒๔ เซนติเมตร 

๔.๘ เข็มขัด   ใช้เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงินด า มีลักษณะเช่นเดียว 
กับเข็มขัดถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงินด าของทหารชาย 

๔.๙ รองเท้า  มี ๔ แบบ คือ 
๔.๙.๑ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก พื้นบางช้ันเดียว ส้นใหญ่

พอสมควร สูงไม่เกิน ๓.๕ เซนติเมตร และไม่ต่ ากว่า ๒.๕ เซนติเมตร 
๔.๙.๒ รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดผูกเชือก มีลักษณะเช่นเดียวกับรองเท้าหุ้ม

ส้นหนังสีด าของทหารชาย 
 
 

๕ 
ซม

. 

๕ 
ซม

. 
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๔.๙.๓ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก 
๔.๙.๔ รองเท้าสูงหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก 
รองเท้าทุกแบบต้องมีส้น ไม่มีริ้วและลวดลาย 

๔.๑๐ กระเป๋าถือ  มี ๒ แบบ  คือ 
๔.๑๐.๑ กระเป๋าถือสีด า ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีด ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

มุมมนสูง ๑๙ เซนติเมตร ยาว ๒๔ เซนติเมตร มีสายสะพาย 
๔.๑๐.๒ กระเป๋าสโมสร ท าด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนัง สีด ารูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 

มุมมนสูง ๑๒ เซนติเมตร ยาว ๒๐ เซนติเมตร ไม่มีสายสะพาย 
กระเป๋าถือท้ัง ๒ แบบนี้ ไม่มีลวดลาย กึ่งกลาง ท่ีปิดฝากระเป๋าด้านนอก 

มีเครื่องหมายท าด้วยโลหะสีทองมีลักษณะเช่นเดียวกับดุมสีทองขนาดใหญ่ โดยปกติถือด้วยมือซ้าย  
ส าหรับกระเป๋าท่ีมีสายจะสะพายท่ีไหล่ซ้ายห้อยลงมาใต้แนวเอวก็ได้ 
 
เอกสารอ้างอิง -  กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ 
    ว่าด้วย เครื่องแบบทหารอากาศ (ฉบับท่ี ๑๓) และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 -  ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๘๗/๓๗ ลง ๔ มี.ค.๓๗ เรื่อง การติดเครื่องหมายสังกัดกับ 
    เครื่องแบบทหารอากาศ (ข้อ ๓.๖.๒ – ๓.๖.๖ และ ข้อ ๓.๗) 
 -  ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๐/๕๓ ลง ๒๐ ก.ย.๕๓ เรื่อง แก้ไขการติดเครื่องหมายสังกัด  
    กับเครื่องแบบทหารอากาศ (ข้อ ๓.๖.๑)   
 
 
 

การใช้ถุงมือส าหรับทหารหญิง 

 
๑. นายทหารสัญญาบัตรหญิง เมื่อแต่งกายด้วยเครื่องแบบชนิดต่าง ๆ ทางราชการจะมิได้

ก าหนดให้มีการคาดกระบี่  นายทหารสัญญาบัตรหญิงจึงไม่ต้องใช้ถุงมือแต่อย่างใด 
๒. นายทหารสัญญาบัตรหญิง แต่งกายด้วยเครื่องแบบชนิดต่าง ๆ โดยให้มีการประดับ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (เหรียญจริง) จะต้องใช้ถุงมือประกอบด้วยเสมอ 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง หนังสือ สม.ท่ี กห ๐๒๐๑/๒๓๖๗  ลง ๒๗ ต.ค.๔๑ และอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๓๐ พ.ย.๔๑ 
 ท้ายหนังสือ กพ.ทอ. ลง ๒๗ พ.ย.๔๑ (กพ.ทอ.เลขรับ ๑๘๖๗๒/๔๑)   
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การใช้เคร่ืองแบบพเิศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์  
 

 ๑.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้ทหารเหล่าดุริยางค์มีเครื่องแบบพิเศษท่ีมีความสง่างาม เหมาะสม
กับการใช้ในโอกาสต่าง ๆ จึงก าหนดให้มีเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์เพิ่มข้ึนใช้เพื่อพลางเป็น
การภายใน ทอ. 

 ๒.  เคร่ืองแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์มีทั้งหมด ๓ แบบ  ดังนี ้ 
 ๒.๑  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารดุริยางค์แบบ ๑   
  ๒.๑.๑  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารชาย ประกอบด้วย   
     ๒.๑.๑.๑  หมวกทรงหม้อตาลสีขาวตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  

เว้นแต่สายรัดคางของนายทหารประทวน ใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง   
     ๒.๑.๑.๒  เส้ือช้ันนอกคอปิดสีเทา ตัวเส้ือยาวคลุมสะโพกไม่มีกระเป๋า 

ด้านหน้าผ่าเฉียงไปทางซ้าย ด้านในมีดุมขัด แนวอกมีดุม ๔ ดุม ขัดซ่อนอยู่ในสาบ ท่ีอกเส้ือด้านซ้าย  
และด้านขวามีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ติดเรียงตามทางด่ิงข้างละ ๑ แถว แถวละ ๖ ดุม ท่ีชายเส้ือด้านหลัง 
ตรงกลางเปิดชาย อินทรธนูอ่อนตอนปลายอินทรธนูขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม นายทหาร
สัญญาบัตร และนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ ปักเครื่องหมายยศบนอินทรธนูด้วยไหมทอง โดยใช้
ขนาด และลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนูแข็งตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง นายทหาร
ประทวนช้ันจ่าอากาศใช้เครื่องหมายยศตามท่ีก าหนดไว้ ในกฎกระทรวง ติดท่ีแขนเส้ือข้างซ้าย  
ติดเครื่องหมายสังกัดท่ีคอเส้ือตอนหน้า ท่ีปลายแขนเส้ือท้ัง ๒ ข้าง ปักด้วยไหมทอง ๒ แถบ ขนาดกว้าง ๕ มม. 
และ ๒ มม. รอบแขนเส้ือ ระหว่างแถบห่างกัน ๑๐ มม. ขดเป็นวงต้ังขึ้นท่ีด้านนอกของแขนเส้ือ ปลายแขน
ขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็กข้างละ ๑ ดุม   

     ๒.๑.๑.๓  กางเกงขายาวสีขาวตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
     ๒.๑.๑.๔  เข็มขัดหนังสีขาว กว้าง ๕.๕ ซม. หัวเข็มขัดท าด้วยโลหะ 

สีทองเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าทางนอน ปลายมน กว้าง ๖ ซม. ยาว ๘ ซม. พื้นเกล้ียง มีรูปดาว ๕ กลีบ เหนือปีกนก 
๒ ปีก วางทับอยู่บนช่อชัยพฤกษ์ ๒ ข้าง ข้างละ ๗ ใบ ดุนนูนอยู่กึ่งกลางหัวเข็มขัด ใช้คาดทับเส้ือช้ันนอกคอ
ปิดสีเทา   

     ๒.๑.๑.๕  รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีด า  
  ๒.๑.๒  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารหญิง ประกอบด้วย  
     ๒.๑.๒.๑  หมวกทรงกลมพับปีกสีขาวตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

เว้นแต่สายรัดคางใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง และมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตรึงปลายสาย  
รัดคาง ข้างละ ๑ ดุม  

     ๒.๑.๒.๒  เส้ือช้ันนอกคอปิดสีเทา เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ทหารชาย  

     ๒.๑.๒.๓  กระโปรงยาวสีขาว 
     ๒.๑.๒.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับ 

ทหารชาย   
     ๒.๑.๒.๕  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก   
  ๒.๑.๓  เครื่องแบบพิเศษส าหรับผู้อ านวยเพลง ประกอบด้วย  
     ๒.๑.๓.๑  หมวกทรงหม้อตาลสีขาวตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
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     ๒.๑.๓.๒  เส้ือช้ันนอกเปิดอกสีเทา คอแบะแบบแหลม มีตะเข็บหลัง  
๔ ระดับ ปาดเอวด้านหน้า อกเส้ือด้านซ้ายมีกระเป๋าเจาะ กว้าง ๑๒.๓๕ ซม. ปากกระเป๋ากุ๊น สูง ๒.๕ ซม. 
มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่เรียงสองแถวข้างละ ๓ ดุม เฉียงตามแนวปกเส้ือตามทางด่ิง ด้านหลังชายเส้ือผ่า
แบ่งครึ่งยาวลงมาถึงข้อพับขาเป็นรูปมุมโค้ง มีดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ๒ ดุม ตรงกลางเอวห่างกัน ๑๒.๗๕ ซม. 
ท่ีปลายแขนเส้ือมีแถบไหมทอง ๒ แถบ ขนาดกว้าง ๕ มม. และ ๒ มม.ระหว่างแถบห่างกัน ๑๐ มม. ให้แถบ
กว้าง ๕ มม. อยู่ส่วนล่างวนรอบแขนเส้ือ และให้ขัดเป็นวงต้ังขึ้นทางด้านนอกของแขนเส้ือ ด้านล่างมี
เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรปักด้วยไหมทองรอบวงแขน แถบใหญ่ขนาดกว้าง ๑๐ มม. แถบเล็ก
ขนาดกว้าง ๕ มม. ปลายแขนขัดดุมโลหะสีทองขนาดเล็ก ข้างละ ๑ ดุม   

     ๒.๑.๓.๓  เส้ือกั๊กสีขาว หน้าอกเว้ามีปก ชายล่างสุดด้านหน้าขอบเส้ือ
บากเป็นรูปสามเหล่ียมระหว่างหน้าอกกับชายเส้ือ มีกระเป๋าเจาะท้ังสองข้าง และใช้ดุมสีขาวขนาดใหญ่ ๓ ดุม 
ด้านหลังมีสายเข็มขัดท าด้วยผ้า   

     ๒.๑.๓.๔  เส้ือเช้ิตอกแข็งสีขาวแขนยาว ข้อมือแข็งขัดดุมคอเข็ง 
ช้ันเดียวแบบปีกผีเส้ือใช้ผ้าผูกคอสีขาวเงื่อนหูกระต่าย  

     ๒.๑.๓.๕  กางเกงขายาวสีเทา ไม่มีจีบ หูเข็มขัด และกระเป๋า มีแถบ
ไหมทอง กว้าง ๑ ซม. ติดท่ีแนวตะเข็บขากางเกงข้างละ ๒ แถบ ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๕ ซม. บนพื้นแถบ
สักหลาดสีน้ าเงินด า ใช้สายโยงกางเกงสีด าประกอบด้วย  

     ๒.๑.๓.๖  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีด า  
 ๒.๒  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๒   
  ๒.๒.๑  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารชาย ประกอบด้วย  
     ๒.๒.๑.๑  หมวกทรงหม้อตาลสีน้ าเงินด า มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวก

ทรงหม้อตาลสีเทาตามท่ีก าหนดไว้กฎกระทรวง เว้นแต่สายรัดคางของนายทหารประทวนใช้แถบไหมทอง
หรือวัตถุเทียมไหมทอง  

     ๒.๒.๑.๒  เส้ือช้ันนอกคอปิดสีฟูาเข้ม ตัวเส้ือยาวคลุมสะโพกล่าง ท่ีแนวอก
มีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว ข้างละ ๖ ดุม ท่ีคอเส้ือสีน้ าเงินด ามีแถบไหมทองเดินรอบ ขนาด ๕ มม. 
ด้านหน้ามีลายกนกปัก ข้างละ ๑ ลาย นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ ปัก
เครื่องหมายยศบนอินทรธนูด้วยไหมทอง โดยใช้ขนาด และลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนู
แข็งตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศใช้เครื่องหมายยศตามท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง ติดท่ีแขนเส้ือข้างซ้าย ท่ีปลายแขนเส้ือเป็นปลอกแขนสีน้ าเงิน ตรงกลางปักเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ ดย.ทอ. มีแถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขน ขนาดกว้าง ๕ มม. ๒ เส้น ระหว่างแถบห่างกัน 
๘ มม.   

     ๒.๒.๑.๓  กางเกงขายาวสีขาว มีแถบไหมทอง ๓ แถบ และแถบสีน้ าเงิน 
๒ แถบ อยู่ตรงกลางระหว่างแถบไหมทอง แต่ละแถบมีขนาดกว้าง ๒๕ มม. ติดท่ีแนวตะเข็บกางเกงท้ังสองข้าง  

     ๒.๒.๑.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหาร
ชายเหล่าดุริยางค์แบบ ๑  

     ๒.๒.๑.๕  รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีด า 
  ๒.๒.๒  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารหญิง ประกอบด้วย 
     ๒.๒.๒.๑  หมวกทรงกลมพับปีกสีน้ าเงิน มีลักษณะเช่นเดียวกับหมวก

ทรงกลมพับปีกสีเทาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง เว้นแต่สายรัดคางใช้แถบไหมทองหรือวัตถุเทียมไหมทอง 
และมีดุมโลหะสีทองขนาดเล็กตรึงปลายสายรัดคาง ข้างละ ๑ ดุม 

     



- ๑๔๕ -  
 

     ๒.๒.๒.๒  เส้ือช้ันนอกคอปิดสีฟูาเข้ม เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับทหารชาย  
     ๒.๒.๒.๓  กระโปรงยาวสีขาว 
     ๒.๒.๒.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารชาย  
     ๒.๒.๒.๕  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก  
  ๒.๒.๓  เครื่องแบบพิเศษส าหรับผู้อ านวยเพลง ประกอบด้วย  
     ๒.๒.๓.๑  หมวกทรงหม้อตาลสีน้ าเงินด า เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับทหารชาย  
     ๒.๒.๓.๒  เส้ือช้ันนอกสีฟูาเข้ม ตัวเส้ือยาวคลุมสะโพกบน ปาดเอว
ด้านหน้า ใช้แถบไหมทองขนาด ๑๒ มม. เดินรอบ ท่ีแนวอกมีดุมโลหะสีทองขนาดใหญ่ ๒ แถว แถวละ ๕ ดุม 
ห่างจากริมสาบหน้าเส้ือ ๕ มม. ท่ีคอเส้ือสีน้ าเงินด าใช้แถบไหมทองขนาด ๕ มม. เดินรอบ ด้านหน้ามี 
ลายกนกปัก ข้างละ ๑ ลาย ท่ีปลายแขนเส้ือเป็นปลอกแขนสีน้ าเงินด า ตรงกลางปักเครื่องหมายสัญลักษณ์ 
ดย.ทอ. ใช้แถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขนขนาดกว้าง ๕ มม. ข้างละ ๒ เส้น ระหว่างแถบห่างกัน ๘ มม. 
ใช้เครื่องหมายยศอินทรธนูแข็งตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง และใช้โซ่สีทองโยงระหว่างดุมโลหะสีทอง
ขนาดใหญ่ ๒ คู่สุดท้าย   
     ๒.๒.๓.๓  กางเกงขายาวสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ทหารชาย  
     ๒.๒.๓.๔  เส้ือเช้ิตอกแข็งสีขาวแขนยาว แบบคอจีน  
     ๒.๒.๓.๕  ผ้าคาดเอวสีน้ าเงินตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายกระทรวง 
     ๒.๒.๓.๖  รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีด า  

 ๒.๓  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๓  
   ๒.๓.๑  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารชาย ประกอบด้วย  
     ๒.๓.๑.๑  หมวกทรงหม้อตาลสีน้ าเงินด า เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับทหารชายเหล่าดุริยางค์แบบ ๒  
     ๒.๓.๑.๒  เส้ือช้ันนอกคอปิดสีฟูาเข้ม ตัวเส้ือยาวคลุมสะโพกล่าง ท่ีแนว
อกมีดุมโลหะสีทอง ขนาดใหญ่ ๒ แถว ข้างละ ๕ ดุม ด้านหลังเส้ือเดินเส้นไหมสีทอง ขนาด ๓ มม. ตาม
ตะเข็บหลังต้ังแต่ช่วงใต้แขนจนถึงสะโพกบน ติดดุมขนาดใหญ่ ๒ ดุม ตรงกลางเอวด้านข้างท้ังสองข้าง  
มีตะขอชุบทอง ท่ีชายเส้ือด้านหลังมีสนับเป็นสีน้ าเงินด า มีแถบไหมทอง ขนาด ๕ มม. และ ขนาด ๓ มม. 
อย่างละ ๑ เส้น ท่ีคอเส้ือสีน้ าเงินด ามีแถบไหมทองเดินรอบ ขนาด ๕ มม. ด้านหน้าปักไหมเงินรูปดาว 
ห้าแฉกหนึ่งดวง และปักไหมทองรูปเครื่องหมายปีกทหารอากาศแบบครึ่ง ข้างละ ๑ ลาย ด้านหลังเดิน
เส้นลายกระจังด้วยไหมทอง ขนาด ๓ มม. ท่ีปลายแขนเส้ือมีปลอกแขนสีน้ าเงินด า ตรงกลางปักเครื่องหมาย
สัญลักษณ์ ดย.ทอ. มีแถบไหมทองเดินรอบขอบบนปลอกแขนขนาด ๕ มม.และ ๓ มม. อย่างละ ๑ เส้น 
ระหว่างแถบห่างกัน ๕ มม. นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ ปักเครื่องหมายยศ
บนอินทรธนูอ่อนด้วยไหมทอง โดยใช้ขนาดและลักษณะเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศบนอินทรธนูแข็งตามท่ี
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ ปักเครื่องหมายยศบนอินทรธนูอ่อนด้วยไหมทอง 
โดยให้มีลักษณะและรูปแบบของยศเช่นเดียวกับนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศแต่ให้ปลายแหลมคว่ าลงช้ี
ไปท่ีไหล่  
     ๒.๓.๑.๓  กางเกงขายาวสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับ
ทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๒ (ทหารชาย)  
 



- ๑๔๖ - 
 

     ๒.๓.๑.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหาร
เหล่าดุริยางค์แบบ ๑ (ทหารชาย)  
      ๒.๓.๑.๕  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีด า   
  ๒.๓.๒  เครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารหญิง ประกอบด้วย  
     ๒.๓.๒.๑  หมวกทรงกลมพับปีกสีน้ าเงินด า เช่นเดียวกับเครื่องแบบ
พิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๒ (ทหารหญิง)  
     ๒.๓.๒.๒  เส้ือช้ันนอกคอปิดสีฟูาเข้ม เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับทหารชาย  
     ๒.๓.๒.๓  กระโปรงยาวสีขาว 
     ๒.๓.๒.๔  เข็มขัดหนังสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารชาย  
     ๒.๓.๒.๕  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก  
    ๒.๓.๓  เครื่องแบบพิเศษส าหรับผู้อ านวยเพลง ประกอบด้วย  
     ๒.๓.๓.๑  หมวกทรงหม้อตาลสีน้ าเงินด า เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษ
ส าหรับทหารชาย 
     ๒.๓.๓.๒  เส้ือช้ันนอกสีฟูาเข้ม ชายเส้ือด้านปากเอว ท่ีแนวอกมีดุม
โลหะสีทองขนาดใหญ่ชิดสาบเส้ือ ๒ แถว แถวละ ๗ ดุม เดินแบบไหมทอง ขนาด ๕ มม. ท่ีด้านหน้าห่างจาก
ริมสาบเส้ือ ๕ มม. ด้านหลังชายเส้ือผ่าแบ่งครึ่งยาวลงมาถึงข้อพับขาเป็นรูปมุมโค้ง เดินแถบไหมทอง ขนาด 
๕ มม. ตามแนวตะเข็บต้ังแต่ช่วงใต้แขนจนถึงสะโพกบน และชายเส้ือท่ีกลางเอวมีดุมสีทองขนาดเล็ก ๒ ดุม 
ท่ีปลายแขนเส้ือเป็นปลอกแขนสีน้ าเงินด า ตรงกลางปักเครื่องหมายสัญลักษณ์ ดย.ทอ.  ใช้แถบไหมทอง 
เดินรอบขอบบนปลอกแขน ขนาด ๕ มม. และขนาด ๓ มม. อย่างละ ๑ เส้น ระหว่างแถบห่างกัน ๕ มม. ท่ีคอเส้ือ 
สีน้ าเงินด าใช้แถบไหมทอง ขนาด ๕ มม. เดินรอบ ด้านหน้าปักไหมเงินรูปดาวห้าแฉกหนึ่งดวง และปักไหม
ทองรูปเครื่องหมายปีกทหารอากาศแบบครึ่งข้างละ ๑ ลาย ด้านหลังปักลายกระจังด้วยด้ินทอง ขนาด ๓ มม.  
     ๒.๓.๓.๓  กางเกงยาวสีขาว เช่นเดียวกับเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารชาย  
     ๒.๓.๓.๔  ผ้าคาดเอวสีน้ าเงินด าตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
     ๒.๓.๓.๕  รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก ถุงเท้าสีด า  
 

 
เอกสารอ้างอิง   ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๔/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  เรื่อง  การใช้เครื่องแบบพิเศษส าหรับ 
                          ทหารเหล่าดุริยางค์   
 
 
 

(ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์) 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๔๗ -   
 
 

ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๑ 
 

 
 
 
 
  
 

 
 
 
     
                

     
    

 
 
 

(ผู้อ านวยเพลง) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              (ดุริยางค์ชาย)                                                         (ดุริยางค์หญิง) 



- ๑๔๘ -  
 
 

ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๒  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ผู้อ านวยเพลง) 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    (ดุริยางค์ชาย)                                                   (ดุริยางค์หญิง) 
 



- ๑๔๙ - 
 
 

ภาพประกอบเครื่องแบบพิเศษส าหรับทหารเหล่าดุริยางค์แบบ ๓  
 

 
(ผู้อ านวยเพลง) 

 
 
  
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     (ดุริยางค์ชาย)                                                      (ดุริยางค์หญิง)  



- ๑๕๐ - 
 

การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ การติดแพรแถบย่อ และการใช้เคร่ืองหมายราชองครักษ์ 

เพื่อให้การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ เป็นไปโดย
ถูกต้อง จึงได้ก าหนดให้การประดับและใช้เครื่องหมายดังกล่าวไว้ดังนี้ 

๑. เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๑.๑ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ปฏิบัติตามประกาศส านักคณะรัฐมนตรี 

เรื่อง ล าดับเกียรติ และระเบียบการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย  
๑.๒ ทหารซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ต่างประเทศ ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นได้  
๑.๓ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติ ซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ให้ใช้แพรแถบ

ของเครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ท าเป็นแถบสูงประมาณ ๑.๕ เซนติเมตร กว้างประมาณ ๓ เซนติเมตร  
ติดท่ีอกเส้ือข้างซ้ายเหนือกระเป๋าบน เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด ซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้ประดับ  
ท่ีอกเส้ือข้างขวา ก็ให้ติดแพรแถบท่ีอกเส้ือข้างขวา และส าหรับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใด  
มีกฎหมายก าหนดเครื่ องหมายส าหรับประดับแพรแถบ ให้ป ระ ดับเครื่ องหมายท่ีแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้นด้วย  

๒.  การติดแพรแถบย่อ  เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ใช้
แพรแถบย่อ ซึ่งมีความสูง ๑.๕ ซม. กว้าง ๓ ซม.โดยให้ประดับแพรแถบย่อตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋าบนของ
เส้ือด้านซ้ายประมาณ ๑ ซม.ในกรณีท่ีเส้ือเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบนให้ติดตรงกึ่งกลางอกเส้ือด้านซ้าย  
สูงต่ าพองาม ให้ติดเรียงกันเป็นแถวตามยาว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ   

๓.  เคร่ืองหมายราชองครักษ์ 
๒.๑ นายทหารท่ีเป็นราชองครักษ์ใช้สายยงยศ และเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 

ดังนี้  
๒.๑.๑ สายยงยศ ท าด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลืองเป็นลายถัก  ๒ เส้น 

ประกอบตุ้มโลหะสีทอง ๒ ตุ้ม สายเกล้ียง ๒ เส้น ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา สายถักคล้อง 
ใต้แขนขวาผ่านหน้าอก ๑ เส้น ส่วนอีก ๑ เส้น ผ่านหน้าอก สายเกล้ียงท าเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ๑ เส้น 
ส่วนอีก ๑ เส้นท าเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมารวมกับปลายสายถักท้ัง ๒ เส้น คล้องท่ีดุมอกเส้ือ ให้ตุ้มโลหะสีทอง
อยู่ท่ีอกเส้ือ ถ้าเป็นเส้ือช้ันนอกคอปิด คล้องท่ีดุมอกเส้ือเม็ดท่ี ๑ ถ้าเป็นเส้ือช้ันนอกคอแบะ หรือเส้ือช้ันนอก
เปิดอกคล้องใต้ชายพับ แนวเดียวกับดุมเม็ดท่ี ๑ ของเส้ือช้ันนอกคอปิด 

สายยงยศท าด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง  ใช้ประกอบเครื่องแบบ ดังนี้ 
๒.๑.๑.๑ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบปกติเทา 

คอแบะ ซึ่งประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศเครื่องแบบสโมสร
เครื่องแบบกันหนาวท่ีใช้เส้ือช้ันนอกคอปิดสีน้ าเงินด า หรือเ ส้ือน้อยสีน้ าเงินด าหรือเครื่องแบบทหารเรือ 
ส าหรับใช้ในประเทศหนาวท่ีใช้เส้ือสโมสรด า เส้ือน้อย เส้ือกลางหรือเส้ือใหญ่สีน้ าเงินด าใช้สายยงยศไหมทอง 

๒.๑.๑.๒ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติขาวซึ่งไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง 

 เมื่อแต่งเครื่องแบบท่ีมิ ได้ก าหนดให้ใช้สายยงยศราช
องครักษ์ ก็ให้ใช้สายยงยศอย่างอื่นในโอกาสท่ีปฏิบัติหน้าท่ีนั้น ๆ หรือในโอกาสอันควรได้ด้วย 

 
 



- ๑๕๑ - 
 

๒.๑.๒ เคร่ืองหมายอักษรพระปรมาภิไธย  ให้ใช้รูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อ 
ในองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลท่ีตนเป็นราชองครักษ์ ภายใต้เลขล าดับรัชกาล และพระมหามงกุฎ  
ติดบนอินทรธนูขวา ให้ยอดพระมหามงกุฎอยู่ทางด้านคอ  

๒.๑.๒.๑ ส าหรับทหารบก ท าด้วยโลหะสีทองติดท่ีกึ่งกลางอินทรธนู 
โดยมิต้องประดับเครื่องหมายยศ เมื่อแต่งเครื่องแบบสนามหรือเครื่องแบบฝึก ให้งดติดเครื่องหมายอักษร
พระปรมาภิไธย 

๒.๑.๒.๒ ส าหรับทหารเรือ ท าด้วยโลหะสีเงิน ถ้าเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรต่ ากว่าช้ันนายพล ติดทับกึ่งกลางแถบเครื่องหมายยศ ถ้าเป็นนายทหารสัญญาบัตรชั้น   นายพลเรือ
และจอมพลเรือ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางด้านคอ เมื่อแต่งเครื่องแบบปกติล าลองคอพับ 
ให้ติดท่ีกึ่งกลางอินทรธนู เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือเครื่องแบบสนามให้งดติดเครื่องหมายอักษร  
พระปรมาภิไธย 

๒.๑.๒.๓ ส าหรับทหารอากาศ ท าด้วยโลหะสีเงิน ถ้าเป็นนายทหาร
สัญญาบัตรช้ันต่ ากว่าช้ันนายพลอากาศ ให้ติดท่ีกึ่งกลางแถบเครื่องหมายยศ ถ้าเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
ช้ันนายพลอากาศและจอมพลอากาศ ติดบนอินทรธนูถัดจากเครื่องหมายยศไปทางด้านคอ เว้นแต่เมื่อแต่ง
เครื่องแบบปกติเทาคอพับท่ีใช้อินทรธนูอ่อน ให้ติดท่ีกึ่งกลางอินทรธนู เมื่อแต่งเครื่องแบบฝึกหรือ  
เครื่องแบบสนามให้งดติดเครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธย 

๒.๑.๓  การประดับเคร่ืองหมายพระปรมาภิไธยย่อ ของทหารรักษาพระองค์ 
และนายทหารพิเศษประจ าหน่วยทหารรักษาพระองค์ ซึ่งหน่วยทหารรักษาพระองค์ในส่วนของ ทอ.ท่ี
ได้รับพระราชวินิจฉัยให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ มีจ านวน ๑๓ หน่วย ได้แก่ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., 
พัน.๑ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., พัน.๒ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., พัน.๓ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., พัน.๔ กรม 
นนอ.รอ.รร.นนก., พัน.๕ กรม นนอ.รอ.รร.นนก., กรม ทย.รอ.อย., พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย., พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย., 
พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย., กรม ตอ.รอ.อย., พัน.๑ กรม ตอ.รอ.อย.และ พัน.๒ กรม ตอ.รอ.อย.  

 การประดับเครื่องหมาย หน่วยทหารรักษาพระองค์ในส่วนท่ีได้รับ
พระราชทานเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร.จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ให้ประดับเครื่องหมาย วปร.
คู่กับเข็มท่ีระลึก ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยให้ประดับท่ีอกเส้ือด้านขวา เหนือปูายช่ือของ
เครื่องแบบ และประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร.ให้อยู่ทางขวาของเข็มท่ีระลึก ๖๐ พรรษา 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

นายทหารราชองรักษ์ขณะท่ีท าการในหน้าท่ีประจ าพระอง ค์
โดยเฉพาะ เช่น รับ น า ตาม หรือแซงเสด็จ หรือไปในการต่าง ๆ ในหน้าท่ีราชองครักษ์ ใช้ปลอกแขน
สักหลาดสีน้ าเงินด า กว้าง ๑๐ เซนติเมตร มีแถบสีทอง กว้าง ๑ เซนติเมตร ๒ แถบ ทาบกลางปลอกแขน
โดยรอบ เว้นระยะระหว่างแถบ ๕ มิลลิเมตร ตรงกลางด้านนอกมีอักษรพระปรมาภิไธยย่อใน 
องค์พระมหากษัตริย์รัชกาลปัจจุบัน ภายใต้เลขล าดับรัชกาล และพระมหามงกุฎปักด้วยด้ินทอง ท่ีขอบบน
และขอบล่างของปลอกแขนขลิบลวดไหมทอง สวมที่แขนเส้ือข้างซ้ายเหนือข้อศอก 

ผู้ท่ีเคยเป็นราชองรักษ์ในรัชกาลใด เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้วจะได้รับ
พระราชทานเข็มอักษรพระปรมาภิไธยย่อในองค์พระมหากษัตริย์รัชกาลนั้น ประกอบด้วยแพรแถบ  
เป็นเกียรติยศ ให้ติดท่ีอกเส้ือข้างขวาเหนือกระเป๋าบน  ถ้ามีเครื่องหมายอื่นติดอยู่แล้วให้ติดเหนือขึ้นไป 
 
 
 
 



- ๑๕๒ - 
 
เอกสารอ้างอิง  - กฎกระทรวงว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ 
  พ.ศ.๒๔๙๙ แก้ไขถึงฉบับท่ี ๗ พ.ศ.๒๕๒๔ 
  - อนุมัติ  ผบ.ทอ.เมื่อ ๑๔ มี.ค.๖๑ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๔.๔/๒๐๖๘  
                     ลง ๑๔ มี.ค.๖๑ เรื่อง การประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ และนายทหารพิเศษ 
                     ประจ าหน่วยทหารรักษาพระองค์       
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๓ - 
 

สายยงยศเสนาธิการ ฝุายเสนาธิการ และนายทหารคนสนิท  
 

๑.  นายทหารสัญญาบัตร  ท่ีด ารงต าแหน่งเสนาธิการ และฝุายเสนาธิการให้ใช้สายยงยศ 
ดังต่อไปนี้ 

๑.๑  สายยงยศ ท าด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลืองเป็นสายถัก ๑ เส้นประกอบด้วย 
ตุ้มโลหะสีทอง ๑ ตุ้ม สายเกล้ียง ๒ เส้น ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา สายถักคล้องใต้แขนขวา 
ผ่านหน้าอกมารวมกับปลายสายถัก คล้องท่ีดุมอกเส้ือ ให้ตุ้มโลหะสีทองอยู่ท่ีดุมอกเส้ือถ้าเป็นเส้ือช้ันนอกคอ
ปิดคล้องท่ีดุมอกเส้ือเม็ดท่ี ๑ ถ้าเป็นเส้ือช้ันนอกคอแบะ หรือเส้ือช้ันนอกเปิดอกคล้องใต้ชายพับประมาณ
เดียวกับดุมเม็ดท่ี ๑ ของเส้ือช้ันนอกคอปิดสายยงยศท าด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช้ประกอบกับ
เครื่องแบบ ดังนี้  

๑.๑.๑ เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ท่ีประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศหรือเครื่องแบบสโมสร ใช้สายยงยศไหมทอง 

๑.๑.๒ เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ท่ีไม่ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง  

๑.๑.๓ เครื่องแบบปกติเทาคอพับ  หรือเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ 
ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองเฉพาะแต่สายเกล้ียง ๑ เส้น ท าเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมาคล้องท่ีดุมอกเส้ือเม็ดท่ี ๒ 
ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา 

๑.๑.๔ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง เฉพาะแต่สายเกล้ียง 
๑ เส้น ท าเป็นบ่วงผ่านหน้าอกมาคล้องใต้ชายพับประมาณแนวเดียวกับดุมเม็ดท่ี ๑ ของเส้ือช้ันนอกคอปิด 
ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา 

๒. นายทหารสัญญาบัตรที่ด ารงต าแหน่งนายทหารคนสนิท ให้ใช้สายยงยศ ดังนี้ 
๒.๑ สายยงยศ  ท าด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลืองเป็นสายถัก ๑ เส้นประกอบด้วยตุ้ม

โลหะสีทอง ๑ ตุ้ม ท าเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวาให้ตุ้มโลหะสีทอง  
อยู่ทางด้านหน้า สายยงยศท าด้วยไหมทองหรือไหมสีเหลือง ใช้ประกอบกับเครื่องแบบดังนี้ 

๒.๑.๑ เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะท่ีประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  เครื่องแบบครึ่งยศ  เครื่องแบบเต็มยศ  หรือเครื่องแบบสโมสรใช้สายยงยศไหมทอง 

๒.๑.๒ เครื่องแบบปกติขาว  หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะท่ีไม่ประดับ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์  ใช้สายยงยศไหมสีเหลือง  

๒.๑.๓ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว หรือเครื่องแบบปกติเทาคอพับหรือ
เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ใช้สายยงยศไหมสีเหลืองเฉพาะแต่สายเกล้ียง ๑ เส้นท าเป็นบ่วง 
คล้องใต้แขนขวา  ปลายสายรวมติดใต้อินทรธนูข้างขวา 

๓. นายทหารซึ่งใช้สายยงยศเสนาธิการ และด ารงต าแหน่งนายทหารคนสนิท ให้ใช้  
สายยงยศเสนาธิการแต่เพียงอย่างเดียว 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๔ - 
 

การประดับสายยงยศ 
 

๑. นายทหารสัญญาบัตรท่ีด ารงต าแหน่งเสนาธิการ และฝุายเสนาธิการให้ประดับ 
สายยงยศไหมเกล้ียง โดยให้ปลายสายท่ีรวมไว้ติดท่ีใต้ปลายอินทรธนูข้างขวาด้านไหล่และให้เปิดปลาย  
สายอินทรธนูท่ีเย็บทแยงมุมไว้ เพื่อสอดสายยงยศเข้าไปได้ 

๒. นายทหารคนสนิท  ให้ประดับสายยงยศไหมเกล้ียง โดยให้ปลายสายท่ีรวมไว้ 
ติดท่ีใต้อินทรธนูข้างขวาถัดจากท่ีทแยงมุมไปทางด้านคอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(ค าส่ังช้ีแจง) ท่ี ๕/๐๒  ลง  ๒๓ มิ.ย.๐๒ เรื่อง การประดับเครื่องหมายและ 
 สายยงยศกับเครื่องแบบปกติเทาคอพับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๕ - 
 

ก าหนดให้ใช้เคร่ืองแบบทหารอากาศ (เพื่อพลาง) 
 

เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการทหารในสังกัด ทอ .เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสม จึงก าหนดส่วนประกอบเครื่องแบบของทหารชายเพิ่มเติม ดังนี้ 

๑. ก าหนดให้มีหมวกหนีบสีเทาของทหารชาย เพิ่มข้ึนอีก ๑ แบบ มีส่วนประกอบ คือ 
๑.๑ ตราหน้าหมวก ติดท่ีด้านล่างข้างซ้าย ห่างจากตอนหน้าของหมวก ๑.๕ นิ้ว  

สูงจากขอบหมวกด้านหน้าข้างซ้าย ๑ นิ้ว พลทหาร น.ประทวน น.สัญญาบัตร   
๑.๒ ขลิบหมวกรอบริมสาบหมวก มีลักษณะโค้งมนเล็กน้อย ขนาด ๐.๕ ซม.และมีสี

ดังนี้ 
๑.๒.๑ น.ประทวน มีขลิบสีฟูา  
๑.๒.๒ น.สัญญาบัตรชั้นนายเรืออากาศ และนายนาวาอากาศ มีขลิบด้ินเงิน 
๑.๒.๓ น.สัญญาบัตรชั้นนายพลอากาศ และจอมพลอากาศ มีขลิบด้ินทอง 

๑.๓ การใช้หมวกหนีบสีเทาตามข้อ ๑ ให้ใช้ประกอบเครื่องแบบทหารอากาศ
เช่นเดียวกับหมวกหนีบสีเทาแบบเดิมตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด 

๒. ก าหนดให้มีเส้ือเครื่องแบบของทหารชาย เพิ่มขึ้นอีก ๑ แบบ คือ เส้ือคอพับสีเทาอ่อน 
แขนยาว ลักษณะของเส้ือมีดังนี้ 

๒.๑ เส้ือคอพับสีเทาอ่อน แขนยาว ใช้ผ้าสีเทาอ่อนตามท่ี ทอ .ก าหนด ท่ีคอและแนว
อกมีดุม ๕ ดุม ไม่มีสาบอก แขนยาวรัดข้อมือ ขัดดุมข้างละ ๑ ดุม ท่ีอกมีกระเป๋าปะข้างละ๑ กระเป๋า  
มุมกระเป๋าล่าง ปะมุมปกกระเป๋าตัดมุมพองาม มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางด่ิง มีปกขัดดุมข้างละ ๑ ดุม   
มีอินทรธนูอ่อนปลายตัดแหลม ใช้ดุมสีขาวขนาดเล็ก เมื่อสวมเส้ือนี้ให้สอดชายเส้ืออยู่ภายในกางเกง  
การประดับเครื่องหมายยศ แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายต่าง ๆและปูายช่ือ คงประดับ
เช่นเดียวกับการใช้เส้ือคอพับสีเทาอินทรธนูอ่อน  

๒.๒ การใช้เส้ือคอพับสีเทาอ่อนแขนยาวนี้ ให้ใช้ประกอบกับเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ 
และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ  

๓. เนื่องจากการขอเพิ่มส่วนประกอบเครื่องแบบ ตามข้อ ๑ และข้อ ๒ จะต้องรายงาน 
ขอแก้ไขกฎกระทรวงไปยัง กห.จึงให้ข้าราชการทหารสังกัด ทอ.ได้มีและใช้เคร่ืองแบบดังกล่าวไปพลางก่อน 
โดยให้ใช้เฉพาะภายในเขตที่ต้ัง ทอ.เท่านั้น 

๔. ส าหรับหมวกหนีบสีเทาแบบเดิมและเส้ือเช้ิตสีเทาอ่อน แขนยาว ของทหารชายท่ีใช้อยู่
ในปัจจุบัน ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงนั้น ให้ใช้จนกว่าจะหมดสภาพ หรือใช้ได้ ๑ ปี  
 
 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๖๐/๓๕ ลง ๑๔ ก.พ.๓๕  เรื่อง  ก าหนดให้ใช้เครื่องแบบทหารอากาศ 
 (เพื่อพลาง) 
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ก าหนดเคร่ืองแบบ และส่วนประกอบของเคร่ืองแบบ (เพิ่มเติม) 

เพื่อให้การแต่งกายของข้าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจ าการ สังกัดทอ.เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และคล่องตัวต่อการปฏิบัติหน้าท่ี จึงให้ 

๑. ก าหนดให้มีเคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวของทหารหญิงเพิ่มเติมส าหรับ
นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ  ดังนี้ 

๑.๑ เครื่องแบบมีส่วนประกอบของเครื่องแบบเช่นเดียวกับเครื่องแบบปกติเทา 
คอแบะ ปล่อยเอว ของนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ 

๑.๒ การประดับเครื่องหมายยศ  ให้ประดับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินท่ีก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง  ท่ีปกเส้ือตอนบนทั้ง  ๒ ข้างแทนท่ีเครื่องหมายสังกัด ห่างจากฐานปกบนขึ้นไป ๒ ซม. และให้
ขนานกับปกคอเส้ือในส่วนท่ีพับลง (ตามภาพตัวอย่าง) 

๒. ก าหนดให้มีกางเกงขายาวสีเทาของทหารหญิง โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับกางเกงขายาวสีเทา
ของทหารหญิงท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  เว้นแต่ให้ติดซิปด้านหน้า  ส าหรับใช้ประกอบเครื่องแบบปกติ  
คอพับท่ีใช้อินทรธนูอ่อน และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวท่ีใช้อินทรธนูอ่อน 

๓. ก าหนดให้ใช้รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ใช้ประกอบเครื่องแบบปกติคอพับ และเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวอินทรธนูอ่อนกรณีท่ีใช้กางเกง
ขายาวสีเทา 

๔. ก าหนดให้ใช้ตราหน้าหมวกแบบผ้า กับหมวกหนีบสีเทา ของข้าราชการนักเรียนทหาร  
และทหารกองประจ าการ แทนตราหน้าหมวกโลหะ โดยปักด้วยไหมสีทองในส่วนท่ีเป็นโลหะสีทอง  
และปักด้วยไหมสีเงินในส่วนท่ีเป็นโลหะสีเงิน โดยมีลักษณะและขนาดตามตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก   
ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

๕. ก าหนดให้ใช้ตราหน้าหมวกแบบผ้า กับหมวกหนีบสีเทาของพนักงานราชการ 
และลูกจ้าง ให้ปักด้วยไหมสีทองแทนตราหน้าหมวกโลหะที 

๖. ก าหนดให้ใช้ตราหน้าหมวกกับหมวกทรงอ่อนสีน้ าเงินด าของนักเรียนนายเรืออากาศ 
และนักเรียนจ่าอากาศ ดังนี้ 

๖.๑ นักเรียนนายเรืออากาศ ท าด้วยผ้าสีฟูารูปตัวยู  ขนาดกว้าง  ๔.๕  ซม. สูง ๕.๕  
ซม.ตรงกลางผ้าสีฟูารูปตัวยูติดตราหน้าหมวก ปักด้วยไหมสีทองในส่วนท่ีเป็นโลหะสีทองและปักด้วยไหมสี
เงินในส่วนท่ีเป็นโลหะสีเงิน โดยมีลักษณะและขนาดตามตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็กตามท่ีก าหนดไว้  
ในกฎกระทรวง  ส าหรับผ้าสีฟูารูปตัวยูมีขอบปักด้วยไหมสีฟูา ขนาด  ๐.๒๕  ซม.อยู่ขอบนอก และมีขอบ
ปักด้วยไหมสีเหลือง ขนาด ๐.๑๒ ซม.อยู่ขอบใน 

๖.๒ นักเรียนจ่าอากาศ ท าด้วยผ้าสีฟูารูปตัวยู ขนาดกว้าง ๔.๕ ซม.สูง ๕.๕ ซม. 
ตรงกลางผ้าสีฟูารูปตัวยูติดตราหน้าหมวก ปักด้วยไหมสีทองในส่วนท่ีเป็นโลหะสีทอง และปักด้วยไหมสีเงิน 
ในส่วนท่ีเป็นโลหะสีเงิน โดยมีลักษณะและขนาดตามตราหน้าหมวกโลหะขนาดเล็ก ตามท่ีก าหนดไว้  
ในกฎกระทรวงส าหรับผ้าสีฟูารูปตัวยูมีขอบปักด้วยไหมสีเงิน ขนาด ๐.๒๕ ซม. 
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๗. ก าหนดให้มีเครื่องแบบสวนสนามของนักเรียนจ่าอากาศ ใช้ในโอกาสสวนสนาม 
ในพิธีต่าง ๆ ประกอบด้วย 

๗.๑ หมวกสนาม (ตามภาพตัวอย่าง ในผนวก ค ท้ายค าส่ัง) 
๗.๒ เส้ือปกติเทาคอพับแขนยาว 
๗.๓ ผ้าพันคอสีส้ม มีรูปดาวสีเขียวเข้ม ๑ ดวง 
๗.๔ เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีเทา 
๗.๕ กางเกงขายาวสีเทา 
๗.๖ รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด าชนิดผูกเชือก 
๗.๗ ถุงมือสีขาว 

๘. ก าหนดให้มีเส้ือเครื่องแบบทหารกองเกียรติยศพิเศษ  เป็นเส้ือช้ันนอกคอแบะสีฟูาเข้ม 
ท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ  มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือช้ันนอกคอแบะสีเทา เว้นกระเป๋าล่างเป็นแบบกระเป๋าปะ 
ท้ัง ๒ ข้าง 

๙. ก าหนดให้มีผ้าพันคอประกอบเครื่องแบบฝึกสีเทาของทหาร กรม ปพ.อย.เป็นผ้ารูปห้า
เหล่ียม ด้านล่าง ๒ ด้าน ยาวด้านละ ๑๘ ซม. ด้านข้าง ๒ ด้าน ยาวด้านละ ๒๗ ซม.ด้านบนยาว ๓๒ ซม. 
และมีผ้าส าหรับรองคอยื่นออกมาท้ัง ๒ ข้าง ข้างละ ๘ ซม. กว้าง ๓ ซม.ปลายผ้าท่ียื่นออกมาติดตีนตุ๊กแกท้ัง 
๒ ข้าง   

๑๐. ก าหนดให้มีเครื่องหมายสังกัด กรม ปพ.อย.ท าด้วยโลหะสีทองเป็นรูปวงช่อชัยพฤกษ์ 
๒ ข้าง ข้างละ ๙ ใบ รูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒.๕ ซม. ภายในวงช่อชัยพฤกษ์มีรูปร่มชูชีพเหนือสายฟูา
และดาบไขว้ซ้อนทับปีกนก ๒ ปีก    

 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙ เรื่อง ก าหนดการแต่งเครื่องแบบ 
 และส่วนประกอบของเครื่องแบบ เพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๕๘ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประดับเคร่ืองหมายยศกับเคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะปลอ่ยเอวของทหารหญิง 
(ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแต่งเคร่ืองแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวของทหารหญิง 
(ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๐๘/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙) 
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การประดับเคร่ืองหมายราชองครักษ์กับเสื้อกันหนาว 
  

การประดับเครื่องหมายราชองครักษ์ จะต้องถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๔๙๙)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วยการประดับเครื่องหมายราชองครักษ์ 
และการใช้เครื่องหมายราชองครักษ์ และตามระเบียบ กห .ว่าด้วยการแต่งต้ังราชองครักษ์ พ .ศ.๒๕๓๓ 
กล่าวคือ จะต้องประดับกับเครื่องแบบทหารที่ก าหนดขึ้นในบทบัญญัติของกฎหมายเท่านั้น รอ.ได้ตรวจสอบ
แล้วตามกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วย
เครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับท่ี ๑๓ หมวด ๒ ส่วนของเครื่องแบบ ซึ่งก าหนดให้มีเส้ือ ๑๐ แบบ ไม่ปรากฏ
ว่ามีเส้ือกันหนาวชนิดและแบบตามท่ี ทอ.ก าหนดขึ้นตามค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๒๒/๓๗ ลง ๑๘ ต.ค.๓๗ 
แต่อย่างใดจึงไม่สามารถประดับเครื่องหมายราชองครักษ์กับเส้ือกันหนาวได้ 
 
 
เอกสารอ้างอิง หนังสือ รอ.ท่ี กห ๐๗๐๐/๑๐๗ ลง ๑๙ ม.ค.๓๙ 
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การแต่งเคร่ืองแบบทหาร 
  

ปรากฏว่าการแต่งเครื่องแบบของนายทหารบางคน มิได้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย 
เครื่องแบบทหาร โดยดัดแปลงบิดเบือนให้เป็นไปตามใจชอบ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการขาดระเบียบวินัย  
อันดีงาม บางคนแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่เอาใจใส่ในความสะอาด ถูกต้อง เรียบร้อย ซึ่งท าให้  
ขาดความสง่าผ่าเผยไม่สมเกียรติของทหาร และเป็นเหตุให้ได้ รับความเหยียดจากบุคคลท่ัว ๆ ไป  
เพื่อปูองกันมิให้เกิดความเสียหายดังกล่าว จึงให้ถือปฏิบัติในการแต่งเครื่องแบบทหาร ดังต่อไปนี้ 

๑. หมวก ต้องรักษาให้สะอาด เมื่อสวมหมวกต้องสวมให้ สุภาพอย่าให้ เอียงข้าง 
หงายหลัง หรืองุ้มหน้า จนดูน่าเกลียด หมวกชนิดทรงหม้อตาลจะต้องไม่บุบบู้บี้จนเสียทรง สายรัดคาง 
โดยปกติต้องรูดให้อยู่ระหว่างขอบหมวกด้านหน้า กับกะบังหน้าหมวกเท่านั้นนอกจากในโอกาสท่ีขี่ม้า  
หรือขับรถ ซึ่งหมวกอาจปลิวตกได้ จะลดสายรัดคางลงก็ได้  

๒. เสื้อ ควรเป็นเส้ือท่ีตัดได้เหมาะกับทรวดทรงของตน และต้องซักรีดให้สะอาด 
เรียบร้อย  ถ้าต้องสวมเมื่อใช้กางเกงสีเดียวกัน สีเส้ือต้องคล้ายคลึงกับสีกางเกง 

ห้ามมิให้พับแขนเส้ือเป็นอันขาด ถ้าสวมเส้ือคอพับแขนส้ันให้ระวังมิให้แขนเส้ือช้ันใน
แลบออกมาเกินกว่าแขนเส้ือคอพับนั้น 

เวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศหรือครึ่งยศ นอกจากท่ีก าหนดให้ใช้เส้ือสักหลาด 
หรือเสิร์จแล้ว ควรใช้ผ้าเนื้อดีพอสมควร ผู้ใช้เข็มขัดเต็มยศหรือประคต ให้ติดขอท่ีเอวท้ังสองข้าง  
เพื่อให้เข็มขัดเต็มยศหรือประคตนั้นอยู่ท่ีโดยแน่นอน 

เส้ือช้ันในท่ีสวมกับเครื่องแบบ ต้องใช้สีขาวหรือสีอ่อน ๆ แต่เวลาเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่ง
ยศ และเครื่องแบบสโมสร จะต้องใช้เส้ือเช้ิตสีขาวเสมอ และข้อมือเส้ือเช้ิตควรให้แลบออกมานอกเส้ือ
ช้ันนอกไม่เกิน ๑ เซนติเมตร 

๓. กางเกง  ควรเป็นกางเกงท่ีตัดให้เหมาะกับทรวดทรงของตนอย่าให้คับหรือขาส้ัน 
จนน่าเกลียด จะต้องซักรีดให้สะอาดเรียบร้อย ถ้าแต่งกับเ ส้ือ สีเดียวกันต้องให้ สีคล้ายคลึงกัน  
ถ้าเป็นกางเกงชนิดมีแถบ แถบติดตรงแนวขาไม่ ค่อนไปข้างหน้าหรือหลัง ควรให้ สีสดอยู่ เสมอ  
เวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ และเครื่องแบบสโมสร นอกจากท่ีได้ก าหนดให้ใช้กางเกงสักหลาด  
หรือเสิร์จแล้ว ควรใช้ผ้าเนื้อดีพอสมควร 

กางเกงแบบขี่ม้า ควรใช้รูปขาพองตามลักษณะของกางเกงขี่ม้าไม่ควรใช้รูปขาลีบ 
เพราะไม่สะดวกในการขี่ม้าและไม่งาม 

๔. เคร่ืองหมาย  หรือดุมท่ีเป็นโลหะและด้ินทอง ซึ่ ง ใช้ประกอบเครื่ องแบบนั้น  
ต้องให้เป็นมันอยู่เสมอ 

๕. กระบี่  ด้ามและฝักกระบี่ส่วนท่ีเป็นโลหะควรจะขัดให้มัน พู่กระบี่ก็อย่าให้เก่าและขาดลุ่ย 

๖. รองเท้า  ต้องขัดให้สะอาด ถ้าเป็นชนิดหนังมันก็อย่าให้แตกระแหงเป็นเกล็ด 

๗. การประดับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์หรือแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
๗.๑ ถ้าประดับกับเส้ือคอปิดหรือเส้ือคอพับ ให้แนวบนของแพรแถบอยู่ต่ ากว่าแนว 

รังดุมเส้ือเม็ดท่ี ๑ ประมาณ ๑ เซนติเมตร ส่วนตราคล้องคอให้เอาแพรแถบไว้ในคอเส้ือช้ันนอก 
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๗.๒ ถ้าประดับกับเส้ือคอแบะ (เครื่องแบบปกติ) ให้ปฏิบัติดังนี้ 
๗.๒ .๑  เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดติดหน้าอกและแพรแถบ ให้ประดับไว้ 

เหนือกระเป๋าบนเบื้องซ้ายในระดับพองาม เว้นแต่เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดท่ีกฎหมายว่าด้วย 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์นั้น ๆ ระบุให้ประดับท่ีอกเส้ือเบ้ืองขวา ก็ให้ประดับเหนือกระเป๋าบนเบ้ืองขวา 

๗.๒.๒ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ ให้คล้องคอเส้ือ คอพับ
โดยวางแพรแถบไว้ภายใต้คอพับของเส้ือคอพับ ให้ดวงตราห้อยทับผ้าผูกคอและให้ส่วนสูงของดวงตราจด
ขอบล่างของเงื่อนผ้าผูกคอ ผู้ท่ีได้รับตราหลายดวงให้ประดับดวงท่ีมีล าดับสูงดวงเดียว 

๗.๒.๓ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอมีดาราให้อนุโลม ปฏิบัติ 
ตามความใน ๗.๒.๒ ข้างต้น ส่วนดาราให้ประดับไว้ท่ีกึ่งกลางกระเป๋าบนเบ้ืองซ้าย ส่วนเครื่องราชอิสริยาภรณ์          
ท่ีก าหนดให้ประดับตราไว้ที่อกเส้ือเบ้ืองขวา ก็ให้ประดับไว้กึ่งกลางกระเป๋าบนเบ้ืองขวา 

๗.๓ การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในเวลาแต่งเครื่องแบบปกติตามก าหนด 
นัดหมายทางการนั้น ส าหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิ สริยาภรณ์ท่ีเป็นสายสะพายคงประดับ
เช่นเดียวกันในเวลาแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ  หรือไม่สวมสายสะพาย และไม่สวมสายสร้อย 

๗.๔ ถ้าประดับเครื่องแบบสโมสร ให้ใช้เครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าลอง เว้นแต่ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอและดารา ไม่ต้องใช้ชนิดจ าลอง 

การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เวลาแต่งเครื่องแบบสโมสรเปิดอก เว้นแต่
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอและดารา ให้ประดับบนเส้ือส่วนท่ีแบะพับข้างซ้ายเท่านั้น  
และไม่ควรประดับให้เกินความกว้างของส่วนท่ีแบะพับ ส าหรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดคล้องคอ  
ให้ประดับโดยวางแพรแถบไว้ใต้ผ้าผูกคอโดยให้ส่วนสูงของวงตราจดขอบล่างของเงื่อนผ้าผูกคอ  
ผู้ท่ีได้รับตราชนิดคล้องคอหรือดาราหลายดวงให้ประดับ แต่ดวงท่ีมีล าดังสูงดวงเดียว ส าหรับสายสะพายให้
สวมไว้ภายในเส้ือเครื่องแบบสโมสร (ทับนอกเส้ือกั๊ก) 

เครื่องห้อยคล้องคอต่าง ๆ ท่ีมิได้ร้อยด้วยแพรแถบห้ามมิใหป้ระดับเวลาแต่งเครื่องแบบ
สโมสร ในโอกาสท่ีมีก าหนดนัดหมายเป็นทางการให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ต้องประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง 

๘. เข็มเคร่ืองหมายต่าง ๆ ซึ่งทางราชการทหารอนุญาตให้ติดท่ีอกเส้ือเครื่องแบบได้นั้น  
ให้ติดได้ไม่เกิน ๑ เข็ม 

๙. ในโอกาสต่อไปนี้ ถ้าไม่มีค าสั่งหรือหมายก าหนดการเป็นอย่างอื่น ให้ทหารแต่ง
เคร่ืองแบบปกติขาว คือ 

๙.๑ เฝูาทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ท่ีเป็นทางราชการหรือในการรับส่งเสด็จ ฯ
 ๙.๒ ไปในงานพิธี ของทางราชการ ท่ีก าหนดให้แ ต่ง เครื่องแบบปกติ แต่มิ ไ ด้ 
ก าหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติประเภทใดโดยแน่นอน 

ส าหรับในโอกาสท่ีไปเยี่ยมค านับเป็นทางการ  หรือรายงานตนเอง จะแต่งเครื่องแบบปกติขาว 
หรือเครื่องแบบปกติตามเหล่าทัพ (สวมเส้ือช้ันนอก) ก็ได้ 

ทหารช้ันยศใดท่ีกฎหมายว่าด้วยเครื่องแบบทหารมิได้ก าหนดให้มีเครื่องแบบปกติสีขาว 
และเครื่องแบบปกติสีตามเหล่าทัพชนิดสวมเส้ือช้ันนอกก็ให้แต่งเครื่องแบบปกติสีตามเหล่าทัพ 
ชนิดสวมเส้ือคอพับ ผูกผ้าผูกคอในโอกาสท่ีต้องแต่งเครื่องแบบดังกล่าวข้างต้น 

ส่วนการแต่งเครื่องแบบปกติขาวในโอกาสอื่น ๆ ให้กระท าได้ตามความเหมาะสม 
เอกสารอ้างอิง ค าช้ีแจง กห.ท่ี ๖๙/๖๑๔๔ ลง ๑๓ มี.ค.๙๗ และ ค าส่ัง กห ท่ี ๑๖๕/๑๕๓๑๘ ลง ๒ ส.ค.๐๕ 
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การกวดขันการแต่งกาย และท่าทางของทหาร 
 

เนื่องจากการสงครามได้ส้ินสุดลง และประเทศไทยได้ประกาศสันติภาพ ทหารสหประชาชาติ
ย่อมจะเข้ามาในประเทศไทยบ้างเพื่อปฏิบัติภารกิจบางอย่าง ดังนั้นเพื่อการปูองกันมิให้เส่ือมเสียเกียรติ 
ของทหารไทย และได้รับความนับถือพอควรจากผู้ต่างถิ่น จึงให้ผู้บังคับบัญชาทุกช้ันปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้กวดขันวินัยของทหารให้เคร่งครัดยิ่งขึ้น เมื่อปรากฏว่าทหารกระท าผิดวินัย เช่น 
๑.๑ ไม่รักษาระเบียบการเคารพระหว่างผู้ใหญ่กับผู้น้อย (เฉพาะทหารไทยต่อทหารไทย) 
๑.๒ ไม่รักษามรรยาทให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมของทหาร 
๑.๓ ใช้กิริยาไม่สมควร หรือประพฤติไม่สมควร 
๑.๔ เกียจคร้าน ละท้ิง หรือเลินเล่อต่อหน้าท่ีราชการ เป็นต้น 

๒. ให้กวดขันในการแต่งกายของทหารให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและรัดกุมแม้จะเก่าหรือ
ขาดก็พยายามเย็บปะไว้ เท่าท่ีจะท าให้เรียบร้อยได้ และในเวลาท่ีออกหน้า ควรเลือกจัดด้วยความไหวพริบ 
ข้อส าคัญให้แต่งกายสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

๓. ให้ดูแลอย่าปล่อยให้ผมของทหารยาวเกินสมควร ให้หมั่นตรวจตราอยู่เสมอ 

๔. ให้ฝึกอบรมให้ทหารมีท่าทางสง่าผ่าเผย และภาคภูมิอยู่ เสมอ อย่าแสดงท่าที 
ท่ีไม่งดงามเงื่องหงอย ท้ังอย่ากระท าการใด ๆ ให้เป็นการเส่ือมเสียเกียรติทหารไทยเป็นอันขาด 

ส่วนการปฏิบั ติ ต่อทหารสหประชาชาติก็ควรเป็นแต่เพียงแสดงทีท่าอันเป็นไมตรี   
ไม่ควรเล่นคลุกคลีจนเกินไป เพราะธรรมเนียมประเพณีไม่เหมือนกัน อาจเกิดความส าคัญผิดไปในทางร้าย 
และเกิดเรื่องราวใหญ่โตเป็นภัยแก่บ้านเมืองได้ 

๕. การให้ทหารออกนอกบริเวณนั้น ให้พยายามอนุญาตให้ออกเฉพาะเพียงเท่าท่ีจ าเป็น 
และเมื่ออนุญาตให้ผู้ใดออกนอกบริเวณต้องกวดขันให้ผู้นั้นแต่งกายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ท้ังต้องก าชับ 
ให้รักษาวินัยและความประพฤติให้ดี และการให้ออกไปท างานนอกบริเวณก็เช่นเดียวกัน ต้องจัดผู้ควบคุม  
ให้แน่นอนและก าชับให้แต่งกายและรักษาวินัย ตลอดจนความประพฤติให้เรียบร้อย 

ท้ังนี้  ถ้าหากทหารของหน่วยใดบกพร่อง  จะถือว่า ผู้บังคับบัญชาทหารหน่วยนั้น 
ขาดความเอาใจใส่สอดส่องท่ีจะให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ังทหารที่ ๒๑๑/๑๐๒๔๕ ลง ๔ ก.ย.๘๘ 
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สิทธิและโอกาสในการแต่งเคร่ืองแบบทหาร 
 

เพื่อให้ข้าราชการทหารทราบถึง สิทธิและโอกาสท่ีจะแต่งกายเครื่องแบบทหาร  
ตามกฎหมายว่าด้วยการนี้  จึงได้ก าหนดหลักการไว้ดังต่อไปนี้ 

๑. ทหารกองประจ าการ นักเรียนทหาร และทหารประจ าการ แต่งเครื่องแบบทหาร  
ได้ทุกโอกาส 

๒. ผู้ซึ่ ง ไ ด้รับแต่ง ต้ัง เป็นว่า ท่ียศนายทหารสัญญาบัต รช้ันใด ให้แ ต่งเครื่องแบบ 
และประดับเครื่องหมายยศ เช่นเดียวกับนายทหารสัญญาบัตรชั้นนั้น 

๓. นายทหารนอกกองราชองครักษ์พิเศษ นายทหารพิเศษ และผู้บังคับการพิเศษ  
มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารเช่นเดียวกับนายทหารประจ าการได้ทุกโอกาส 

๔. พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจ าการ แต่งเครื่องแบบทหารได้เฉพาะ 
ในโอกาสต่อไปนี้ คือ 

๔.๑ ถูกเรียกระดมพล 
๔.๒ ถูกเรียกเข้ารับราชการทหาร 

๕. พลทหารและนายทหารประทวนนอกประจ าการ ผู้ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ 
ตามกฎหมายว่าด้วยเหรียญกล้าหาญ หรือเหรียญชัยสมรภูมิตามกฎหมายว่าด้วยเหรียญชัยสมรภูมิ  
หรือเหรียญอื่นใด ซึ่งผู้ได้รับสิทธิเช่นเดียวกับผู้ได้รับพระราชทานเหรียญดังกล่าวแล้วมีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหาร
ได้เฉพาะในโอกาสท่ีได้รับเชิญไปร่วมงานต่อไปนี้ คือ 

๕.๑ งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี 
๕.๒ งานต่าง ๆ ของทหาร 
๕.๓ งานซึ่งเกี่ยวกับราชการ 
๕.๔ งานพิธีอันมีเกียรติท่ัว ๆ ไป 

๖. นายทหารสัญญาบัตรนอกประจ าการ มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหารได้ทุกโอกาส 

๗. การแต่งเครื่องแบบทหารของผู้มีสิทธิตามข้อ ๕ และข้อ ๖ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ และค าส่ังของทางราชการทหาร ถ้าผู้ใดฝุาฝืนหรือกระท าผิดหรือประพฤติไม่สมเกียรติ
ของทหาร ก็หมดสิทธิในการแต่งเครื่องแบบทหารตั้งแต่วันท่ีทางราชการส่ังห้าม 
 
เอกสารอ้างอิง  กฎกระทรวง ฯ ว่าด้วยสิทธิและโอกาสในการแต่งเครื่องแบบทหาร พ.ศ.๒๔๙๙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๔ - 
 

การกวดขันการปฏิบัติตนของทหารหญิง 
 

๑. การแต่งเครื่องแบบทหาร ทหารหญิงจะต้องแต่งเครื่องแบบท่ีสะอาดเรียบร้อย 

๒. ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร ห้ามมิให้ทหารหญิงแต่งหน้าด้วยประการใด ๆ 
นอกจากการใช้แปูงผัดหน้า และการทาปาก ซึ่งให้กระท าได้เพียงบาง ๆ เท่านั้น 

๓. ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหาร ห้ามมิให้ทหารหญิงใช้อาภรณ์อันมีค่าต่าง ๆ ประดับกาย
นอกจากนาฬิกาและแหวนเรียบ ๆ เพียง ๑ วง 

๔. ในเวลาต้ังครรภ์เกินกว่า ๓ เดือน ห้ามมิให้แต่งเครื่องแบบทหาร 

๕. ในเวลาแต่งเครื่องแบบทหารและมิใช่ขณะปฏิบัติราชการหรือไปราชการ  ห้ามมิให้
ทหารหญิงเดินเคียงคู่กับบุคคลต่างเพศ เว้นแต่ สามี บิดา ปูุ ตา ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา และ 
พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันเท่านั้น 

๖. ทหารหญิงต้องมีวัฒนธรรม วางตนให้สมเกียรติของทหาร และพึงระวังในการรักษา
เกียรติยศของสตรีทั่ว ๆ ไป 

๗. การคบหาสมาคมกับบุคคลทุก ช้ัน ต้องระมัดระวั งมิ ให้ เป็นการลดตนลงไป 
จนเสียเกียรติหรือยกตนขึ้นเป็นการอาจเอื้อม 

๘. ห้ามมิให้ทหารหญิงเข้าไปในสถานท่ีอันมิสมควรเช่น สถานการพนันทุกชนิด  
และสถานท่ีซึ่งเป็นท่ีรังเกียจของบุคคลท่ัว ๆ ไป 

๙. เนื่องจากราชการส่วนใหญ่ในกระทรวงกลาโหม เป็นกิจการท่ีถือว่าเป็นความลับ 
และเป็นส่วนได้เสียอันส าคัญของประเทศชาติ ทหารหญิงจึงต้องละเว้นการปฏิบัติใด ๆอันอาจท าให้ 
ความลับในราชการรั่วไหลไปถึงบุคคลภายนอก 

๑๐. ทหารหญิง ไม่ควรสมรสกับคนต่างด้าว เพราะการสมรสกับคนต่างด้าว ย่อมเป็นเหตุ
ให้ไม่ได้รับความไว้วางใจในการปฏิบัติราชการในกระทรวงกลาโหม ซึ่งถือว่าเป็นกิจการท่ีเป็นความลับ 
นอกจากนี้ในบางกรณีการสมรสกับคนต่างด้าวอาจท าให้ทหารหญิงต้องเสียสัญชาติ และการเสียสัญชาติไทย 
ย่อมท าให้ขาดคุณสมบัติท่ีจะเป็นข้าราชการในกระทรวงกลาโหมด้วย 
 
 
เอกสารอ้างอิง   ค าส่ัง กห. ท่ี ๑๖๓/๑๔๙๓๖ ลง ๒๙ มิ.ย.๙๗ เรื่อง ความประพฤติและการปฏิบัติของ 
                    ทหารหญิง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๕ - 
 

การแต่งเคร่ืองแบบ และการไว้ทรงผมของทหารหญิง  

 เพื่อให้การประพฤติและการปฏิบัติของทหารหญิงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมยิ่งขึ้น 
สมควรก าหนดเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบและการไว้ทรงผมของทหารหญิงในสังกัด กห. เพิ่มเติม ดังนี้  

๑. การแต่งเคร่ืองแบบ 
๑.๑ ลักษณะและขนาดของเส้ือ กระโปรง รองเท้า และกระเป๋าถือให้ปฏิบัติตาม 

กฎกระทรวง ฯ ของแต่ละเหล่าทัพ ส าหรับผ้าท่ีใช้ตัดเครื่องแบบ ควรเป็นผ้าท่ีมีเนื้อผ้าไม่บางจนเกินไป  
และไม่ควรตัดรัดรูป  

๑.๒ ผู้มีครรภ์ต้ังแต่ ๓ เดือนขึ้นไป ให้งดการแต่งเครื่องแบบ และใช้เส้ือคลุมท้อง 
สีขาว หรือสีตามเหล่าทัพ  

๒. การไว้ทรงผม 
๒.๑ การไว้ทรงผม ควรขมวดปลายผมให้เรียบร้อยไม่ปล่อยประบ่า จนปิดอินทรธนู 
๒.๒ หากจ าเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบก็ควรใช้กิ๊บ หรือริบบิ้น 

ขนาดเล็ก ท่ีเป็นสีเดียวกับสีผม 
๒.๓ ห้ามไว้ผมเปีย ผมแกละ ผมทรงหางม้า ผมม้า (ผมปรกหน้า) หรือทรงผมอื่นท่ีไม่

เหมาะสม 
๒.๔ ห้ามใช้ครีมแต่งผม หรือสารอื่นใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผมเปียก  

ตามสมัยนิยมในปัจจุบัน 
ส าหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจ้างหญิงในสังกัด กห .ให้ถือปฏิบัติ

เช่นเดียวกับทหารหญิงโดยอนุโลม 
 

 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง กห.ท่ี ๘๘/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔  
 

๓. การแต่งเครื่องแต่งกายของทหารหญิง (รวมท้ังข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง 
และลูกจ้างหญิง) ผู้มีครรภ์ต้ังแต่ ๓ เดือนขึ้นไป (ในส่วนของ ทอ.) ให้งดแต่งเครื่องแบบทหารหญิง   
โดยก าหนดให้แต่งกายดังนี้ 

๓.๑ เสื้อ ควรเป็นเส้ือสีขาวแบบคลุมท้อง 
๓.๒ ผ้านุ่ง ควรเป็นกระโปรงหรือผ้าถุงสีเทา สีด า หรือสีน้ าเงินด า 

 
เอกสารอ้างอิง ส่ังการของ ผบ .ทอ .ท้ายหนัง สือ กพ .ทอ .ท่ี กห ๐๓๗๖/๒๕๙๑๔ ลง ๒๒ ต.ค.๒๓  
                    เรื่อง ขอให้กวดขันการแต่งกายและการปฏิบัติตนของทหารหญิง  
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๖ - 
 

ก าหนดทรงผม (ชาย) 
 

เพื่อให้การไว้ทรงผมของข้าราชการ ลูกจ้าง นักเรียนทหาร และพลทหารกองประจ าการ  
สังกัด ทอ.เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การไว้ทรงผมและการแต่งกายของข้าราชการ  
ลูกจ้าง และผู้ท่ีท างานในรัฐวิสาหกิจ ลง ๖ มิ.ย.๑๖ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมกับบุคลิก 
ลักษณะของทหาร และบุคคลผู้สังกัดอยู่ในกองทัพ จึงให้ปฏิบัติดังนี้   

๑.  การไว้ทรงผมของบุคคลในสังกัด ทอ.ท่ีเป็นชาย 
 ๑.๑  ข้าราชการช้ันสัญญาบัตร ให้ไว้ทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง 
 ๑.๒  ข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ให้ไว้ทรงผมจอนบางหรือทรงสูง 
 ๑.๓  ลูกจ้าง ให้ไว้ทรงผมแบบจอนบางหรือทรงสูง 
 ๑.๔  นักเรียนทหาร และนักเรียนดุริยางค์ ให้ไว้ทรงผมแบบทรงสูง 
 ๑.๕  พลทหารกองประจ าการ ให้ไว้ทรงผมแบบทรงสูง  

 ท้ังนี้ ต้องหวีและรักษาให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา เมื่อสวมหมวกอย่าให้ทรงผมแลบ 
หรือห้อยย้อยออกมาข้างหน้าผาก 

๒.  ให้ นขต.ทอ.ติดรูปตัวอย่างทรงผมไว้ในห้องตัดผมของหน่วยเพื่อให้ช่างตัดผมตัด 
ตามรูปตัวอย่างนั้น 

๓.  นักเรียนทหาร นักเรียนดุริยางค์ และพลทหารกองประจ าการห้ามไว้หนวด  
ส่วนข้าราชการและลูกจ้างอนุญาตให้ไว้หนวดได้ แต่ต้องมิให้ยาวและหนาเกินไปโดยต้องตกแต่ง  
ให้เรียบร้อย ส าหรับการไว้เครานั้น ห้ามไว้โดยเด็ดขาด 

๔.  ให้ ผู้บัง คับบัญชาทุกระดับเอาใจใส่อบรมช้ีแจงและกวดขั น ผู้ใต้บัง คับบัญชา 
ปฏิบัติตามค าส่ังนี้ โดยเคร่งครัด ถ้าปรากฏว่าผู้ใดฝุาฝืน ละเลยไม่ปฏิบัติตาม ให้พิจารณาลงทัณฑ์  
หรือโทษตามแบบธรรมเนียมเกี่ยวกับการลงทัณฑ์หรือโทษ ท่ีทางราชการก าหนดไว้ทุกประการ  

**เนื่องจากปัจจุบันก าลังพล ทอ.ยังละเลย หลีกเล่ียง ไม่ปฏิบัติตนให้ ถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งอาจท าให้ราชการเส่ือมเสียช่ือเสียง และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของ 
ทอ. จึงขอเน้นย้ าให้ หน.นขต.ทอ.ควบคุมก ากับดูแลให้ก าลังพลในสังกัดปฏิบัติ คือ ก าลังพล ทอ.ชาย  
ให้ตัดผมทรงด้านข้างขาวความยาวด้านบน ๒ - ๓ ซม.   
 
เอกสารอ้างอิง   -  ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๐๐/๒๖ ลง ๓ มี.ค.๒๖ เรื่องก าหนดทรงผม   
                    -  ว. กพ.ทอ.ด่วนมาก ท่ี กห ๐๖๐๔.๔/๒๘๑๐ ลง ๕ เม.ย.๖๒   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๗ - 
 

การใช้หมวกนิรภัยส าหรับผู้ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
 

๑. วัตถุประสงค์  เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์  

๒. หลักการ 
๒.๑ บุคคลในสังกัด ทอ.และครอบครัว เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ ต้อง  

สวมหมวกนิรภัย โดยรัดสายรัดคางให้เรียบร้อย  
๒.๒ มาตรฐานของหมวกนิรภัย เป็นไปตาม พธ.ทอ.ก าหนด 

๓. การปฏิบัติในปัจจุบัน 
๓.๑ ให้บุคคลในสังกัด ทอ .และครอบครัว สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่หรือ 

นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์  
๓.๒ สีของหมวกนิรภัย ให้ใช้สีเทามาตรฐานตามท่ี พธ.ทอ.ก าหนด (สีกัปตัน หมายเลข 

C–712 หรือสีใกล้เคียง) แบบเต็มใบ ท่ีเปลือกหมวกเป็นรูปทรงกลมปิดด้านข้างและด้านหลังเสมอแนว
ขากรรไกรและต้นคอด้านหลัง ด้านหน้าเปิดเหนือค้ิวลงมาตลอดถึงปลายคางจะมีบังลมหรือไม่ก็ได้ กรณี  
มีบังลม บังลมจะต้องท าจากวัสดุโปร่งใสและไม่มีสี (มาตรฐาน มอก.) ติดแถบสะท้อนแสงสีขาว ขนาดกว้าง  
๑ นิ้ว จ านวน ๒ แถบ โดยติดตามแนวนอนรอบฐานล่างของหมวก ห่างจากส่วนล่างของหมวก ๑ นิ้ว  
๑ แถบ และติดตามแนวต้ังจากกึ่งกลางด้านหน้าผ่านด้านบนสุดของหมวกไปบรรจบกับแถวแนวนอน  
ท่ีด้านหลังอีก ๑ แถบ  

๓.๓ ให้ทุกส่วนราชการ ณ ท่ีต้ังในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด เข้มงวดกวดขัน
ข้าราชการและลูกจ้าง ตลอดจนพนักงานราชการ ให้ใช้หมวกดามท่ีก าหนด หากมีผู้ฝุาฝืนให้ผู้บังคับบัญชา
พิจารณาลงทัณฑ์ 

๓.๔ ให้ สก.ทอ.จัดหาหมวกนิรภัย ไว้จ าหน่ายท่ีร้านค้าสวัสดิการ ทอ.โดยเคร่งครัด 
หากผู้ใดฝุาฝืนให้รายงานต้นสังกัดของผู้นั้น เพื่อพิจารณาลงทัณฑ์ทางวินัยต่อไป 

๓.๕ ให้ จนท.สห.ทอ.ตรวจตราการใช้หมวกนิรภัยให้เป็นไปตามค าส่ังนี้ 
๓.๖ เจ้าหน้าท่ี สห.ทอ.ให้ใช้หมวกเหล็ก หรือรองในหมวกเหล็กสีขาวแทนหมวกนิรภัย 

ในขณะขับขี่หรือนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้ 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 

-  ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี  ๑๔๘/๕๒  ลง  ๒๓ ก.ย.๕๒  เรื่อง การใช้หมวกนิรภัยส าหรับ 
ผู้ขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 

-  ค าส่ัง ผบ.ทอ.ในบันทึกข้อความ ท่ี กห ๐๓๗๕/๑๔๒๕๒ ลง ๑๑ พ.ย.๑๗ เรื่อง ให้เจ้าหน้าท่ี 
สห.ทอ.ได้รับการยกเว้นการสวมหมวกกันกระแทก  

 
 
 
 
 
 



- ๑๖๘ - 
 

ชุดพระราชทาน 
 

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  เมื่อ ๑๖ ก .ย .๒๓ ท่ีประชุมมีมติรับรองให้ เ ส้ือไทย
พระราชทานเป็นเครื่องแบบข้าราชการและใช้แทนเส้ือสากลได้ ท้ังนี้เพื่อเป็นการประหยัด  และเพื่อความ
เหมาะกับภาวะอากาศของประเทศไทย นอกจากนั้นให้ถือเป็นเครื่องแต่งกายท่ีสุภาพเสมอด้วยเครื่องแต่ง
กายสากล ซึ่งย่อมมีผลให้สมาชิกเนติบัณฑิตสภาให้แต่งเวลาปฏิบัติหน้าท่ีในศาล รวมท้ังข้าราชการก็แต่งไป
ท างานได้ เส้ือไทยพระราชทานนี้คณะรัฐมนตรีเห็นควรให้ใช้ช่ือ “เส้ือชุดไทย” และได้มอบให้
กระทรวงศึกษาธิการ กับส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ร่วมกันพิจารณาก าหนดรายละเอียดในเรื่องสี
ของผ้าและการประดับเครื่องหมายส าหรับข้าราชการต่อไป แบบของเส้ือชุดไทยมี ๓ แบบ คือ 

๑. ชุดไทยแขนสั้น ให้สีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ใช้ในโอกาสธรรมดาท่ัวไป 
หรือในการปฏิบัติงาน หรือในโอกาสพิธีกลางวัน และอาจใช้สีเข้มได้ในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน 

๒. ชุดไทยแขนยาว  ใช้ สีเรียบจาง หรือมีลวดลายสุภาพ ในโอกาสพิธีกลางวัน 
และอาจใช้สีเข้มในโอกาสพิธีการเวลากลางคืน 

๓. ชุดไทยแขนยาวคาดเอว ใช้ในโอกาสพิธีการท่ีส าคัญมาก 
-  ส าหรับในโอกาสงานศพ ให้ใช้เส้ือแขนส้ัน หรือแขนยาวสีขาวกางเกงสีด า 

หรือขาวท้ังชุด หรือด าท้ังชุด และในกรณีใช้เส้ือชุดไทยแขนยาวสีขาว หรือสีด าให้ติดแขนทุกข์ด้วย 
เส้ือชุดไทยแขนส้ัน ไม่ต้องติดแขนทุกข์ 

-   ผ้าท่ีใช้ตัดเส้ือชุดไทย ควรเป็นผ้าท่ีท าในประเทศไทย 
 
 
เอกสารอ้างอิง   ๑.  หนังสือท่ี สร ๐๒๐๓/ว.๑๗๗  ลง ๒๖ ก.ย.๒๓ 
                     ๒.  หนังสือท่ี สร ๐๒๐๓/ว.๑ ลง ๑๒ ม.ค.๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๖๙ - 
 

รูปแบบเสื้อชุดไทยของชายไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๗๑ - 
 

การใช้เสื้อครุย เสื้อปริญญา และเคร่ืองหมายพิเศษบางอย่าง 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การใช้เส้ือครุย เส้ือปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง เครื่องหมาย 

แสดงวิทยฐานะ เครื่องหมายแสดงความสามารถพิเศษ และเครื่องหมายเชิดชูเกียรติกับเครื่องแบบทหาร  
เป็นไปด้วยความเหมาะสมและถูกต้อง 

๒. ทหารผู้ใดได้รับเสื้อครุย หรือเสื้อปริญญา ให้สวมทับเครื่องแบบทหารได้ในโอกาส
ตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบการใช้เส้ือนั้น 

๓. หน่วยทหารใดมีเกียรติประวัติและต านานอันดีเด่น  สมควรยกย่องเป็นพิเศษ
กระทรวงกลาโหมอาจส่ังให้ทหารในหน่วยนั้นประดับแผ่นติดไหล่ ซึ่งมีรูปสัญลักษณ์ตามท่ีก าหนดท่ีไหล่เส้ือ
ข้างซ้ายในโอกาสแต่งเครื่องแบบตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 

๔. ทหารที่ท าการรบหรือเข้าร่วมรบภายในหรือภายนอกประเทศ ให้ใช้เครื่องหมาย
พิเศษตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดเฉพาะครั้งคราวได้ 

๕. ทหารที่ไปราชการหรือไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ขณะท่ีอยู่นอกราชอาณาจักรให้ใช้
เครื่องหมายติดไหล่รูปอาร์มท าด้วยสักหลาดหรือเสิร์จ กว้าง ๗ เซนติเมตร สูง ๘.๕ เซนติเมตรส่วนบน 
มีอักษรโรมันสีขาวว่า THAILAND บนแถบสีน้ าเงินด า สูง ๒ เซนติเมตร ยาวตลอดส่วนกว้างของรูปอาร์ม 
ส่วนล่างเป็นแถบสายไตรรงค์ธงชาติทางต้ังเย็บติดท่ีไหล่เส้ือข้างซ้ายห่างจากตะเข็บไหล่๒ เซนติเมตร 

เครื่องหมายนี้ใช้กับเครื่องแบบตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด และเมื่อใช้เครื่องหมายนี้
ไม่ให้ใช้เครื่องหมายแผ่นติดไหล่อย่างอื่นท่ีแขนเส้ือข้างซ้ายข้างเดียวกันอีก 

๖. ทหารที่ไปท าการรบนอกราชอาณาจักรร่วมกับหน่วยทหารต่างประเทศ  ขณะท่ี
ประจ าหรือสังกัดอยู่กับหน่วยทหารต่างประเทศ เมื่อทางราชการทหารต่างประเทศนั้นอนุญาตให้ประดับ
เครื่องหมายเหล่าหรือเครื่องหมายสังกัดของหน่วยทหารท่ีประจ าหรือสังกัดอยู่หรือได้รับเครื่องหมายแสดง
ความสามารถพิเศษ หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากทางราชการทหารต่างประเทศให้ประดับเครื่องหมาย
นั้นได้โดยอนุโลมเช่นเดียวกับทหารในหน่วยนั้นตลอดเวลาท่ีประจ าหรือสังกัดอยู่ 

๗. นายทหารสัญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษาภายในประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการหรือ
โรงเรียนทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงเรียนเสนาธิการ หรือสถาบันการศึกษาทางทหาร  
ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะของโรงเรียนนั้นท่ีกึ่งกลางกระเป๋าบนข้างขวาของเครื่องแบบทหารได้ 
ถ้าเป็นเครื่องแบบทหารที่ไม่มีกระเป๋าบน ให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวท่ีอกเส้ือข้างขวาใน
แนวเดียวกับกึ่งกลางกระเป๋าบน 

ถ้ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย  ให้ประดับเครื่องหมาย
หนึ่งเครื่องหมายใดได้เพียงเครื่องหมายเดียว  

 
 
 
 
 
 



- ๑๗๒ - 
 

๘. นายทหารสัญญาบัตรที่ส าเร็จการศึกษาในต่างประเทศจากโรงเรียนเสนาธิการหรือ
โรงเรียนทหารที่มีหลักสูตรเทียบเท่าหรือสูงกว่าโรงเรียนเสนาธิการ ซึ่งมีระเบียบให้ประดับเครื่องหมาย
แสดงวิทยฐานะของโรงเรียนนั้นกับเครื่องแบบทหารของประเทศนั้นได้ให้ประดับเครื่องหมายนั้นกับ
เครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมายของโรงเรียนนั้นเฉพาะในโอกาสต่อไปนี้ 

๘.๑ เมื่อไปงานสมาคมหรืองานพิธีของข้าราชการต่างประเทศหรือทางราชการ
ต่างประเทศท่ีประเทศนั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมาย หรือไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต่างประเทศท่ีประเทศ
นั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมาย 

๘.๒ เมื่อไปศึกษา ดูงาน หรือปฏิบัติราชการในประเทศเจ้าของเครื่องหมาย ถ้ามี
เครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่าหนึ่งเครื่องหมาย ให้ประดับเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายใด 
ได้เพียงเครื่องหมายเดียว 

๙. ทหารที่ส าเร็จการศึกษาภายในประเทศจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาที่มี
หลักสูตรเทียบเท่ามหาวิทยาลัย ซึ่งมีระเบียบให้ประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกับเครื่องแต่งกายได้ 
จะประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกับเครื่องแบบทหารได้ต่อเมื่อไ ด้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว และให้ประดับกับเครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับ
เครื่องหมายของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษานั้น ถ้ามีเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะดังกล่าวมากกว่า
หนึ่งเครื่องหมาย ให้ประดับเครื่องหมายหนึ่งเครื่องหมายใดได้เพียงเครื่องหมายเดียว 

๑๐. ทหารที่ได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ 
ของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนดให้ประดับเครื่องหมายนั้น 
กับเครื่องแบบทหารได้ 

๑๑. ทหารที่ได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถพิเศษหรือเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ
ของทางราชการทหารต่างประเทศ ซึ่งมีระเบียบให้ประดับกับเครื่องแบบทหารของประเทศนั้นได้จะ
ประดับเครื่องหมายนั้นกับเครื่องแบบทหารได้ต่อเมื่อได้อนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้ว 
และให้ประดับกับเครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมายของประเทศนั้นเฉพาะ 
ในโอกาสตามท่ีระบุไว้ในข้อ ๘ (๑) หรือ (๒) 

๑๒. ทหารที่ได้รับเคร่ืองหมายแสดงความสามารถพิเศษ หรือเคร่ืองหมายเชิดชูเกียรติ  
ของทางราชการฝุายพลเรือนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งมีระเบียบให้ประดับกับเครื่องแต่งกายหรือ
เครื่องแบบได้ จะประดับเครื่องหมายนั้นกับเครื่องแบบทหารได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหมแล้ว และให้ประดับเครื่องแบบทหารได้โดยอนุโลมตามระเบียบการประดับเครื่องหมาย 
ของทางราชการหน่วยนั้นเฉพาะในโอกาสท่ีไปในงานสมาคม หรืองานพิธีของทางราชการ หรือของทาง
ราชการต่างประเทศท่ีประเทศนั้นเป็นเจ้าของเครื่องหมาย 

๑๓.  ทหารที่ท าหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ให้ใช้ปลอกแขนท าด้วยสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๗ 
เซนติเมตร สวมที่แขนเส้ือข้างซ้ายเหนือข้อศอก 
 
 
เอกสารอ้างอิง กฎกระทรวง ฉบับท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๑๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
 พ.ศ.๒๔๗๗  ว่าด้วยการใช้เส้ือครุย เส้ือปริญญา และเครื่องหมายพิเศษบางอย่าง 
 
 



- ๑๗๓ - 
 

การแต่งเคร่ืองแบบเต็มยศ คร่ึงยศ และราตรีสโมสร 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตร ท่ีไปในงานพิธีหรือได้รับเชิญไปในงานต่าง ๆ มีความ

เข้าใจและแต่งกายให้ เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ และการประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ 

๒. เคร่ืองแบบเต็มยศขาว  ประกอบด้วย 
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 
ข. เส้ือช้ันนอกคอปิดสีขาว 
ค. กางเกงขายาวสีขาวมีแถบ 
ง. รองเท้าหุ้มข้อสีด า ชนิดผูกเชือกหรือยืดข้าง 
จ. คาดกระบี่ มีถุงมือ 
ฉ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ถ้าได้รับสายสะพายมากกว่า ๑ สายขึ้นไป ให้สวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ท่ี
ออกช่ือในหมายก าหนดการ ถ้าไม่ก าหนดช่ือสายสะพาย หรือไม่ได้รับสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ท่ีออกช่ือในหมายก าหนดการ ให้สวมสายสะพายช้ันสูงสุดท่ีได้รับพระราชทาน หรือสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน  ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาจักรีบรมราชวงศ์ 
แม้จะสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดก็ตามต้องสวมสายสร้อยห้อยตรามหาจักรี และประดับ 
ดาราจักรีด้วยทุกครั้ง 

๓. เคร่ืองแบบเต็มยศเทา ประกอบด้วย 
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีเทา 
ข. เส้ือช้ันนอกคอแบะสีเทา 
ค. เส้ือคอพับสีเทาอ่อนแขนยาว ผูกผ้าผูกคอสีน้ าเงินด าเงื่อนกะลาสี 
ง. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ 
จ. รองเท้าหุ้มข้อสีด า ชนิดผูกเชือกยืดข้าง 
ฉ. คาดกระบี่ มีถุงมือ 
ช. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหมือนเครื่องแบบเต็มยศขาวทุกประการ 

๔. เคร่ืองแบบคร่ึงยศ เช่นเดียวกับเครื่องแบบเต็มยศขาว เว้นแต่ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ช้ันสายสะพายไม่ต้องสวมสายสะพาย คงประดับแต่ดารา และไม่สวมสายสร้อย 

๕. เคร่ืองแบบสโมสรคอปิด ประกอบด้วย 
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 
ข. เส้ือช้ันนอกคอปิดสีขาว 
ค. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ 
ง. รองเท้าสโมสรหนังสีด ามัน พื้นบาง ชนิดผูกเชือก 
จ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าลอง 

ส าหรับผู้ท่ีได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสวมคอหรือสายสะพายและ
ดารา ให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง ท้ังนี้อนุโลมตามท่ีกล่าวไว้ในเวลาแต่งเครื่องแบบเต็มยศ 
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๖. เคร่ืองแบบสโมสรอกแข็ง ประกอบด้วย 
ก. หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 
ข. เส้ือช้ันนอกเปิดอกสีขาว 
ค. เส้ือกั๊กสีขาวและเช้ิตอกแข็งหรืออกจีบสีขาว  
ง. กางเกงขายาวสีเทามีแถบ 
จ. รองเท้าสโมสรหนังสีด ามัน พื้นบาง ชนิดผูกเชือก 
ฉ. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าลอง 

ส าหรับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าลอง ชนิดสวมคอหรือสายสะพาย 
และดาราให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง ชนิดติดหน้าอกให้ประดับท่ีคอพับของเส้ือใต้เครื่องหมาย
สังกัด ชนิดสวมคอสวมให้แพรแถบอยู่ใต้ผ้าผูกคอ ชนิดสายสะพายเมื่อมีหมายก าหนดการให้สวมไว้  
ในเส้ือสโมสรชั้นนอกทับเส้ือกั๊ก 

๗. เคร่ืองแบบสโมสรอกอ่อน เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสรอกแข็ง เว้นแต่ให้ใช้เส้ือเช้ิต
อกอ่อนสีขาว และแพรแถบรัดเอวสีเทา การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ก็อนุโลมเช่นเดียวกับเครื่องแบบ
สโมสรอกแข็ง 
 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(ช้ีแจง) ท่ี ๓/๐๑ ลง ๒๘ มี.ค.๐๑ เรื่อง การแต่งเครื่องแบบเต็มยศ ครึ่งยศ  
 และราตรีสโมสร 
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ปูายชื่อติดเคร่ืองแบบ 

๑. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ข้าราชการกลาโหม นักเรียนทหาร ทหารกองประจ าการ ลูกจ้าง ติดปูายช่ือให้ถูกต้อง 

และเหมาะสม 

๒. ปูายชื่อ คือ ปูายแสดงช่ือตัวชื่อสกุล ยศ และช่ือส่วนราชการต้นสังกัด ส าหรับข้าราชการ 
กลาโหมประจ าการนักเรียนทหารทหารกองประจ าการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม 

๓. ปูายชื่อ ตามข้อ ๒ มี ๒ แบบ คือ  

 ๓.๑  ปูายช่ือท่ีใช้แสดงช่ือตัวและช่ือสกุล ส าหรับข้าราชการกลาโหมประจ าการ นักเรียนทหาร 
ทหารกองประจ าการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหม  

 ๓.๒  ปูายช่ือท่ีใช้แสดงช่ือตัว  ช่ือสกุล ยศ และช่ือส่วนราชการต้นสังกัด ส าหรับข้าราชการ
กลาโหมประจ าการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจ าการ และลูกจ้างในสังกัดกระทรวงกลาโหมในโอกาสท าการฝึก
หรือศึกษาอบรมร่วมกับต่างประเทศ ปฏิบัติหน้าท่ีร่วมหรือเกี่ยวกับต่างประเทศหรือไปราชการต่างประเทศ   

๔. ชื่อตัวชื่อสกุล  ในปูายช่ือ ตามข้อ ๓ ให้ท าด้วยโลหะและพลาสติก เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า
และมีลักษณะดังนี้  

 ๔.๑  ปูายช่ือตามข้อ ๓.๑ มีขนาดกว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑ 
เซนติเมตร พื้นปูายด้านท่ีจะสลักเป็นสีด า มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร  

 ๔.๒  ปูายช่ือตามข้อ ๓.๒ มีขนาดกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑  
พื้นปูายด้านท่ีจะสลักช่ือเป็นสีด า มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร 

๕.  การสลักอักษรในปูายช่ือตามข้อ ๓ ให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร  
TH sarabunPSK ดังนี้  

 ๕.๑  ปูายช่ือตามข้อ ๓.๑ ให้สลักช่ือตัวและช่ือสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ 
๐.๗ เซนติเมตร และไม่ต้องระบุยศ รูปแบบปูายช่ือตามผนวก ก แนบท้ายระเบียบ  

 ๕.๒  ปูายช่ือตามข้อ ๓.๒ ให้สลักตัวอักษร เป็น ๓ แถว ดังนี้  
  ๕.๒.๑  แถวบนสลักช่ือตัวและช่ือสกุลเป็นภาษาไทย มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ 

เซนติเมตร   
  ๕.๒.๒  แถวกลางสลักเฉพาะช่ือตัวเป็นภาษอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่มีขนาดสูงประมาณ 

๐.๓ เซนติเมตร จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางปูายช่ือ 
  ๕.๒.๓  แถวล่างมุมซ้ ายสลักค าย่อเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ ใหญ่ตามท่ี

กระทรวงกลาโหมก าหนด มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและ
ขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร ส าหรับผู้ไม่มียศไม่ต้องสลักค าย่อยศ 

  ๕.๒.๔  แถวล่างมุมขวาสลักค าย่อช่ือส่วนราชการต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้นตรง
กระทรวงกลาโหมหรือเหล่าทัพแล้วแต่กรณี เป็นภาษอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ  
๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณตัวสุดท้ายห่าง
จากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร  รูปแบบปู าย ช่ือตามผนวก ข  แนบท้าย
ระเบียบ 

๖. ให้ข้าราชการกลาโหมประจ าการ นักเรียนทหารทหารกองประจ าการ และลูกจ้าง ในสังกัด 
กระทรวงกลาโหม ติดปูายช่ือตามระเบียบนี้ 
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๗. การติดปูายชื่อ ให้ติดในทุกโอกาสท่ีสวมเครื่องแบบ 

๘. วิธีติดปูายชื่อให้ติดตรงกึ่งกลางเหนือกระเป๋ากลางอกเส้ือด้านขวา ประมาณ ๑ เซนติเมตร 
ในกรณีท่ีเส้ือเครื่องแบบไม่มีกระเป๋าบน ให้ติดตรงกึ่งกลางอกเส้ือด้านขวาสูงต่ าพองาม  

๙. ให้ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรือกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
จัดหาปูายช่ือตามระเบียบนี้ให้แก่ข้าราชการกลาโหมประจ าการ นักเรียนทหารและลูกจ้างเก็บเงินค่าจัดหา
จากทุกคน เว้นแต่ปูายช่ือส าหรับทหารกองประจ าการ ให้จัดหาให้โดยเบิกจ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ 
นั้น ๆ โดยจ่ายให้เพียงครั้งเดียว 

๑๐.  การสลักช่ือลงบนแผ่นปูายช่ือ ให้เป็นหน้าท่ีของส่วนราชการต้นสังกัดจัดท าให้เป็นส่วนรวม 

๑๑.   การใช้ปูายช่ือซึ่งมีลักษณะแตกต่างไปจากระเบียบนี้ และการสลักช่ือ หรือเขียนหรือพิมพ์ช่ือ 
เป็นตัวอักษรภาษาต่างประเทศในโอกาสพิเศษบางโอกาสนั้น ๆ ให้ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ันผู้บัญชาการกองพล 
ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีอ านาจส่ังให้กระท าเป็นการช่ัวคราวตามโอกาส 
นั้น ๆ ได้ 
เอกสารอ้างอิง  - ระเบียบ กห.ว่าด้วยปูายช่ือติดเครื่องแบบ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ 

            - ระเบียบ กห.ว่าด้วยปูายช่ือติดเครื่องแบบ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๘                                   
                     - ระเบียบ กห.ว่าด้วยปูายช่ือติดเครื่องแบบ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๙ 
                     - ระเบียบ กห.ว่าด้วยปูายช่ือติดเครื่องแบบ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๖๑ 
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ผนวก ก 
 

รูปแบบปูายชื่อสลักตัวอักษรภาษาไทย 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-  ท าด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑ เซนติเมตร  
พื้นปูายด้านท่ีสลักตัวอักษรเป็นสีด า มีเส้นขอบสีขาว ประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร 

-  สลักช่ือตัวและช่ือสกุลเป็นภาษาไทยด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK มีขนาดสูง  
      ประมาณ ๐.๗ เซนติเมตร   

 
หมายเหตุ  กรณีจ านวนอักษรของช่ือ และสกุล มีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ของปูายช่ือท่ีก าหนด 
             ให้สามารถลดขนาดอักษรให้อยู่ในหนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มีช่องว่างระหว่างขอบ 
             ซ้ายขวา อย่างน้อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาว ๗.๕ เซนติเมตร 

ความกว้าง ๒ เซนติเมตร    แบบอักษร TH SarabunPSK  
  มีขนาดสูงประมาณ ๐.๗ เซนติเซนติเมตร สินสมบูรณ์  กิตติว์รเทพ 
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ผนวก ข 
  

รูปแบบปูายชื่อสลักตัวอักษรเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-  ท าด้วยโลหะหรือพลาสติกเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒.๕ เซนติเมตร ยาว ๗.๕ เซนติเมตร หนา ๐.๑  
      เซนติเมตร พื้นปูายด้านท่ีสลักตัวอักษรเป็นสีด า มีเส้นขอบสีขาวประมาณ ๐.๑ เซนติเมตร 

-  การสลักตัวอักษรในปูายช่ือให้สลักด้วยตัวอักษรบรรจงสีขาว แบบอักษร TH SarabunPSK โดยแบ่ง 
ออกเป็น ๓ แถวดังนี้ 
๑.  แถวบนสลักช่ือตัวและช่ือสกุลภาษาไทย ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร 
๒.  แถวกลางสลักเฉพาะช่ือตัวภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรขนาดประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร  

จัดให้อยู่แนวกึ่งกลางปูายช่ือ 
๓.  แถวล่างมุมซ้ายสลักค าย่อเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ตามท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด มีขนาดสูง

ประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้ตัวอักษรตัวแรกห่างจากขอบซ้ายและขอบล่าง ด้านละประมาณ 
๐.๓ เซนติเมตร ส าหรับผู้ไม่มียศไม่ต้องสลักค าย่อยศ  

๔.  แถวล่างมุมขวาสลักค าย่อช่ือส่วนราชการต้นสังกัดระดับหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมหรือเหล่า
ทัพ แล้วแต่กรณี เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร โดยให้
ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวาและขอบล่าง ด้านละประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร  

 
หมายเหตุ  กรณีจ านวนอักษรของช่ือ และสกุล มีความยาวเกินกว่าหนึ่งบรรทัด ของปูายช่ือท่ีก าหนด 
             ให้สามารถลดขนาดอักษรให้อยู่ในหนึ่งบรรทัดได้ตามเหมาะสม โดยให้มีช่องว่างระหว่างขอบ    
             ซ้ายขวา อย่างน้อยประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความยาว ๗.๕ เซนติเมตร 

ความกว้าง ๒.๕ เซนติเมตร 

แบบอักษร TH SarabunPSK  
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๔ เซนติเมตร 

แบบอักษร TH SarabunPSK  
มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร 

ตัวอักษรตัวตัวแรกห่างจากขอบซ้าย 
และขอบล่าง ด้านละประมาณ  
๐.๓ เซนติเมตร  

สินสมบูรณ์  กิตติว์รเทพ 
 
 COL                                       RTA      
RTARTAF 

SINSOMBOON 
 แบบอักษร TH SarabunPSK  

มีขนาดสูงประมาณ ๐.๓ เซนติเมตร 
ตัวอักษรตัวสุดท้ายห่างจากขอบขวา 
และขอบล่าง ด้านละประมาณ  
๐.๓ เซนติเมตร  
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เสื้อกันหนาวประกอบเคร่ืองแบบทหารอากาศ 
 

 ๑.  วัตถุประสงค์   โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเส้ือกันหนาว ให้มี
ความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

๒.  เสื้อกันหนาวของข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือน  เป็นเส้ือแขน
ยาวสีขาวสีเทา (สีเครื่องแบบ)  คอปกแหลม ตัวเส้ือด้านหน้าติดซิป ปลายเปิดยาวตลอดถึงชายเส้ือ มี
กระเป๋าเจาะเฉียงระหว่างเอวเส้ือด้านหน้าท้ังซ้ายและขวา ตัวเส้ือยาวคลุมครึ่งสะโพก ชายเส้ือด้านหลังและ
แขนเส้ือมีสาบ ลักษณะเช่นเดียวกับอินทรธนู มีดุมติดท่ีชายเส้ือและแขนเส้ือข้างละ ๒ ดุม ท่ีไหล่เส้ือมี
อินทรธนูอ่อนปลายตัดแหลมและมีรังดุมติดดุมข้างละ ๑ ดุม ใช้สวมคลุมทับเครื่องแบบมาปฏิบัติราชการ
ตามปกติ  

        ๓.  การติดปูายชื่อ และเคร่ืองหมายแสดงความสามารถ ดังนี้  

     ๓.๑  ปูายชื่อ  ให้ปักช่ือตัวช่ือสกุลด้วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. บนผ้าสี
เดียวกับเส้ือ ขนาดกว้าง ๒.๕ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ท่ีกลางอกเส้ือข้างซ้าย โดยให้ติดเป็นแบบตีนตุ๊กแก 
สีเดียวกับเส้ือหรือคล้ายคลึงกับเส้ือ กรณีไปราชการ ศึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศให้ปักช่ือ
ตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพียงอย่างเดียว  

   ๓.๒  ผู้ที่มีเคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการท างานในอากาศ  ให้ปักเครื่องหมาย
แสดงความสามารถในการท างานในอากาศ เพียง ๑ ชนิด และช่ือตัวช่ือสกุล บนผ้าสีเดียวกับเส้ือ ขนาด
กว้าง ๖ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ติดตีนตุ๊กแกสีเดียวหรือสีคล้ายคลึงกับเส้ือท่ีกลางอกเส้ือข้างซ้าย โดยด้านบนปัก
เครื่องหมายแสดงความสามารถในการท างานในอากาศสีตามเครื่องหมาย ขนาด ๕.๕ ซม. และด้านล่างปัก
ช่ือตัวช่ือสกุลด้วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. กรณีไปราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาว
ต่างประเทศให้ปักช่ือตัวเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพียงอย่างเดียว  

   ๓.๓  ผูท้ี่มีเคร่ืองหมายแสดงความสามารถชนิดอื่น ๆ ท่ีก าหนดให้ประดับท่ีอกเส้ือ
ข้างซ้ายให้ปักเครื่องหมายแสดงความสามารถ เพียง ๑ ชนิด และช่ือตัวช่ือสกุล บนผ้าสีเดียวกับเส้ือ ขนาด
กว้าง ๖ ซม. ยาว ๑๐ ซม. ติดตีนตุ๊กแกสีเดียวหรือสีคล้ายคลึงกับเส่ือท่ีกลางอกเส่ือข้างซ้าย โดยด้านบนปัก
เครื่องหมายแสดงความสามารถสีตามเครื่องหมาย ขนาดตามความเหมาะสม และด้านล่างปักช่ือตัวช่ือสกุล
ด้วยไหมสีขาวขนาดตัวอักษรสูง ๑ ซม. กรณีไปราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศ ให้ปัก
ช่ือเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่เพียงอย่างเดียว  

    ๔.  การติดเคร่ืองหมายยศ และเคร่ืองหมายชั้น ดังนี้   
   ๔.๑  นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ใช้เครื่องหมายยศปักบนปลอกผ้า
สีน้ าเงินด า ตามท่ี ทอ.ก าหนด 
   ๔.๒  ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้ติดเครื่องหมายช้ัน ตามท่ีก าหนดไว้ในกฎส านัก
นายกรัฐมนตรี โดยสวมที่อินทรธนูท้ัง ๒ ข้าง  
   ท้ังนี้ การติดเครื่องหมายยศให้ปฏิบัติตามค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒ 
เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า  

 ๕.  เสื้อกันหนาวของพนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า มีลักษณะเช่นเดียวกับเส้ือกัน
หนาวของข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือน โดยไม่ติดเครื่องหมายใด ๆ เว้นแต่ปูายช่ือ  
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๖.  การใช้เสื้อกันหนาวคลุมทับเคร่ืองแบบ ตามข้อ ๒ และข้อ ๕  ให้รูดซิปท่ีอกเส้ือถึง
ดุมเม็ดท่ี ๒ ของเครื่องแบบท่ีสวมทับ  

๗.  เสื้อกันหนาวของลูกจ้างชั่วคราว  ใช้เส้ือกันหนาวแขนยาวสีเทาหรือสีขาว ไม่จ ากัด
รูปแบบและให้มีลักษณะแตกต่างจากเส้ือกันหนาวของข้าราชการทหาร โดยไม่ติดเครื่องหมายใด ๆ กรณี
เป็นเส้ือติดซิปหรือติดดุมด้านหน้าให้รูดซิปหรือกลัดดุมเม็ดท่ี ๒ ของเส้ือท่ีสวมทับ  

๘.  ส าหรับนักบิน ผู้ปฏิบัติงานที่สถานีรายงาน สถานีถ่ายทอดโทรคมนาคม และ
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยราชการสนาม  ให้ใช้เส้ือกันหนาวตามท่ี ทอ.ก าหนด และในกรณีผู้ท่ีปฏิบัติงานหน่วย
ราชการสนาม ได้รับพระราชทานเส้ือกันหนาว ให้ผู้นั้นใช้เส้ือกันหนาวท่ีได้รับพระราชทานประกอบ
เครื่องแบบท่ีปฏิบัติงาน ณ ท่ีนั้นได้โดยอนุโลม  

 

 

 
เอกสารอ้างอิง  - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเส้ือกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒  
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ผนวก  
ประกอบระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเส้ือกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒  

 
รูปภาพตัวอย่างเส้ือกันหนาว  

(กรณีไม่มีเครื่องหมายแสดงความสามารถ)  
 
 

 กรณีปฏิบัติราชการตามปกติ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
กรณีไปราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศ 
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ผนวก  

ประกอบระเบียบ ทอ.ว่าด้วยเส้ือกันหนาว พ.ศ.๒๕๖๒  
 

รูปภาพตัวอย่างเส้ือกันหนาว  
(กรณีมีเครื่องหมายแสดงความสามารถ)  

 
 

กรณีปฏิบัติราชการตามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กรณีไปราชการ ฝึก ศึกษา หรือดูงานร่วมกับชาวต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๒ - 
 
 

การใช้เคร่ืองหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า  
  

  อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖๕ แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหารอากาศ พ.ศ.๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับท่ี ๑๓ เพื่อความ
สะดวก ในการปฏิบัติหน้าท่ีและการแต่งเครื่องแบบของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม ตามแบบสากลนิยม จึงสมควรก าหนดเครื่องหมายยศบนปลอกผ้า  
เพื่อประกอบเครื่องแบบ และเส้ือคลุมกันหนาว ดังนี้    

 ๑.  ยกเลิกค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๒/๕๔ ลง ๑๔ ก.ย.๕๔ เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศ
ทหารอากาศบนปลอกผ้า      

๒.  ก าหนดให้มีเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าสีน้ าเงินด า รายละเอียดรูปแบบเครื่องหมายยศ 
ตามผนวกท้ายค าส่ังนี้   

๓.  เครื่องหมายยศตามข้อ ๑ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนใช้ประดับ
เครื่องแบบ และเส้ือกันหนาว ดังนี้    

  ๓.๑  เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับของทหารชาย    
  ๓.๒  เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ และเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว 

ของทหารหญิง    
  ๓.๓  เส้ือกันหนาวแบบคลุมครึ่งสะโพก และเส้ือคลุมกันหนาวแบบตัวยาวครึ่งน่อง   

๔.  การประดับเครื่องหมายยศ ให้สวมกับอินทรธนูอ่อนท้ังสองข้างของเส้ือเครื่องแบบ 
และเส้ือกันหนาวตามข้อ ๓ โดยไม่ติดเครื่องหมายสังกัดบนปกคอเส้ือ   
 
 
เอกสารอ้างอิง     ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  เรื่อง การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศ 
                       บนปลอกผ้า  
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ผนวก ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๖/๖๒ ลง ๑๖ ก.ย.๖๒  
เรื่อง  การใช้เครื่องหมายยศทหารอากาศบนปลอกผ้า  

  
การก าหนดลักษณะขนาดของเครื่องหมายยศ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน  

ช้ันพันจ่าอากาศ และนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ บนปลอกผ้าสีน้ าเงินด า ให้สวมกับอินทรธนูอ่อน  
ท้ังสองข้าง ของเส้ือเครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับของทหารชาย เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอพับ และ
เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะปล่อยเอว ของทหารหญิง และเส้ือคลุมกันหนาวแบบคลุมครึ่งสะโพก และ
เส้ือคลุมกันหนาวแบบตัวยาวครึ่งน่อง   

๑.  ลักษณะปลอกผ้า เป็นปลอกรูปส่ีเหล่ียมท าด้วย ผ้าใยสังเคราะห์เทโทร่อนผสม 
เรยอง สีน้ าเงินด า มีขนาดดังนี้    

 ทหารชาย ปลอกผ้ายาว ๑๐ ซม. ด้านไหล่กว้าง ๕.๕ ซม. ด้านคอกว้าง ๔.๕ ซม.         
 ทหารหญิง ปลอกผ้ายาว ๘.๕ ซม. ด้านไหล่กว้าง ๕ ซม. ด้านคอกว้าง ๔ ซม.  

๒.  ลักษณะเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าสีน้ าเงินด า มีดังนี้    
 ๒.๑  นายทหารสัญญาบัตรช้ันนายพลอากาศ เป็นรูปดาว ๕ กลีบ ปักด้วยไหมสีเงิน 

เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๘ ซม. ของทหารชาย และเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. ของทหารหญิง บนปลอกผ้า 
ท้ังสองข้าง แต่ละข้างมีจ านวนดาวตามช้ันยศเรียงกันตามส่วนยาวของปลอกผ้าจากด้านไหล่ไปด้านคอ  
โดยมีระยะห่างดังนี้   

  พลอากาศตรี ปักรูปดาว ๒ ดวง กึ่งกลางปลอกผ้า  
  ทหารชาย ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๓.๔ ซม. 

จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๓.๕ ซม.  
  ทหารหญิง ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๓ ซม. 

จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๒.๙ ซม.     
  พลอากาศโท ปักรูปดาว ๓ ดวง กึ่งกลางปลอกผ้า     
  ทหารชาย ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๒.๓๕ ซม. 

จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๒.๖ ซม. และจุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสามห่างจาก 
จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสอง ๒.๖ ซม.     

  ทหารหญิง ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๒.๓ ซม. 
จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๒.๒ ซม. และจุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสามห่างจาก 
จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสอง ๒.๒ ซม.     

  พลอากาศเอก ปักรูปดาว ๔ ดวง กึ่งกลางปลอกผ้า     
  ทหารชาย ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘๕ ซม. 

จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๒ ซม.จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสามห่างจากจุด
ศูนย์กลาง ดาวดวงท่ีสอง ๒ ซม. และจุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีส่ีห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสาม ๒ ซม. 

  ทหารหญิง ให้จุดศูนย์กลางดาวดวงแรกห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๙ ซม. 
จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสองห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงแรก ๑.๗ ซม.จุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสามห่างจาก
จุดศูนย์กลาง ดาวดวงท่ีสอง ๑.๗ ซม.และจุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีส่ีห่างจากจุดศูนย์กลางดาวดวงท่ีสาม ๑.๗ ซม.   

 
 
 



- ๑๘๔ - 
 
 ๒.๒  จอมพลอากาศ ปักรูปดาว ๕ กลีบ เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๑ ซม. จ านวน ๕ ดวง 

เรียงเป็น รูปวงกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔ ซม. ภายในวงกลมมีคฑากับกระบี่ไขว้ท้ังหมดปักด้วยไหมสีเงิน 
บนปลอกผ้าสีน้ าเงินด าท้ังสองข้าง ให้จุดศูนย์กลางรูปวงกลมอยู่กึ่งกลางปลอกผ้า กลีบหนึ่งของดาว ปลายคฑา 
และด้ามกระบี่ อยู่ทางด้านคอ 
  ๒.๓  นายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศ       
     ทหารชาย เป็นรูปแถบปักด้วยไหมสีเงินบนปลอกผ้าท้ังสองข้างให้แถบใหญ่  
กว้าง ๐.๙ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. แถบเล็กกว้าง ๐.๖ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๓ ซม. ให้แถบล่าง 
ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม.      
     ทหารหญิง เป็นรูปแถบปักด้วยไหมสีเงินบนปลอกผ้าท้ังสองข้าง ให้แถบใหญ่ 
กว้าง ๐.๗ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. แถบเล็ก กว้าง ๐.๔ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๒ ซม. ให้แถบล่าง 
ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม.  
     แต่ละข้างมีจ านวนแถบตามช้ันยศ  คือ  
     นาวาอากาศตรี  แถบใหญ่ ๒ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ แทรกอยู่ระหว่างกลาง 
         นาวาอากาศโท  แถบใหญ่ ๓ แถบ  
     นาวาอากาศเอก  แถบใหญ่ ๔ แถบ    
  ๒.๔  นายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ      
     ทหารชาย เป็นรูปแถบปักด้วยไหมสีเงินบนปลอกผ้าท้ังสองข้าง ให้แถบใหญ่ 
กว้าง ๐.๙ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. แถบเล็ก กว้าง ๐.๖ ซม. ยาว ๒.๒ ซม. ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๓ ซม. ให้แถบล่าง 
ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม.  
     ทหารหญิง เป็นรูปแถบปักด้วยไหมสีเงินบนปลอกผ้าท้ังสองข้าง ให้แถบใหญ่ 
กว้าง ๐.๗ ซม. ยาว ๑.๘ ซม. แถบเล็ก กว้าง ๐.๔ ซม.ยาว ๑.๘ ซม. ระหว่างแถบห่างกัน ๐.๒ ซม.ให้แถบล่าง 
ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม. แต่ละข้างมีจ านวนแถมตามช้ันยศ  คือ     
     เรืออากาศตรี  แถบใหญ่ ๑ แถบ      
     เรืออากาศโท   แถบใหญ่ ๑ แถบ กับแถบเล็ก ๑ แถบ ให้แถบเล็กอยู่ทางด้านไหล่     
     เรืออากาศเอก  แถบใหญ่ ๒ แถบ    
  ๒.๕  นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ  เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ปักด้วยไหมสีเงิน 
บนปลอกผ้าท้ังสองข้าง บั้งกว้าง ๐.๔ ซม. ปลายบั้งท้ังสองข้างห่างกัน ๒.๕ ซม. ให้มุมแหลมของบั้ง 
อยู่ทางด้านคอ ปลายขาบั้งห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม. แต่ละข้างมีจ านวนบั้งตามช้ันยศ คือ 
     พันจ่าอากาศตรี  ๑  บั้ง      
     พันจ่าอากาศโท  ๒  บั้ง     
     พันจ่าอากาศเอก  ๓  บั้ง   
     ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้เรียงซ้อนกันเว้นระยะห่าง ๐.๒ ซม.    
  ๒.๖  นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ เป็นบั้งรูปหางนกแซงแซว ปักด้วยไหมสีเหลือง 
บนปลอกผ้าท้ังสองข้าง บั้งกว้าง ๐.๔ ซม. ปลายบั้งท้ังสองข้างห่างกัน ๒.๕ ซม. ให้ปลายขาบั้งอยู่ทางด้านคอ 
มุมแหลมของบั้งห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๑.๘ ซม. แต่ละข้างมีจ านวนบั้งตามช้ันยศ  คือ     
     จ่าอากาศตรี  ๑ บั้ง    
     จ่าอากาศโท  ๒ บั้ง     
     จ่าอากาศเอก  ๓ บั้ง      
     ในกรณีมีบั้งมากกว่า ๑ บั้ง ให้เรียงซ้อนกันเว้นระยะห่าง ๐.๒ ซม.    
 



- ๑๘๕ - 
 
  ๒.๗  นายทหารสัญญาบัตรท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็นนายทหารราชองครักษ์ 
(นรอ.) ให้ประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร ด้วยโลหะสีเงินบนปลอกผ้าข้างขวา ให้ส่วนล่างของ
เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร ห่างจากขอบปลอกผ้าด้านไหล่ ๒.๕ ซม. โดยไม่ปักเครื่องหมายยศ 
บนปลอกผ้าข้างขวา และมิให้ประดับเครื่องหมายดังกล่าวกับเส้ือคลุมกันหนาวทุกชนิด     
  ๒.๘  รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าตามอนุผนวกท่ีแนบ     
     ทหารชาย     
     อนุผนวก ๑ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันพลอากาศ     
     อนุผนวก ๒ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันจอมพลอากาศ     
     อนุผนวก ๓ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศ     
     อนุผนวก ๔ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศ     
     อนุผนวก ๕ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ     
     อนุผนวก ๖ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ     
     อนุผนวก ๗ เครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร     
     ทหารหญิง     
     อนุผนวก ๘ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันพลอากาศ     
     อนุผนวก ๙ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันนาวาอากาศ     
     อนุผนวก ๑๐ เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตรช้ันเรืออากาศ     
     อนุผนวก ๑๑ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ     
     อนุผนวก ๑๒ เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๖ - 
 

                                รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย                  อนุผนวก ๑ 
นายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศ   

 



- ๑๘๗ - 
 

                                รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย                  อนุผนวก ๒ 
ช้ันจอมพลอากาศ   

  

       
 
           หมายเหตุ   
         ๑.  ผ้าใยสังเคราะห์เทโทร่อนผสมเรยองสีน้ าเงินด า 
 ๒.  ไหมสีเงิน 
           ดาว  ø  ๑.๑ ซม.  กลุ่มของดาวอยู่กึ่งกลางปลอกผ้า  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๘๘ - 
 

                                รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย                  อนุผนวก ๓ 
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศ   

 

 
 



- ๑๘๙ - 
 

                                รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย                  อนุผนวก ๔ 
นายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ   

 

 
 



- ๑๙๐ - 
 

                              รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย                  อนุผนวก ๕ 
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๑ -  
 

                              รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารชาย                  อนุผนวก ๖ 
นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๙๒ - 
 

                             รูปแบบเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ วปร บนปลอกผ้า                 อนผุนวก ๗ 
นายทหารราชองครักษ์ (นรอ.)   

 

 
    หมายเหตุ  
 ๑.  ผ้าใยสังเคราะห์เทโทร่อนผสมเรยองสีน้ าเงินด า  
 ๒.  โลหะสีเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๓ - 
 

                             รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง                 อนุผนวก ๘ 
นายทหารสัญญาบัตรชั้นพลอากาศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๔ - 
 

                             รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง                 อนุผนวก ๙  
นายทหารสัญญาบัตรชั้นนาวาอากาศ    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- ๑๙๕ - 
  

                               รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง                 อนุผนวก ๑๐  
นายทหารสัญญาบัตรชั้นเรืออากาศ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๖ - 
  

                               รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง                 อนุผนวก ๑๑  
นายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๙๗ - 
  

                               รูปแบบเครื่องหมายยศบนปลอกผ้าของทหารหญิง                 อนุผนวก ๑๒  
นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๙๘ - 
 
 

การใช้ผ้าผูกคอสีด าเง่ือนกะลาสีและผ้ารูปตัววีสีด าประกอบเคร่ืองแบบในโอกาสไว้ทุกข์ 
 

เพื่อให้การแต่งเครื่องแบบของข้าราชการในสังกัด ทอ .เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เหมาะสมและสะดวกต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ จึงก าหนดให้มีส่วนประกอบของเครื่องแบบทหารอากาศ
เพิ่มข้ึนเพื่อใช้ในโอกาสไว้ทุกข์ ดังนี้ 

๑. เคร่ืองแบบทหารชาย ใช้ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนกะลาสี ประกอบเครื่องแบบ ดังนี้ 
๑.๑ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 
๑.๒ เครื่องแบบปกติเทารัดเอว 
๑.๓ เครื่องแบบเต็มยศเทา 

๒. เคร่ืองแบบทหารหญิง ใช้ผ้ารูปตัววีสีด า ประกอบเครื่องแบบ ดังนี้ 
๒.๑ เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ 
๒.๒ เครื่องแบบปกติขาว 
๒.๓ เครื่องแบบครึ่งยศ 
๒.๔ เครื่องแบบเต็มยศขาว 
๒.๕ เครื่องแบบเต็มยศเทา 

๓. รายละเอียด ลักษณะ รูปแบบและการใช้ผ้ารูปตัววีสีด า ใช้ตามผนวกท่ีแนบ 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๘๓/๓๘ ลง ๑๓ พ.ย.๓๘ เรื่อง ให้ใช้ผ้าผูกคอสีด า 
 เงือกกะลาสี และผ้ารูปตัววีสีด า  ประกอบเครื่องแบบทหารอากาศในโอกาสไว้ทุกข์ 
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ลักษณะรูปแบบและการใช้ผ้ารูปตัววีสีด า 
 

ประกอบค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๘๓/๓๘ ลง ๑๓ พ.ย.๓๘ 
เรื่อง ก าหนดให้ใช้ผ้าผูกคอสีด าและผ้ารูปตัววีสีด าประกอบเครื่องแบบทหารอากาศในโอกาสไว้ทุกข์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลักษณะรูปแบบและการใช้เป็นแถบผ้าโค้งรูปตัววี ขอบด้านในมีลักษณะเป็นรูปครึ่งวงกลม
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑ เซนติเมตร ขอบด้านนอกมีลักษณะเป็นรูปก้นอาร์ม ปลายแถบผ้ากว้าง ๐.๕ 
เซนติเมตร กึ่งกลางแถบผ้า กว้าง ๕ เซนติเมตร ท่ีปลายแถบผ้าท้ัง ๒ ข้าง ติดดุมกิ๊ปข้างละ ๒ ดุม  
เรียงตามแนวขอบด้านใน ใช้ส าหรับกลัดติดใต้ปกคอเส้ือ ดังนี้ 

๑.  เส้ือคอพับสีขาวแขนยาวท่ีใช้ประกอบกับเส้ือช้ันนอกคอแบะสีขาว 

๒.  เส้ือคอพับสีเทาอ่อนแขนยาวที่ใช้ประกอบกับเส้ือช้ันนอกคอแบะสีเทา 
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ห้ามน าส่วนของเคร่ืองแบบทหารไปใช้ในการแตง่กายพลเรือน 
 

๑. วัตถุประสงค์ 

ด้วยปรากฏว่า ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้างและคนงานในสังกัด
กระทรวงกลาโหม ได้น าส่วนของเครื่องแบบทหาร เช่น เข็มขัด และรองเท้าหุ้มข้อแบบทหาร เป็นต้น  
ไปใช้ในการแต่งกายพลเรือนซึ่งเป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลภายนอกท่ัว ๆ ไป และเมื่อบุคคลเหล่านั้น  
น าส่วนของเครื่องแบบทหารไปใช้ประกอบในการแต่งกายแล้ว ประพฤติตนในทางเสียหายย่อมท าให้
ประชาชนเข้าใจผิดว่าเป็นพฤติการณ์ของทหาร น าความเส่ือมเสียมาสู่วงการทหารเป็นอย่างมากฉะนั้น  
เพื่อปูองกันความเส่ือมเสียอันอาจเกิดขึ้นดังกล่าว กระทรวงกลาโหมจึงออกค าส่ังไว้ ดังต่อไปนี้ 

๒. ห้ามมิให้ทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูก จ้างและคนงาน ในสังกัด
กระทรวงกลาโหมน าช้ินส่วนของเครื่องแบบทหารไปใช้ประกอบในการแต่งกายพลเรือน ในลักษณะ  
ท่ีอาจท าให้วิญญูชนท่ัวไปมีความเข้าใจผิดว่าผู้นั้นเป็นทหาร 

๓. เม่ือปรากฏว่ามี ผู้ปฏิบัติฝุาฝืนค าส่ังตามความในข้อ ๑ ให้สารวัตรทหารจับกุม 
ส่งส่วนราชการต้นสังกัดของผู้นั้น และให้ส่วนราชการต้นสังกัดพิจารณาลงโทษอย่างหนัก และถ้าผู้นั้นเป็น  
ผู้ไม่มีสิทธิแต่งเครื่องแบบทหาร ก็ให้ด าเนินการทางคดีต่อไป 

๔. หากปรากฏว่า บุคคลภายนอกผู้ไม่มีสิทธิแต่งเคร่ืองแบบทหาร ใช้เครื่องแต่งกาย
คล้ายเครื่องแบบทหารหรือน าส่วนใด ๆ ของเครื่องแบบทหารไปใช้ประกอบในการแต่งกาย อันมีลักษณะ
อาจท าให้ ผู้อื่นหลงเช่ือว่าเป็นทหาร ก็ให้สารวัตรทหารหรือผู้พบเห็นแจ้งต่อเจ้าหน้าท่ีต ารวจหรือ  
เจ้าพนักงานฝุายปกครองผู้มีอ านาจให้จับกุมด าเนินการทางคดีในฐานท่ีกระท าความผิดกฎหมายว่าด้วย
เครื่องแบบทหารต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง กห.ท่ี ๑๓๑/๑๒๔๑๓ ลง ๑๕ มิ.ย.๙๘ เรื่อง ห้ามน าส่วนของเครื่องแบบทหาร
 ไปใช้ในการแต่งกายพลเรือน 
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การแต่งกายของทหารประจ าการ นอกประจ าการ และทหารไปนอกพระราชอาณาเขต 
  

๑. ทหารประจ าการ 
นายทหารสัญญาบัตรประจ าการในเวลาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือไปในฐานะท่ีเป็น

เกียรติ ต้องแต่งเครื่องแบบตามกฎกระทรวงกลาโหม แต่ผู้ซึ่งมิได้สังกัดในหน่วยทหาร โดยใช้เส้ือช้ันนอกคอ
แบะ เส้ือช้ันในคอต้ัง (เช้ิต) ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี หรือเงื่อนหูกระต่าย ประกอบกับกางเกงขายาวก็ได้ สีเครื่อง
แต่งตัวตามสมัยนิยม เช่นนี้ ให้ใช้สีสุภาพไม่ฉูดฉาด ส่วนรองเท้ากับถุงเท้า ให้ใช้ตามความนิยมและสุภาพ 

ส่วนทหารประจ าการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ต้องแต่งเครื่องแบบเสมอ เว้นแต่อยู่ใน  
เคหะสถานหรือในท่ีอันมิดชิด หรือได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ันผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือ  
หรือผู้บังคับการกองบินขึ้นไปแล้ว จึงแต่งตัวนอกเครื่องแบบได้  

นายทหารช้ันสัญญาบัตรพลรบซึ่ งเคยรับราชการประจ าการในกองพันทหาร 
รักษาพระองค์นั้น เมื่อต้องย้ายไปรับราชการท่ีอื่นแล้ว จะแต่งเครื่องแบบอย่างทหารรักษาพระองค์อีกไม่ได้ 
คงให้แต่งตามเหล่าสังกัดเดิมของตน หรือสังกัดใหม่ตามเหล่า, จ าพวกนั้น ๆ  

นายทหารนอกกอง, นายทหารพิเศษ และผู้บังคับการพิเศษ แต่งเครื่องแบบได้อย่าง
นายทหารประจ าการ 

๒. ทหารนอกประจ าการ 
นายทหารช้ันสัญญาบัตรนอกประจ าการท่ีรับเบี้ยหวัดหรือบ านาญ แต่งเครื่องแบบ

ส าหรับนายทหารนอกประจ าการตามท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหารได้ทุกโอกาส เว้นแต่ถ้าผู้ใดประพฤติตนในทางท่ีอาจเป็นการเส่ือมเสียเกียรติของทหาร 
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะส่ังให้ผู้นั้น  
งดแต่งเครื่องแบบส าหรับนายทหารนอกประจ าการในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือตลอดไปก็ได้ 

นายทหารช้ันสัญญาบัตรนอกประจ าการท่ีไม่มีเบี้ยหวัดหรือบ านาญ แต่งเครื่องแบบ
ทหารได้เฉพาะต่อเมื่อได้รับค าส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือปลัดกระทรวงกลาโหมเท่านั้น 

ทหารนอกประจ าการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรลงไป แต่งเครื่องแบบได้เฉพาะเมื่อเข้ารับ
ราชการทหารเท่านั้น เว้นแต่จะได้มีก าหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกฎกระทรวงกลาโหม อ อกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  

๓. ทหารไปนอกพระราชอาณาเขต 
นายทหารช้ันสัญญาบัตรประจ าการ นายทหารนอกกอง , นายทหารพิเศษ และ 

ผู้บังคับการพิเศษ เมื่อออกไปนอกพระราชอาณาเขต จะแต่งเครื่องแบบไม่ได้ เว้นแต่ขณะท่ีท าหน้าท่ี
ราชการหรือในโอกาสต่อไปนี้ จึงให้แต่งเครื่องแบบ คือ 

๓.๑ เข้าเฝูาพระเจ้าแผ่นดิน, เจ้านายต่างประเทศ และไปเยี่ยมค านับประธานาธิบดี 
เมื่อเจ้าหน้าท่ีของประเทศนั้น ๆ นัดหมายให้แต่งเครื่องแบบ 

๓.๒ ไปหาข้าราชการต่างประเทศฝุายทหารหรือพลเรือนในหน้าท่ีราชการในโอกาสท่ี
ควรแต่งเครื่องแบบ 
 
 
 



- ๒๐๒ - 
 

๓.๓ ได้รับเชิญไปดูการทหารหรือไปสมาคมกับทหารซึ่ง ณ ท่ีนั้นเขาแต่งเครื่องแบบ 
๓.๔ ไปในงานพิธีของรัฐบาลซึ่งมีก าหนด ให้ข้าราชการในประเทศนั้น ๆ แต่งเครื่องยศ 

ทหารประจ าการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร เมื่อออกไปนอกพระราชอาณาเขตจะต้อง  
แต่งเครื่องแบบในโอกาสใด ให้ผู้บังคับบัญชาส่ังตามแต่จะเห็นสมควร 

ทหารนอกประจ าการเมื่อออกไปนอกพระราชอาณาเขตห้ามมิให้แต่งเครื่องแบบ เว้นแต่
นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งไปรับราชการประจ าอยู่ต่างประเทศ ให้แต่งเครื่องแบบได้เมื่อจ าเป็น 

นายทหารช้ันสัญญาบัตรซึ่งก าลังศึกษาวิชาทหารอยู่ต่างประเทศ ถ้าระเบียบของ
ประเทศนั้น ให้ผู้ศึกษาต้องแต่งเครื่องแบบในโอกาสใด ก็ให้แต่งเครื่องแบบกองทัพไทยตามสังกัดของตน  
ในโอกาสนั้นได้ เว้นแต่ จะได้รับอนุญาตให้แต่งเครื่องแบบของประเทศท่ีตนศึกษาวิชาอยู่ก็ให้แต่งเครื่องแบบ
ของประเทศนั้นได้  
 
เอกสารอ้างอิง ข้อบังคับทหาร ท่ี ๑๕/๑๓๘๙๔ ว่าด้วยการแต่งตัว  
                                             ๒๔๗๙ 
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ก าหนดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษ,  การประดับเคร่ืองหมายกับเคร่ืองแบบฝึก 
สีเทาและสีพราง  และการใช้เสือ้ยืดคอกลมสีน้ าตาล 

เพื่อให้การแต่งกายของข้าราชการ ทหารกองประจ าการ สังกัด ทอ.เป็นไปด้วยความ 
เรียบร้อย เหมาะสม และคล่องตัวต่อการปฏิบัติหน้าท่ี อาศัยอ านาจตามความในข้อ ๖๕ แห่งกฎกระทรวง 
(พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗  ว่าด้วยเครื่องแบบ 
ทหารอากาศ ฉบับท่ี ๑๓ จึงให้ 

๑.  ก าหนดให้มีชุดปฏิบัติการพิเศษ  ส าหรับเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการพิเศษ (คอมมานโด), 
เจ้าหน้าท่ีค้นหาและช่วยชีวิต (PJ), เจ้าหน้าท่ีส่งทางอากาศ, เจ้าหน้าท่ีรถเกาะ และเจ้าหน้าท่ีสุนัขทหาร  
ของ กรม ปพ.อย.บยอ. ดังนี้ 

๑.๑  เส้ือและกางเกงมีลักษณะเช่นเดียวกับชุดบิน สีน้ าเงินด า ท าด้วยผ้ากันไฟ 
ท่ีปลายแขนและขามีแถบผ้า กว้าง ๓ ซม.ส าหรับปรับระยะ และใช้รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด าชนิดผูกเชือก 

๑.๒  การประดับเครื่องหมายยศและเครื่องหมายอื่น ๆ 
  ๑.๒.๑  การประดับเครื่องหมายยศ 

๑.๒.๑.๑  เครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร ให้ท าด้วยไหมสีขาว 
ลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะของนายทหารสัญญาบัตร  ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 
ส าหรับติดท่ีบ่าท้ัง ๒ ข้าง 

๑.๒.๑.๒  เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศให้ท าด้วย
ไหมสีขาว ลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินของนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศ
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ส าหรับติดท่ีปกเส้ือท้ัง ๒ ข้าง และให้มุมแหลมของเครื่องหมายยศอยู่ทาง
ด้านบน 

๑.๒.๑.๓  เครื่องหมายยศนายทหารประทวนช้ันยศจ่าอากาศให้ท าด้วยสี
เหลือง  ลักษณะและขนาดเช่นเดียวกับเครื่องหมายยศโลหะสีเงินของนายทหารประทวน ช้ันพันจ่าอากาศ 
ท่ีก าหนดไว้ในกฎกระทรวง ส าหรับติดท่ีปกเส้ือท้ัง ๒ ข้าง โดยให้มุมแหลมของเครื่องหมายยศอยู่ทางด้านล่าง  

๑.๒.๒  การประดับเครื่องหมายอื่น ๆ 
๑.๒.๒.๑  ให้ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วยท่ีสังกัดท่ีอกเส้ือ

ด้านขวาเหนือกระเป๋า โดยใช้ขนาดกว้างไม่เกิน ๗ ซม. 

๑.๒.๒.๒  ท่ีอกเส้ือด้านซ้ายติดช่ือเต็มและนามสกุลย่อเป็นภาษาอังกฤษ 
(ตัวพิมพ์ใหญ่) ส าหรับนายสกุลใช้อักษรตัวแรกเป็นค าย่อ โดยปักด้วยด้ายสีขาวสูง ๑ ซม.บนผ้าสีเดียวกับชุด 

๑.๒.๒.๓  เครื่องหมายความสามารถต่าง ๆ ติดท่ีอกเส้ือด้านซ้ายเหนือ
ช่ือและนามสกุล โดยปักตามสีของเครื่องหมายความสามารถ  

๑.๓ การใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษ ให้แต่งปฏิบัติหน้าท่ีในเขตของหน่วยงานเว้นแต่ไป
ปฏิบัติหน้าท่ีนอกเขตหน่วยงาน หรือปฏิบัติงานต่อเนื่องไปยังนอกหน่วยงาน ให้แต่งได้โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๔ - 
 

๒. ก าหนดให้ทหารเหล่าอากาศโยธิน ติดปูายช่ือสังกัด เหล่า และเครื่องหมายต่าง ๆ 
กับเครื่องแบบฝึกสีเทาและสีพราง ดังนี้ 

๒.๑ ให้ติดปูายช่ือสังกัด ท่ีเหนือกระเป๋าด้านซ้ายด้วยตัวอักษรเต็ม ขนาดสูง ๑ ซม. 
๒.๒ ติดปูายช่ือเหล่า “อากาศโยธิน” โดยติดท่ีไหล่ด้านซ้าย ขนาด ๘ x ๓ ซม. 
๒.๓  การประดับเครื่องหมาย, ปูายช่ือ และปูายช่ือสังกัด บนเครื่องแบบฝึกสีเทา 

ให้ปักด้วยด้ายหรือไหมสีด าหรือสีน้ าเงินด าบนพื้นสีเทา ยกเว้น ปูายช่ือเหล่า “อากาศโยธิน”  ปักด้วยด้าย 
หรือไหมสีเหลืองบนพื้นสีผ้า และเครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วยใช้สีตามสีของเครื่องหมายสัญลักษณ์หน่วย 

๒.๔ การประดับเครื่องหมาย, ปูายช่ือ และปูายช่ือสังกัด ทุกชนิด บนเครื่องแบบฝึก 
สีพรางให้ปักด้วยด้ายสีด าหรือสีน้ าเงินด าบนพื้นสีกากีแกมเขียว 

๓. ก าหนดให้ใช้เสื้อยืดคอกลมสีน้ าตาล ส าหรับเครื่องแบบฝึกสีพราง และเครื่องแบบ
สนามสีพราง 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๐๙/๔๙ ลง ๒๕ ก.ค.๔๙ เรื่อง ก าหนดให้มีชุด ปฏิบัติการพิเศษ 
                   การประดับเครื่องหมายกับเครื่องแบบฝึกสีเทาและสีพลาง และการใช้เส้ือยืดคอกลม  
                   สีน้ าตาล 
 
 
 



- ๒๐๕ - 
 

ตารางการแต่งกาย 
การแต่งกายของพลทหารมี ๕ ชนิด 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๑ ปกติ ทรงหม้อตาล  

หรือ 
หมวกหนีบสีเทา 

คอพับสีเทา 
แขนยาว 

- - ขายาวสีเทา ด้ายถัก  หรือวัสดุเทียม  ด้ายสี
น้ าเงินด า หรือสีเทา 

หุ้มส้นหรือหุ้ม
ข้อหนังสีด า 

- -  ในบางโอกาส จะใช้แขน
ส้ันเพียงข้อศอกก็ได้ เว้นแต่ 
ในโอกาสท่ีผูกผ้าผูกคอ 

๒ ฝึก แก็ปทรงอ่อน  
หรือ 
หมวกหนีบสีเทา 

ฝึกสีเทา 
แขนยาว 

- - ฝึกขายาว 
สีเทา 

ด้ายถักหรือวัสดุเทียม 
ด้ายสีน้ าเงินด า 
หรือสีเทา 

สูงครึ่งน่องสีด า 
ชนิดผูกเชือก 

- -ใ ห้ ใ ช้ ห ม ว ก ท ร ง อ่ อ น 
สีน้ าเงินด าได้ตามค าส่ัง   
ทอ. (เฉพาะ) ท่ี ๔๑๑/๓๕   
ลง ๒๗ ต.ค.๓๕   

๓ สนาม แก็ปทรงอ่อน หรือ
หมวกเหล็กสีเทา 

ฝึกสีเทา - - ขายาวสีเทา ด้ายถักหรือวัสดุเทียม 
ด้ายถักสีเทา 

สูงครึ่งน่องสีด า 
ชนิดผูกเชือก 

- -ให้ใช้เครื่องสนามด้วย 

๔ ครึ่งยศ หมวกเหล็กสีเทา ฝึกสีเทา - - ฝึก 
ขายาวสีเทา 

ด้ายถักหรือวัสดุเทียม 
ด้ายถักสีน้ าเงินด า 
หรือสีเทา 

สูงครึ่งน่องหนงัสี
ด าชนิดผูกเชือก 

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

จริง 

-พลทหารใน 
กรม ทย.รอ.อย. 
มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษา 
พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง 
ประกอบด้วย 
ก)หมวกยอด 
ข)เส้ือช้ันนอกคอปิดสีขาว 
ค)กางเกงแถบ 
ง)คันชีพ  และเข็มขัด 
จ)รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า 
ฉ)ถุงมือสีขาว 



 
- ๒๐๖ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๕ เต็มยศ หมวกเหล็กสีเทา ฝึกสีเทา - - ฝึกขายาว 

สีเทา 
 
 
 

ด้ายถักหรือ 
วัสดุเทียม ด้ายถัก 
สีน้ าเงินด าหรือ 
สีเทา 

สูงครึ่งน่องหนงัสีด า 
ชนิดผูกเชือก 

เครื่องราชอิสริ 
ยาภรณ์จริง 

-พลทหารใน   
กรม ทย.รอ.อย. 
มี เครื่ องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค์เว้นแต่ให้ใช้
หมวกยอดมีพู่และเส้ือช้ันนอก
สีบานเย็น 
-ให้ ใ ช้หมวกทรงหม้อตาล 
สีเทาประกอบเครื่องแบบเต็ม
ยศรักษาพระองค์  ขณะอยู่
นอกแถวทหารรักษาพระองค์
ห รื อ ข ณ ะ นั่ ง ใ น ร ถ ย น ต์   
(ค าส่ัง ทอ. (เฉพาะ)  
ท่ี ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙) 

 
 
 
 
 
 
 



- ๒๐๗ - 
 

การแต่งกายของนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ (ชาย) และนักเรียนจ่าอากาศ มี ๑๐ ชนิด 
 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๑ ปกติขาว ทรงหม้อตาล 

สีขาว 
คอปิด 
สีขาว 

- - ขายาวสีขาว - หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีด า 

แพรแถบ  

๒ ปกติเทา
คอแบะ 

ทรงหม้อตาล 
สีเทา 

คอแบะ 
สีเทา 

เช้ิต 
สีเทาอ่อน
แขนยาว 

สี 
น้ าเงินด า

เงื่อน
กะลาสี 

ขายาวสีเทา - หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีด า 

แพรแถบ -  งานกลางคืนจะใช้ผ้าผูกคอ 
สีด าเงื่อนหูกระต่าย แทนผ้าผูก
คอสีน้ าเงินด า เงื่อนกะลาสีก็ได้ 
-ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีด า 

๓ ปกติเทา
รัดเอว 

ทรงหม้อตาล 
สีเทา 

รัดเอวสีเทา เช้ิต 
สีเทาอ่อน
แขนยาว 

สีน้ า
เงินด า
เงื่อน

กะลาสี 

ขายาวสีเทา - หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีด า 

แพรแถบ -ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี  สีด า 

๔ ปกติเทา 
คอพับ 

ท ร ง ห ม้ อ ต า ล  
หรือหมวกหนีบ 
สีเทา 

คอพับสีเทา 
แขนยาว 

- - ขายาวสีเทา ด้ายถัก หรือ 
วัสดุเทียม ด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีด า 

แพรแถบ -  บางโอกาสจะใช้แขนส้ันเพียง
ข้อศอกก็ได้เว้นแต่ในโอกาสท่ีผูก
ผ้าผูกคอ 

๕ ปกติ 
เทาอ่อน 
คอแบะ 

ท ร ง ห ม้ อ ต า ล  
หรือหมวกหนีบ 
สีเทา 

คอแบะ 
สีเทาอ่อน 

- - ขายาวสีเทา ด้ายถักหรือ 
วัสดุเทียมด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีด า 

แพรแถบ -ให้ใช้หมวกหนีบสีเทา 

๖ ฝึก แ ก็ ป ท ร ง อ่ อ น  
หรือหมวกเหล็ก
สีเทา 

ฝึกสีเทา - - ฝึกขายาวสีเทา ด้ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 
หรือสีเทา 

สูงครึ่งน่องหนงั 
สีด าชนิดผูกเชือก 

- -  ให้ใช้หมวกทรงอ่อนสีน้ าเงินด า
ได้ตามค าส่ังทอ.(เฉพาะ) 
ท่ี ๔๑๑/๓๕ ลง ๒๗ ต.ค.๓๕ 



- ๒๐๘ - 
 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๗ สนาม แก็ปทรงอ่อน 

หรือหมวกเหล็ก 
สีเทา 

ฝึกสีเทา - - ฝึกขายาวสีเทา ด้ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด้ายถัก
สีเทา 

สูงครึ่งน่องหนัง 
สีด าชนิด 
ผูกเชือก 

- -  ให้ใช้เครื่องสนามด้วย 

๘ ครึ่งยศ ทรงหม้อตาล 
สีขาว 

คอปิดสีขาว - - ขายาวสีเทา 
มีแถบ 

- หุ้มข้อหนังสีด า เครื่องราชอิสริ
ยาภรณ์จริง 

-นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ 
ใน กรม ทย.รอ.อย. มีเครื่องแบบ 
ครึ่งยศรักษาพระองค์เพิ่มข้ึนอีกชนิดหนึง่  
ประกอบด้วย 
ก) หมวกยอด 
ข) เส้ือช้ันนอกคอปิดสีขาว 
ค) กางเกงแถบ 
ง) คันชีพและเข็มขัด 
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า 
ฉ) ถุงมือสีขาว 

๙ เต็มยศขาว ทรงหม้อตาล 
สีขาว 

คอปิดสีขาว - - ขายาวสีเทา 
มีแถบ  

- หุ้มข้อหนังสีด า เครื่องราชอิสริ 
ยาภรณ์จริง 

-  นายทหารประทวนช้ันจ่าอากาศ 
ใน กรม ทย.รอ.อย.มีเครื่องแบบเต็มยศ
รักษาพระองค์เพิ่มข้ึนอีกชนิดหนึง่  
ประกอบด้วย 
ก) หมวกยอดมีพู่ 
ข) เส้ือช้ันนอกคอปิดสีบานเย็น 
ค) กางเกงแถบ 

 
 
 



 
- ๒๐๙ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
          ง) คันชีพและเข็มขัด 

จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า 
ฉ) ถุงมือสีขาว 
-ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา  
ประกอบเครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์ ขณะอยู่นอกแถวทหาร
หรือขณะนั่งในรถยนต์ (ค าส่ัง 
ทอ. (เฉพาะ) ท่ี ๒๑๘/๓๙  
ลง๑๕ พ.ย.๓๙) 

๑๐ เต็มยศเทา ทรงหม้อตาลสี
เทา 

คอแบะ 
สีเทา 

เช้ิตสีเทาอ่อน
แขนยาว 

สีน้ าเงินด า
เงื่อน

กะลาสี 

ขายาว 
สีเทา 
มีแถบ 

- หุ้มข้อหนัง 
สีด า 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง 

-ถ้าประจ าแถวทหารซึ่งแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก   
เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีเทา 
-ในโอกาสไว้ทุกข์  ให้ใช้ผ้าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีด า 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๑๐ - 

 
การแต่งกายของนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ (ชาย) มี ๑๑ ชนิด 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๑ ปกติขาว ทรงหม้อตาล 

สีขาว 
คอปิดสีขาว - - ขายาว 

สีขาว 
- หุ้มส้นหรือ 

หุ้มข้อหนังสีด า 
แพรแถบ  

๒ ปกติเทา
คอแบะ 

ทร ง หม้ อต าล สี
เทา 

คอแบะ 
สีเทา 

เช้ิตสีเทาอ่อน
แขนยาว 

สีน้ าเงินด า
เงื่อน

กะลาสี 

ขายาว 
สีเทา 

- หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ -งานกลางคืนจะใช้ผ้าผูกคอ 
สีด าเงื่อนหูกระต่ายแทนผ้าผูก
คอสีน้ าเงินด า เงื่อนกะลาสีก็
ได้ 
-ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้ผ้าผูก
คอ 
เงื่อนกะลาสี สีด า 

๓ ปกติเทา
รัดเอว 

ทร ง หม้ อต าล สี
เทา 

รัดเอวสีเทา เช้ิตสีเทาอ่อน
แขนยาว 

สีน้ าเงินด า
เงื่อน

กะลาสี 

ขายาว 
สีเทา 

- หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ -ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้ 
ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี สีด า 

๔ 
 
 
 

ปกติเทา 
คอพับ 

 
 

ทรงหม้อตาล  
หรือหมวกหนีบสี
เทา 
 
 

คอพับสีเทา
แขนยาว 

- - ขายาว 
สีเทา 

ด้ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ -บางโอกาส จะใช้แขน ส้ัน
เพียงข้อศอกไ ด้ เว้นแต่ใน
โอกาสผูกผ้าผูกคอ 

๕ ปกติเทา
อ่อนคอ
แบะ 

ทรงหม้อตาล  
หรือ หมวกหนีบสี
เทา 

คอแบะสีเทา
อ่อน 

- - ขายาว 
สีเทา 

ด้ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ -ให้ใช้หมวกหนีบสีเทา 



 
- ๒๑๑ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๖ 
 

ฝึก 
 
 

แก็ปทรงอ่อน 
หรือหมวกเหล็ก 
สีเทา 
 

ฝึกสีเทา 
 
 

- 
 

- 
 

ฝึกขายาว 
สีเทา 

ด้ายถัก หรือวัสดุเทียม 
ด้ายถักสีน้ าเงินด าหรือ 
สีเทา 

สูงครึ่งน่อง 
หนังสีด า 
ชนิดผูกเชือก 

- 
 

-  ให้ใช้หมวกทรงอ่อนสีน้ าเงิน
ด าได้ตามค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) 
ท่ี๔๑๑/๓๕ ลง ๒๗ ต.ค.๓๕ 

๗ สนาม แก็ปทรงอ่อน 
หรือหมวกเหล็ก 
สีเทา 

ฝึกสีเทา - - ฝึกขายาว 
สีเทา 

ด้ายถักหรือวัสดุเทียม 
ด้ายถักสีเทา 

สูงครึ่ งน่องสีด า 
ชนิดผูกเชือก 

- -ให้ใช้เครื่องสนามด้วย 

๘ ครึ่งยศ ทรงหม้อตาล 
สีขาว 

คอปิดสีขาว - - ขายาว 
สีขาว 

- หุ้มข้อหนังสีด า เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 

จริง 

-นายทหารประทวนช้ันจ่า
อากาศใน กรม ทย.รอ.อย. 
มีเครื่องแบบครึ่งยศรักษา 
พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ง  
ประกอบด้วย 
ก) หมวกยอด 
ข) เส้ือช้ันนอกคอปิดสีขาว 
ค) กางเกงแถบ 
ง) คันชีพและเข็มขัด 
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า 
ฉ) ถุงมือสีขาว 

 
 
 
 



 
- ๒๑๒ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๙ เต็มยศขาว ทรงหม้อตาล 

สีขาว 
คอปิดสีขาว - - ขายาว 

สีขาว 
- หุ้มข้อหนังสีด า เครื่องราชอิสริ

ยาภรณ์จริง 
-  นายทหารประทวนช้ัน 
จ่าอากาศในกรม ทย.รอ.อย. 
มี เ ค รื่ อ ง แ บบ เ ต็ มยศ รั กษ า
พระองค์เพิ่มขึ้นอีกชนิดหนึ่ ง  
เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระอง ค์เว้ นแต่ ให้ ใ ช้
หมวกยอดมีพู่ และเ ส้ือนอก 
คอปิดสีบานเย็น 
-ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
ประกอบเครื่ องแบบเต็มยศ
รักษาพระองค์ ขณะอยู่นอก
แถวทหารรักษาพระองค์ หรือ
ขณะนั่งในรถยนต์ 
(ค าส่ังทอ. (เฉพาะ)  
ท่ี ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙) 

๑๐ เต็มยศเทา ทรงหม้อตาล 
สีเทา 

คอแบะสีเทา เช้ิตสีเทาอ่อน
แขนยาว 

สีน้ าเงินด า
เงื่อนกะลาสี 

ขายาว 
สีเทา 

- หุ้มข้อหนังสีด า เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

จริง 

-  ถ้าประจ าแถวทหารซึ่งแต่ง
เครื่องแบบเต็มยศ ให้แต่ง 
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก 
เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีเทา 

๑๑ สโมสร ทรงหม้อตาล 
สีขาว 

คอปิดสีขาว - - ขายาว 
สีขาว 

- สโมสร เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

จริง 

-ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ 
ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี สีด า 



 
- ๒๑๓ - 

 
การแต่งกายของนักเรียนนายเรืออากาศ มี ๑๓ ชนิด 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๑ ปกติขาว ทรงหม้อตาล 

สีขาว 
คอปิดสีขาว - - ขายาวสีขาว - หุ้มส้นหรือ 

หุ้มข้อสีด า 
หนังสีด า 

แพรแถบ  

๒ ปกติเทา
คอแบะ 

ทรงหม้อตาลสี
เทา 

คอแบะสีเทา เช้ิต 
สีเทาอ่อน 
แขนยาว 

สีน้ าเงิน
ด าเงื่อน
กะลาสี 

ขายาวสีเทา - หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ -งานกลาง คืนจะใ ช้ ผ้า ผูกคอ สีด า 
เ งื่ อ น หู ก ร ะ ต่ า ย แ ท น ผ้ า ผู ก ค อ 
สีน้ าเงินด า เงื่อนกะลาสีก็ได้ 
-ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้ผ้าผูกคอ 
เงื่อนกะลาสี สีด า 

๓ ปกติเทา
รัดเอว 

ทรงหม้อตาลสี
เทา 

รัดเอวสีเทา เช้ิต 
สีเทาอ่อน 
แขนยาว 

สีน้ าเงิน
ด าเงื่อน
กะลาสี 

ขายาวสีเทา - หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ -ใน โอกาสไว้ ทุกข์  ให้ ใ ช้ ผ้ า ผูกคอ 
เงื่อนกะลาสี สีด า 

๔ ปกติเทา
คอพับ 

ทรงหม้อตาล  
หรือหมวกหนีบ 

สีเทา 

คอพับสีเทา
แขนยาว 

- - ขายาวสีเทา ด้ายถัก  หรือ
วัสดุเทียมด้าย

ถัก 
สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ -บางโอกาส จะใช้แขนส้ันเพียงข้อศอก
ก็ ไ ด้  เ ว้ น แ ต่ ใ น โ อ ก า ส ท่ี ผู ก 
ผ้าผูกคอ 
-  ในบางโอกาสท่ีใช้เครื่องแบบปกติ
เทาคอพับ อินทรธนูอ่อนจะใช้หมวก 
ทรงหม้อตาลสีเทาก็ได้ 

 
 
 



- ๒๑๔ - 
 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๕ ปกติ 

เทาอ่อน
คอแบะ 

ทรงหม้อตาล หรือ  
หมวกหนีบสีเทา 

คอแบะ 
สีเทาอ่อน 

- - ขายาวสีเทา ด้ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหรือหุ้มข้อ
หนังสีด า 

แพรแถบ -  ให้ใช้หมวกหนีบสีเทา 

๖ ฝึก แก็ปทรงอ่อนสีเทา
หรือหมวกเหล็ก 

สีเทา 

ฝึกสีเทา - - ฝึกขายาว 
สีเทา 

ด้ายถัก หรือ 
วัสดุเทียมด้ายถัก 

สีเทา 

สูงครึ่งน่องหนงั 
สีด าชนิดผูกเชือก 

-  

๗ สนาม ก. 
 

สนาม ข. 
 

รองในหมวกเหล็ก
หรือหมวกเหล็ก 

สีเทา 
ทรงหม้อตาลสีขาว 

รัดเอว 
สีเทา 
คอปิด 
รัดเอว 
สีเทา 
คอปิด 

- 
 
- 

ผ้าพันคอ 
สีฟูาอ่อน 

- 

ขายาวสีเทา 
 

ขายาวสีขาว 

ด้ายถักหรือ 
วัสดุเทียมด้ายถัก 

สีขาว 
หนังสีขาว 

สูงครึ่งน่องหนงั 
สีด าชนิดผูกเชือก 
หุ้มข้อหนังสีด า 

- 
 
- 

 
 
-ให้แต่งเฉพาะในงานพิธี
ของ รร.นนก. 

๘ สนาม แก็ปทรงอ่อน หรือ
หมวกเหล็กสีเทา 

ฝึกสีเทา - - ฝึกขายาว 
สีเทา 

ด้ายถักหรือวัสดุ
เทียมด้ายถักสีเทา 

สูงครึ่งน่องสีด า 
ชนิดผูกเชือก 

- -ใช้เครื่องสนามด้วย 

๙ ครึ่งยศ ทรงหม้อตาลสีขาว คอปิด 
สีขาว 

- - กางเกงแถบ - หุ้มข้อหนังสีด า เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

จริง 

-  และให้มีเครื่องแบบครึ่ง
ยศรักษาพระองค์  เพิ่มข้ึน
อีกชนิดหนึ่ง 
ประกอบด้วย 
ก) หมวกยอด 
ข) เส้ือช้ันนอกคอปิดสีขาว 
ค) กางเกงแถบ 
ง) คันชีพและเข็มขัด 
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า 
ฉ) ถุงมือสีขาว 



- ๒๑๕ - 
 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๑๐ เต็มยศขาว ทรงหม้อตาล 

สีขาว 
คอปิดสีขาว - - กางเกง

แถบ 
- หุ้มข้อหนัง 

สีด า 
เครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ 
จริง 

-และ ให้มี เครื่ อ ง แบบ เ ต็มยศรั กษา
พ ร ะ อ ง ค์  เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ช นิ ด ห นึ่ ง
เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษา
พระองค์เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่และ
เส้ือช้ันนอกคอปิดสีฟูาสด 
-ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทาประกอบ
เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ขณะ
อยู่นอกแถวทหารรักษาพระองค์ หรือ
ขณะนั่งในรถยนต์ (ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) 

๑๑ เต็มยศเทา ทรงหม้อตาลสี
เทา 

คอแบะสีเทา เช้ิตสีเทา
อ่อนแขน

ยาว 

สีน้ าเงินด า
เงื่อน

กะลาสี 

กางเกง
แถบ 

- หุ้มข้อหนัง 
สีด า 

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ 

จริง 

-ใน โ อก า ส ไ ว้ ทุ ก ข์  ใ ห้ ใ ช้ ผ้ า ผู ก คอ 
เงื่อนกะลาสี สีด า 

๑๒ สโมสร 
คอปิด 

ทรงหม้อตาล 
สีขาว 

คอปิดสีขาว - - กางเกง
แถบ 

- สโมสร เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

จ าลอง 

 

๑๓ สโมสร 
คอแบะ 

ทรงหม้อตาลสี
เทา 

คอแบะสีเทา เช้ิต 
สีเทาอ่อน
แขนยาว 

สีด าเงื่อน 
หูกระต่าย 

กางเกง
แถบ 

- สโมสร เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

จ าลอง 

 

 
 
 
 
 
 



 
- ๒๑๖ - 

 
การแต่งกายของนายทหารสัญญาบัตร  (ชาย)  มี  ๑๓  ชนิด 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๑ ปกติขาว ทรงหม้อตาล 

สีขาว 
คอปิดสีขาว - - ขายาวสีขาว - หุ้มส้นหรือหุ้ม

ข้อหนังสีด า 
-เครื่องราชฯ 
จริง 
 
 
-แพรแถบ 

-ไหมทอง 
 
 

-ไหมเหลือง 

-  คาดกระบี่ ตามหมาย 
ก าหนดการ สายโยงกระบี่ 
ไหมทอง 
-สายโยงกระบี่สีด าเทา 

๒ ปกติเทา
คอแบะ 

ทรงหม้อตาล 
สีเทา 

คอแบะสีเทา เช้ิตสีเทาอ่อน สีน้ าเงินด า
เงื่อน

กะลาสี 

ขายาวสีเทา - หุ้มส้นหรือหุ้ม
ข้อหนังสีด า 

-เครื่องราชฯ
จริง 
 
 
 
-แพรแถบ 
 
 

- ไหมทอง 
 
 
 
-ไหมเหลือง 
 

-คาดกระบี่ ตามหมาย 
ก าหนดการ 
-สายโยงกระบี่ไหมทอง 
-งดประดับสายยงยศองครักษ์ 
-สายโยงกระบี่สีด าเทา 
-งานกลางคืน จะใช้ผ้าผูกคอ 
สีด าเงื่อนหูกระต่ายก็ได้ 
-  โอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้าผูกคอ
เงื่อนกะลาสี สีด า 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๑๗ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๓ ปกติเทา

รัดเอว 
ทรงหม้อตาล 

สีเทา 
รัดเอวสีเทา เช้ิตสีเทา

อ่อนแขน
ยาว 

สีน้ าเงินด า
เงื่อน

กะลาสี 

ขายาว 
สีเทา 

- หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ สายเกล้ียง
ไหมสีเหลือง 

-งดประดับสายยงยศ
องครักษ์ 
-โอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้า
ผู ก คอ เ งื่ อ นก ะล า สี  
สีด า 

๔ ปกติเทา
คอพับ 

ทรงหม้อตาล 
สีเทาหรือ 
หมวกหนีบ 

สีเทา 

คอพับสีเทา - - ขายาว 
สีเทา 

ด้ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม
ด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ สายเกล้ียง
ไหมสีเหลือง 

-บางโอกาสจะใช้แขน
ส้ัน เพียงข้อศอกก็ได้ 
เว้นแต่ในโอกาสท่ีผูก
ผ้าผูกคอ 
-ใน บ าง โ อก า ส ท่ี ใ ช้
เครื่ องแบบปกติเทา 
คอพับ อินทรธนูอ่อน
จ ะ ใ ช้ ห ม ว ก ท ร ง 
หม้อตาลสีเทาก็ได้ 

๕ ปกติเทา
อ่อนคอ
แบะ 

ทรงหม้อตาลสีเทา
หรือหมวกหนีบ 

สีเทา 

คอแบะ 
สีเทาอ่อน 

- - ขายาวสีทา ด้ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม
ด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหรือ 
หุ้มข้อหนังสีด า 

แพรแถบ สายเกล้ียง
ไหมสีเหลือง 

 

-ให้ใช้หมวกหนีบ 

 
 
 
 



 
- ๒๑๘ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๖ ฝึก แก็ปทรงอ่อน 

สีเทาหรือหมวก
หนีบสีเทา 

ฝึกสีเทา - - ฝึกขายาว 
สีเทา 

ด้ายถัก 
หรือ 

วัสดุเทียม
ด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า
หรือ 
สีเทา 

สูงครึ่งน่องหนงั 
สีด าชนิด 
ผูกเชือก 

- - -ใช้หมวกทรงอ่อนสีน้ าเงิน
ด า ไ ด้ ต า ม ค า ส่ั ง  ท อ .
(เฉพาะ) ท่ี ๔๑๑/๓๕  
ลง ๒๗ ต.ค.๓๕  

๗ สนาม แก็ปทรงอ่อนหรือ
หมวกเหล็กสีเทา 

ฝึกสีเทา - 
 

- ฝึกขายาว 
สีเทา 

ด้ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม
ด้ายถัก 
สีเทา 

สูงครึ่งน่องสีด า
ชนิดผูกเชือก 

- - -ให้ใช้เครื่องสนามด้วย 
-เครื่องหมายยศปักด้วย
ด้ายหรือไหมสีน้ าเงินด า 
-  เพื่อประโยชน์ในการ
ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร สน า ม 
จะใช้หมวก เส้ือ กางเกง  
เข็มขัด รองเท้าเป็นสีกากี
แถมเขียวสลับด าหรือสลับ
เหลืองก็ได้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๑๙ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๘ ครึ่งยศ ทรงหม้อตาลสี

ขาว 
คอปิดสีขาว - - กางเกง

แถบ 
- หุ้มข้อหนัง 

สีด า 
-เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จริง 
-ผู้ได้รับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ช้ัน

สายสะพาย 
ไม้ต้องสวมสายสะพาย 

คงประดับแต่ดารา  
ไม่สวมสายสร้อย 

ไหมทอง -  คาดกระบี่ สายโยงกระบี่ 
ไหมทอง 
-นายทหารสัญญาบัตรในกรม 
นนอ.รอ. และ  
กรม ทย.รอ.อย. และ
นายทหารพิเศษ ประจ ากรม  
นนอ.รอ.,และ กรม ทย.
รอ.อย.มีเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค์เพิ่มข้ึนอีกชนิด
หนึ่งประกอบด้วย 
ก) หมวกยอด 
ข) เส้ือช้ันนอกคอปิดสีขาว 
ค) กางเกงแถบ 
ง) คันชีพและเข็มขัด 
จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า 
ฉ) ถุงมือสีขาว 

 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๒๐ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๙ เต็มยศ

ขาว 
ทรงหม้อตาล 

สีขาว 
คอปิดสีขาว - - กางเกงแถบ - หุ้มข้อหนัง 

สีด า 
-  เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง 
-ผู้ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้ัน
สายสะพาย 
มากกว่า  
๑ สายข้ึนไปให้สวมสายท่ี
ออกชื่อใน
หมายก าหนดการให้สวม
สายสะพายท่ีได้รับหรือ
สายสะพายฯท่ีเกี่ยวข้อง
กับงาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
มหาจักรี 
บรมราชวงศ์แม้จะสวม
สายสะพายได้ก็ตาม 
ต้องสวมสายสร้อยห้อย
ตรามหาจักรีและประดับ
ดารารัศมีด้วยทุกครั้ง 

ไหมทอง -  คาดกระบี่ สายโยงกระบี่ไหมทอง 
-นายทหารสัญญาบัตรในกรม นนอ.รอ.   
และ นายทหารพิเศษ ประจ า 
กรม นนอ.รอ.มีเครื่องแบบเต็มยศรักษา
พระองค์เพิ่มข้ึนอีกชนิดหนึง่เช่นเดียวกับ
เครื่องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์เว้นแต่ให้
ใช้หมวกยอดมีพู่สีฟูาสดเส้ือช้ันนอก 
คอปิดสีฟูาสดและมีประคต 
-นายทหารสัญญาบัตรใน  
กรม ทย.รอ.อย.และนายทหารพิเศษ
ประจ ากรม ร.รอ.อย.บยอ.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มข้ึนอีกชนิดหนึ่ง 
เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศรักษา
พระองค์เว้นแต่ให้ใช้หมวกยอดมีพู่ 
สีบานเย็นและมีประคต 
-  ให้ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทาประกอบ
เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ ขณะอยู่
นอกแถวทหารรักษาพระองค์ หรือขณะ
นั่งอยู่ในรถยนต์(ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ)   
ท่ี ๒๑๘/๓๙ ลง ๑๕ พ.ย.๓๙) 

 
 
 



 
- ๒๒๑ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๑๐ เต็มยศเทา ทรงหม้อตาล 

สีเทา 
คอแบะ 
สีเทา 

เช้ิตสี
เทา
อ่อน 
แขน
ยาว 

สีน้ าเงินด า
เงื่อน

กะลาสี 

กางเกง
แถบ 

- หุ้มข้อหนัง 
สีด า 

-  ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เช่นเดียวกับเครื่องแบบ
เต็มยศขาว 

ไหม
ทอง 

-คาดกระบี่ สายโยงกระบี่ไหมทอง 
-ถ้าประจ าแถวทหารซึ่งแต่งเครื่องแบบ 
เต็มยศ ให้แต่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก
เว้นแต่ให้ใช้หมวกเหล็กสีเทา 
-ในโอกาสไว้ทุกข์ ให้ใช้ผ้าผูกคอเงื่อนกะลาสี 
สีด า 

๑๑ 
 
 
 
 
 
 

สโมสร 
คอปิด 

 

ทรงหม้อตาล คอปิด 
สีขาว 

- - 
 
 

กางเกง
แถบ 

- สโมสร เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จ าลองผู้ได้รับ
พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชนิดสวมคอหรือ
สายสะพาย 
และดาราให้ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง 

ไหม
ทอง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๒๒๒ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ 
ผ้าผูกคอ กางเกง เข็มขัด รองเท้า เครื่องราชฯ สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๑๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สโมสร 
อกแข็ง 

 
 
 
 

ทรงหม้อตาล 
สีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

เปิดอก 
สีขาว 

 
 
 
 
 
 
 

เส้ือกั๊กสีขาว 
เช้ิตอกแข็ง 

สีขาวหรือจะ
ใช้เช้ิตอกจีบ
สีขาวแทน 
เช้ิตอกแข็ง 
สีขาวก็ได้ 

สีด าเงื่อน 
หูกระต่าย 

 
 

กางเกง
แถบ 

 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

สโมสร -เครื่องราชอิสริยาภรณ์จ าลอง 
-ผู้ได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชนิดสวม
คอหรือสายสะพายและดาราให้
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริงชนิดติดหน้าอกให้ประดับท่ี
คอเปิดของเส้ือใต้เครื่องหมาย
สังกัด 
ชนิดสวมคอสวมให้แพรแถบอยู่
ใต้ผ้าผูกคอชนิดมีสายสะพาย  
เมื่อมีหมายก าหนดการให้สวม
ไว้ในเส้ือสโมสรชั้นนอก ทับเส้ือ
กั๊ก 

ไหมทอง 
 
 
 
 
 
 
 

-  ในบางโอกาสจะใช้หมวกทรง 
หม้อตาลสีเทาเส้ือช้ันนอกคอ 
เปิดอกสีเทาและเส้ือกั๊กสีขาว 
หรือสีเทาก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓ 
 
 

สโมสร 
อกอ่อน 

 

ทรงหม้อตาล 
สีขาว 

 
 

เปิดอก 
สีขาว 

 
 
 
 

เช้ิตอกอ่อน 
สีขาวและ 
แพรแถบ 

รัดเอวสีเทา
แทนเส้ือกั๊ก 
สีขาวหรือ 
สีเทาหรือ
เช้ิตอกแข็ง 

สีด าเงื่อน 
หูกระต่าย 

 
 

กางเกง
แถบ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

สโมสร 
 

-  ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
เช่นเดียวกับเครื่องแบบสโมสร 
อกแข็ง 
 
 
 
 
 

ไหมทอง 
 
 

-ในบางโอกาส จะใช้หมวก 
ทรงหม้อตาลสีเทา เส้ือช้ันนอก 
เปิดอกสีเทาและเส้ือกั๊กสีขาว 
หรือสีเทาก็ได้ 
 

 



 
- ๒๒๓ - 

 
การแต่งกายของทหารหญิง มี ๑๑ ชนิด 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง 
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าถือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายยงยศ หมายเหตุ 
ช้ันนอก ช้ันใน 

๑ ปกติขาว ทรงกลม 
พับปีก 
สีขาว 

คอแบะ 
สีขาว 

คอพับสีขาว
แขนยาว 
ผ้ารูปตัววี 
สีน้ าเงินด า

ประกอบเส้ือ
คอพับสีขาว 

กระโปรง 
สีขาว 

- หุ้มส้น
หนังสีด า 
ชนิดไม่ผูก

เชือก 

ยาว 
สี

น้ าตาล
อ่อน 

หนัง 
สีด า 

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
  จริง   
- แพรแถบ 

- ไหมทอง 
 

- ไหมเหลือง 

- ให้ใช้ถุงมือสีขาวประกอบ 
เครื่องแบบด้วยในโอกาส
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง 
- ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้า 
รูปตัววี  สีด า 

๒ ปกติเทา 
คอแบะ 

ทรงกลม 
พับปีก 
สีเทา 

คอแบะ 
สีเทา 

คอพับสีเทา
อ่อนแขนยาว
ผ้ารูปตัววีสีน้ า

เงินด า
ประกอบเส้ือ
คอพับสีเทา

อ่อน 

กระโปรง 
สีเทา 

- หุ้มส้น
หนังสีด า 
ชนิดไม่ผูก

เชือก 

ยาว 
สี

น้ าตาล
อ่อน 

หนัง 
สีด า 

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์   
  จริง 
- แพรแถบ 

- ไหมทอง 
 

- ไหมเหลือง 

-ให้ใช้ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด้วยในโอกาส
ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง 
-ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้า 
รูปตัววีสีด า 

๓ ปกติเทา
คอแบะ
ปล่อย
เอว 

ทรงกลม 
พับปีกสีเทา

หรือ 
หมวกหนีบ 

สีเทา 

คอแบะ 
สีเทา 

- กระโปรง 
สีเทาหรือ
กระโปรง

กางเกงสีเทา 

- หุ้มส้น
หนังสีด า
ชนิดไม่ผูก

เชือก 

ยาว 
สี

น้ าตาล
อ่อน

หรือไม่
ใช้ก็ได้ 

หนัง 
สีด า 

 
 
 

แพรแถบ สายเกล้ียง
ไหมเหลือง 

 
 

 
 



 
- ๒๒๔ - 

 

ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง 
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าถือ 
เครื่องราชอิสริยา

ภรณ์ 
สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๔ ปกติเทา

อ่อนคอ
แบะ 

ปล่อยเอว 

ทรงกลม 
พับปีกหรือ 
หมวกหนีบ 

สีเทา 

คอแบะ 
สีเทา
อ่อน 

- กระโปรง 
สีเทาหรือ
กระโปรง

กางเกงสีเทา 

- หุ้มส้น
หนังสีด า
ชนิดไม่
ผูกเชือก 

ยาว 
สีน้ าตาล

อ่อน
หรือไม่ใช้

ก็ได้ 

หนังสีด า แพรแถบ สายเกล้ียงไหม
เหลือง 

-ให้ใช้หมวกหนีบ 

๕ ปกติ 
คอพับ 

 
 
 

ทรงกลม 
พับปีก 

สีเทาหรือ
หมวกหนีบ 

สีเทา 

คอพับ 
สีขาว 

แขนยาว 

- 
 
 
 
 
 

กระโปรง 
สีเทาหรือ
กระโปรง

กางเกงสีเทา 
 
 

- กางเกง 
ขายาวสีเทา 

ด้ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม 
ด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้น
หนังสีด า
ชนิดไม่
ผูกเชือก 

 
 

- หุ้มส้น
หนังสีด า
ชนิดผูก
เชือก 

ยาว 
สีน้ าตาล

อ่อน
หรือไม่ใช้

ก็ได้ 
 

- ส้ันสีด า 
 

หนังสีด า 
 
 
 
 
 
 
 

แพรแถบ สายเกล้ียงไหม
เหลือง 

 
 
 
 
 
 
 

เ ส้ือแบบนี้ จะ ใ ช้
แขนส้ันเหนือ 
ข้อศอกไม่เกิน 
๒ ซม. ก็ได้ 
 
 
 
 
 

๖ ฝึก หนีบสีเทา ฝึกสีเทา - ฝึกขายาว 
สีเทา 

ด้ายถัก
หรือ 

วัสดุเทียม 
ด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้น
หนังสีด า
ชนิดผูก
เชือก 

ส้ันสีด า - - -  
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ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง 
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าถือ 
เครื่องราช 

อิสริยาภรณ์ 
สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 
๗ สนาม หนีบ 

สีเทา 
ฝึก 

สีเทา 
- ฝึกขาวยาว 

สีเทา 
ด้ายถัก
หรือ 
วัสดุ
เทียม
ด้ายถัก 

สีน้ าเงินด า 

หุ้มส้นหนัง
สีด าชนิด
ผูกเชือก 

 

ส้ันสีด า - - - -ใช้ในเครื่องแบบสนามด้วย 
-เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
สนาม จะใช้หมวก เส้ือกางเกง เข็มขัด  
รองเท้าเป็นสีกากีแกมเขียวสลับด า
หรือสลับเหลืองก็ได้ 

๘ 
 
 
 
 
 

ครึ่งยศ 
 
 
 
 
 

ทรงกลม 
พับปีก 
สีขาว 

 
 
 
 
 

คอแบะ 
สีขาว 

 
 
 
 
 

คอพับสีขาว
แขนยาวและผ้า

รูปตัววี 
สีน้ าเงินด า

ประกอบเส้ือ 
คอพับสีขาว 

 
 
 
 
 

กระโปรง 
สีเทา 

 
 
 
 
 

- หุ้มส้นหนัง
สีด าชนิด

ไม่ผูกเชือก 
 
 
 
 

ขายาว 
สี

น้ าตาล
อ่อน 

 
 
 
 
 

สโมสร 
 
 
 
 
 

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

จริง 
ผู้ได้รับ

เครื่องราช 
อิสริยาภรณ์

ช้ัน
สายสะพาย 
คงประดับ

แต่ดาราและ
ไม่สวม 

สายสร้อย 
 
 
 

ไหมทอง 
 
 
 
 
 

-ส าหรับนายทหารพิเศษประจ ากรม   
นนอ.รอ.รร.นอ.และประจ า  
กรม ทย.รอ.อย.มีเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค์เพิ่มข้ึนอีกชนิดหนึง่  
ประกอบด้วย 
ก) หมวกทรงอ่อนสีเทา 
ข)  เส้ือช้ันนอกคอปิดสีขาว 
ค)  กระโปรงสีเทา 
ง)  คันชีพ 
จ)  รองเท้าสูงครึ่งน่องสีด าชนิดไม่ผูก
เชือก หรือรองเท้าสูงหนังสีด าชนิด 
ไม่ผูกเชือก 
ฉ) ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน 
-ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้ารูปตัววีสีด า 
-ใช้ถุงมือสีขาวประกอบเครื่องแบบด้วย 
ในโอกาสท่ีประดับเครื่องราชฯ จริง 
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ล าดับ 
ชนิดของ 
เครื่องแบบ 

หมวก 
เส้ือ กระโปรง 

หรือ
กางเกง 

เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า 
กระเป๋า

ถือ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายยงยศ หมายเหตุ 

ช้ันนอก ช้ันใน 

๙ 
 
 
 
 
 

เต็มยศ
ขาว 

 
 
 
 
 

ทรงกลม
พับปีก 
สีขาว 

 
 
 
 
 

คอแบะ 
สีขาว 

 
 
 
 
 

คอพับ 
สีขาว 

แขนยาว
และผ้า 
รูปตัววี 

สีน้ าเงินด า
ประกอบ
เส้ือคอพับ

สีขาว 
 
 
 
 
 

กระโปรง 
สีเทา 

 
 
 
 
 

- หุ้มส้น
หนังสีด า

ชนิด 
ไม่ผูก
เชือก 

 
 
 
 

ยาว 
สี

น้ าตาล
อ่อน 

 
 
 
 
 

สโมสร 
 
 
 
 
 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จริง   
ผู้ได้รับสายสะพาย
มากกว่า๑ สายข้ึนไป
ให้สวมสายสะพาย 
ท่ีออกชื่อ 
ในหมายก าหนดการ 
ถ้าไม่ก าหนดช่ือหรือ 
ไม่ได้รับสายสะพาย 
ท่ีออกชื่อ 
ในหมายก าหนดการ
ให้สวมสายสะพาย
ชันสูงสุดท่ีได้รับ 
หรือท่ีเกี่ยวข้องกับงาน 

 
 
 
 
 

ไหมทอง 
 
 
 
 
 

- ส าหรับนายทหารพิเศษประจ า
กรม นนอ.รอ.รร.นอ.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มข้ึนอีก
ชนิดหนึ่ง 
เช่นเดียวกับเครื่องแบบครึ่งยศ
รักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้หมวก
ทรงอ่อน 
สีเทา มีพู่สีฟูาสดติด ณ ท่ีมี 
ตราราชวัลลภ เส้ือช้ันนอกคอปิด 
สีฟูาสดและมีประคต 
-ส าหรับนายทหารพิเศษประจ า   
กรม กรม ทย.รอ.อย.มีเครื่องแบบ
เต็มยศรักษาพระองค์เพิ่มข้ึนอีก
ชนิดหนึ่งเช่นเดียวกับเครื่องแบบ
ครึ่งยศรักษาพระองค์ เว้นแต่ให้ใช้
หมวกทรงอ่อนสีเทามีพู่สีบานเย็น
ติด ณ ท่ีตราราชวัลลภเส้ือ
ช้ันนอกคอปิดสีบานเย็นและมี
ประคต 
-  ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้ารูปตัววี  
สีด า 
-ใช้ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด้วย 
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ล าดับ 
ชนิดของ 

เครื่องแบบ 
หมวก 

เส้ือ กระโปรง 
หรือกางเกง 

เข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า กระเป๋าถือ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สายยงยศ หมายเหตุ 
ช้ันนอก ช้ันใน 

๑๐ เต็มยศเทา ทรงกลม
พับปีก 
สีเทา 

คอ
แบะ 
สีเทา 

คอพับ 
สีเทาอ่อน
แขนยาวผ้า

รูปตัววี 
สีน้ าเงินด า
ประกอบ
เส้ือคอพับ 
สีเทาอ่อน 

กระโปรง 
สีเทา 

- หุ้มส้น
หนังสีด า
ชนิดไม่ 
ผูกเชือก 

ยาว 
สี

น้ าตาล
อ่อน 

สโมสร -ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
เหมือนเครื่องแบบ 
เต็มยศขาว 

ไหมทอง -  ใช้ถุงมือสีขาวประกอบ
เครื่องแบบด้วยในโอกาสท่ีประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จริง 
-  ในโอกาสไว้ทุกข์ให้ใช้ผ้ารูปตัววี  
สีด า 

๑๑ สโมสร ทรงกลม 
พับปีกสี

ขาว 
 
 
 
 
 

เปิด
อก 

สีขาว 
 
 

เช้ิตอกจีบ 
สีขาว 

แขนยาว  
ผ้าผูกคอ 
สีด ามัน 

 
 

กระโปรง
ยาวสีเทา 

 

แพร
แถบ

รัดเอว 
สีเทา 

หุ้มส้น
หนังสีด า
ชนิดไม่ 
ผูกเชือก 

 

ยาว 
สีเทาด า 

 

สโมสร เครื่องราชอิสริยาภรณ์
จ าลองผู้ได้รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชนิดสวมคอหรือ
สายสะพายและดาราให้
ประดับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

ไหมทอง  
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การเข้าสมาคม การเข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ 

๑.  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการทหารและลูกจ้างทราบแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับเรื่องนี้ 
โดยชัดแจ้ง 

๒.  นิยามศัพท์ 

 ๒.๑ สมาคม หมายถึง การประชุมการเข้าร่วมพวกร่วมคณะการคบค้าสมาคมหรือ 
ท่ีประชุมของหลายคน รวมกันด้วยจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ ต้องจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ี
ตามกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นนิติบุคคล 

 ๒.๒ สโมสร หมายถึง ท่ีส าหรับร่วมประชุมกัน คบหากัน ต้องจดทะเบียนต่อพนักงาน  
เจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นนิติบุคคล 

 ๒.๓ องค์การ หมายถึง กิจการท่ีจัดต้ังขึ้นเพื่อด าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็น
สาธารณะประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจ หรือช่วยเหลือในการครองชีพหรืออ านวยบริการแก่
ประชาชนโดยท่ัวไป การจัดต้ังองค์การต้องปฏิบัติตามข้ันตอนของกฎหมายจึงจะถือว่าเป็นนิติบุคคล 

๓. ห้ามข้าราชการ ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมืองเข้าเป็น
สมาชิก ร่วมประชุม ฟังการบรรยายเผยแพร่กิจการ หรือช่วยเกล้ียกล่อม โฆษณาวัตถุประสงค์ของสมาคม 
สโมสรองค์การใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงให้แก่สมาคม สโมสร องค์การใดท่ีมิใช่เป็นของทางราชการทหาร  
เว้นแต่จะได้รับอนุญาต ตามข้อ ๔ 

๔. ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมืองผู้ใด 
มีความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิก ร่วมประชุม ฟังการบรรยายเผยแพร่กิจการ หรือช่วยเกล้ียกล่อม โฆษณา  
วัตถุประสงค์ของสมาคม สโมสร องค์การใด หรือไปบรรยาย ไปแสดงให้แก่สมาคม สโมสร องค์การใดท่ีมิใช่  
เป็นของทางราชการทหาร ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการ 
ทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม หรือรัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี เพื่อรับอนุญาตก่อนและถ้าเป็นสมาคม สโมสร หรือองค์การในต่างประเทศ  
ให้เสนอรายงานถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว กระทรวงกลาโหมจะได้น าเสนอ 
นายกรัฐมนตรีทราบต่อไป 

๕. ส่วนราชการใดมีความประสงค์จะเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใด                
ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นรายงานตามล าดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อรับอนุญาตก่อน  
และถ้าเป็นสมาคม สโมสร หรือองค์การในต่างประเทศ กระทรวงกลาโหมจะได้น าเสนอนายกรัฐมนตรีทราบด้วย 

๖. ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมือง  
มีความประสงค์จะเข้าศึกษาในสถานศึกษาของรัฐบาล หรือเอกชน โดยใช้เวลานอกราชการหรืออาจใช้เวลา  
ในราชการเพียงบางส่วนไปศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าศึกษารวมกันอยู่หลายคน และในการศึกษานั้นมิได้เป็นเพราะ  
ได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึง ผู้บัญชาการทหารบก  
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่ อกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหรือผู้ท่ีได้รับมอบอ านาจจากผู้บัง คับบัญชาดังกล่าว แล้วแต่กรณี  
เพื่อรับอนุญาตก่อน 
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๗.  การพิจารณาวินิจฉัยของผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นในการอนุญาตตาม ๔, ๕  
และ ๖ ให้ถือหลักเกณฑ์ส าหรับประกอบการพิจารณาดังต่อไปนี้  

 ๗.๑  การอนุญาตนั้นจะไม่เป็นเหตุกระท าให้เกิดความเส่ือมเสียหรือบกพร่องแก่ 
การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 ๗.๒ สมาคม สโมสร องค์การหรือสถานศึกษานั้น เหมาะสมแก่เกียรติของทหาร 

๘. ความในข้อ ๓  มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
 ๘.๑ เมื่อมีประกาศกระทรวงกลาโหม อนุญาตให้ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ในสังกัด

กระทรวงกลาโหมเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใดได้โดยไม่ต้องรายงานขออนุญาต 
 ๘.๒ การบรรยาย หรือฟังการบรรยายทางวิชาการ หรือหลักธรรมทางศาสนาท่ีไม่ขัด

ต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ ๗ ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาโดยตรงแล้ว 
 ๘.๓ ข้าราชการท่ีไปราชการต่างประเทศ ได้รับเชิญให้เป็นสมาชิกช่ัวคราวของสมาคม 

สโมสรหรือองค์การในต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ หรือพฤติการณ์ท่ีไม่เกี่ยวกับการเมืองและท่ีไม่ขัดต่อ
กฎหมายไทยในขณะท่ีอยู่ในประเทศนั้น แต่เมื่อได้เข้าเป็นสมาชิกแล้ว ต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อทราบด้วย 

๙. ส่วนราชการ หรือผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การ  
ได้รับอนุญาตให้เข้าศึกษาในสถานศึกษา อยู่ก่อนวันใช้ข้อบังคับนี้ ไม่ต้องรายงานขออนุญาตอีก 

๑๐. ข้าราชการทหาร ลูกจ้าง ในสังกัดกระทรวงกลาโหม นอกจากข้าราชการการเมือง ผู้ใด 
เป็นสมาชิกของสมาคม สโมสร หรือองค์การใด ซึ่งมิใช่สมาคม สโมสร หรือองค์การ ตามข้อ ๘.๑  อยู่ก่อน 
เข้ารับราชการ หรือท างานในกระทรวงกลาโหม ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้บัญชาการ 
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม  
หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาส่ังการตามท่ีเห็นสมควร 

ความในวรรคก่อนให้ใช้บังคับแก่ผู้ท่ีได้เข้าศึกษาอยู่ในสถานศึกษาใดก่อนเข้ารับราชการ  
หรือท างานในกระทรวงกลาโหม และจะต้องศึกษาต่อไปอีกด้วย 

๑๑.  กิจการหรือข้อความใด ๆ ในราชการท่ีเป็นความลับ ห้ามข้าราชการกลาโหมประจ าการ
ลูกจ้างและคนงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกคนเปิดเผยเป็นอันขาด 

๑๒.  ข้าราชการกลาโหมประจ าการ ลูกจ้างคนงาน ในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู้ใดประสงค์            
จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม หรือสโมสรต่อไปนี้ ให้กระท าได้โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้บังคับบัญชาตาม
ข้อบังคับ ฯ 

๑๒.๑  สมาคมหรือสโมสรในพระบรมราชูปถัมภ์ทุกแห่ง 
๑๒.๒  สมาคมปราบวัณโรคแห่งประเทศไทย 
๑๒.๓  สมาคมสงเคราะห์ผู้มีบุตรมาก 
๑๒.๔  เนติบัณฑิตสมาคม 
๑๒.๕  สมาคมสหายสงคราม 
๑๒.๖  สมาคมคณะรัฐธรรมนูญ  
๑๒.๗  สโมสรคณะราษฎร์ 
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๑๒.๘  สามัคยาจารย์สมาคม 
๑๒.๙  แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย และสโมสรแพทย์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๑๒.๑๐  สมาคมส่งเสริมการเล้ียงไก่แห่งประเทศไทย 
๑๒.๑๑  สมาคมลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย 
๑๒.๑๒  สโมสรกอล์ฟดุสิต 
๑๒.๑๓  สมาคม นายช่างแห่งประเทศไทย 
๑๒.๑๔  พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 
๑๒.๑๕  สโมสรสีลม 
๑๒.๑๖  ราชตฤณมัยสมาคม 
๑๒.๑๗  สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 
๑๒.๑๘  สมาคมสหบาลชาวเรือแห่งประเทศไทย 
๑๒.๑๙  สมาคมวิทยุแห่งประเทศไทย 
๑๒.๒๐  สมาคมสหประชาชาติแห่งประเทศไทย 
๑๒.๒๑  สมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย 
๑๒.๒๒  สมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย 
๑๒.๒๓  สมาคมวัฒนธรรมไทย – เยอรมัน 
๑๒.๒๔  สมาคมว่ายน้ าสมัครเล่นแห่งประเทศไทย 
๑๒.๒๕  สมาคมนักเรียนสืบสวน 
๑๒.๒๖  สมาคมแผนโคลัมโบแห่งประเทศไทย 
๑๒.๒๗  สมาคมนักเรียนเก่าเยอรมัน 
๑๒.๒๘  สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย 
๑๒.๒๙  สมาคมผู้ก ากับนักศึกษาวิชาทหารแห่งประเทศไทย 
๑๒.๓๐  สมาคมชาวชัยภูมิ 
๑๒.๓๑  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนราชวินิต 
๑๒.๓๒  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 
๑๒.๓๓  สมาคมผู้ปกครองและครูราชวินิตบางแก้ว 
๑๒.๓๔  สมาคมนักวิทยุโทรทัศน์ 
๑๒.๓๕  สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนโยธินราชบูรณะ 
๑๒.๓๖  สมาคมนักวิจัยประยุกต์ทางสังคมศาสตร์ 
๑๒.๓๗  สมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู ของโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา

ท่ีอยู่ในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทย หรือทบวงหาวิทยาลัย 
๑๒.๓๘  สมาคมหมู่บ้านสวัสดิการทหารบกพัฒนา พ.ศ.๒๕๒๖ 
๑๒.๓๙  สรีรวิทยาสมาคม 
๑๒.๔๐  สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย 
๑๒.๔๑  สมาคมสโมสรลูกเสืออากาศ 
๑๒.๔๒  สมาคมนายทหารนอกประจ าการ 
๑๒.๔๓  สมาคมศิษย์เก่าชุมพลทหารเรือ 
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เอกสารอ้างอิง 

- ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเข้าสมาคม เข้าศึกษา หรือบอกความในราชการ พ.ศ.๒๕๑๐ 
 และแก้ไขตามประกาศ กห.ลง ๒๖ ต.ค.๒๗ 
- แก้ไขตามประกาศ กห.เรื่อง สมาคมหรือสโมสรที่ผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกไม่ต้อง 

  รายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ลง ๖ มิ.ย.๓๑ 
- ข้อ ๑๒.๔๒ แก้ไขตามประกาศ กห.เรื่อง สมาคมหรือสโมสรท่ีผู้ประสงค์จะสมัครเข้าเป็น

สมาชิกไม่ต้องรายงานขออนุญาตผู้บังคับบัญชา ลง ๑๖ ต.ค.๓๒ 
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การรับส่งหน้าที่ราชการ 
 

วัตถุประสงค์: เพื่อให้การปฏิบัติในการรับส่งหน้าท่ีราชการ เป็นไปตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
การบรรจุ ปลด ย้าย เล่ือน และลดต าแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.๒๕๐๒ 

กรณีต้องรับส่งหน้าที่ราชการ และการปฏิบัติในการรับส่งหน้าท่ีราชการ 

๑.  เมื่อมีการบรรจุ ปลด ย้าย เล่ือน และลดต าแหน่งข้าราชการ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการให้มี
การรับส่งหน้าท่ีกันโดยเร็ว 

๒.  ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งเป็นการสับเปล่ียนต าแหน่ง ให้ท าการรับส่งหน้าท่ีกัน ให้เสร็จส้ิน
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีค าส่ังมีผลบังคับใช้ หรือนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีออกค าส่ังแล้วแต่กรณี โดยให้รับส่ง
หน้าท่ีกันตามล าดับจากคนสุดท้ายในชุดการย้ายนั้นขึ้นไป เว้นแต่การรอรับส่งหน้าท่ีตามล าดับนั้นไม่เป็นการ
สะดวกแก่ราชการ หรือมีวิธีอื่นใดท่ีจะท าให้รับส่งหน้าท่ีกันได้เร็วกว่านี้ก็ให้ผู้บังคับบัญชาท้ังสองฝุายตกลงกัน 

๓.  ในกรณีย้ายข้าราชการซึ่งมิใช่เป็นการสับเปล่ียนต าแหน่งและยังมิได้มีค าส่ังให้ผู้ใดมาด ารง
ต าแหน่งนั้นแทน หรือในกรณีให้ข้าราชการออกจากราชการ ให้ผู้บังคับบัญชารีบพิจารณาด าเนินการให้ผู้ถูก
ย้ายหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการ ได้ส่งมอบหน้าท่ีให้แก่ข้าราชการผู้ใดผู้หนึ่งให้เสร็จส้ินภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่
วันท่ีค าส่ังมีผลบังคับใช้ หรือนับต้ังแต่วันถัดจากวันท่ีออกค าส่ัง แล้วแต่กรณี 

การปฏิบัติขณะท่ียังไม่มีการรับส่งหน้าท่ีราชการ 
ในระหว่างการส่งมอบหน้าท่ี ให้ผู้ถูกย้ายหรือถูกส่ังให้ออกจากราชการมีอ านาจหน้าท่ีและ

รับผิดชอบในต าแหน่งเดิมต่อไปจนกว่าจะได้ส่งมอบหน้าท่ีให้กับผู้มารับหน้าท่ีเป็นการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว 

บัญชีประกอบการรับส่งหน้าที่ มีดังนี้ 

๑. บัญชียอดก าลังพล    ตามแบบผนวก ก 

๒. บัญชีอาวุธ     ตามแบบผนวก ข 

๓. บัญชีเงิน     ตามแบบผนวก ค 

๔. บัญชีพัสดุ     ตามแบบผนวก ง 

๕. บัญชียานพาหนะและสัตว์พาหนะ  ตามแบบผนวก จ 

๖. บัญชีงานหรือกิจการหรือโครงการ  ตามแบบผนวก ฉ 

๗. บัญชีคดี     ตามแบบผนวก ช 

๘. บัญชีผลการตรวจกิจการท่ัวไป   ตามแบบผนวก ซ 
    ของกรมจเรทหารอากาศ 

 
 
 
 
 



- ๒๓๓ - 
 

๙.   บัญชีผลการตรวจสอบภายในส านักงาน ตามแบบผนวก ฌ 
   ตรวจบัญชีทหารอากาศ 

๑๐.  บัญชีผลการตรวจเย่ียมของ   ตามแบบผนวก ญ 
  สายวิทยาการต่าง ๆ 

๑๑.  บัญชีอื่น ๆ     ตามแบบผนวก ฎ 

การจัดท าเอกสารการรับส่งหน้าที่ราชการ 

บัญชีประกอบการรับส่งหน้าท่ี ให้จัดท าเป็น ๓ ชุด โดยเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ ท่ีท าการ 
๑ ชุด ผู้ส่งเก็บรักษาไว้ ๑ ชุด และอีก ๑ ชุด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ี
รับส่งหน้าท่ีเสร็จ ส าหรับบัญชีประกอบการรับส่งหน้าท่ีของ หน.นขต.ทอ.ให้เสนอไป สบ.ทอ.ซึ่งเป็นหน่วย
รวบรวมน าเรียน ผบ.ทอ.เพื่อทราบ 

การรับส่งหน้าที่ราชการ 

๑.  ให้ผู้ส่งหน้าท่ี ส่งมอบรายงานประจ าตัวของข้าราชการในสังกัดแก่ผู้รับหน้าท่ีถ้ามีกิจการท่ี
จะปฏิบัติค้างอยู่หรือโครงการท่ีจะด าเนินการต่อไป ก็ให้ช้ีแจงแก่ผู้รับหน้าท่ีทราบด้วย 

๒.  เมื่อได้รับส่งหน้าท่ีกัน ณ ท่ีท าการ เป็นการเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับหน้าท่ีประชุมผู้
อยู่ในบังคับบัญชา แล้วชี้แจงและมอบหมายการบังคับบัญชาให้แก่ผู้รับหน้าท่ีต่อไป 

 
เอกสารอ้างอิง 
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าท่ีราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ 
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าท่ีราชการ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๑ 
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรับส่งหน้าท่ีราชการ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๙ 
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ก าหนดเวลาท างาน และวันหยุดราชการ 
 

๑.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การท างานและการหยุดราชการของข้าราชการเป็นระเบียบเดียวกัน  
และเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศส านักนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการกับ
มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องนี้ 

๒.  การท างานธรรมดาประจ าวัน 
ให้หน่วยราชการต่างเริ่มท างานเวลา ๐๘๐๐ เลิกเวลา ๑๖๐๐ หยุดพักกลางวัน 

เวลา ๑๒๐๐ ถึง ๑๓๐๐ 

๓.  ข้าราชการทหารหยุดราชการประจ าสัปดาห์และประจ าปี ตามก าหนด ดังนี้ 
 ๓.๑  วันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ ให้หยุดวันเสาร์และวันอาทิตย์เต็มวันท้ัง ๒ วัน 
 ๓.๒ วันหยุดราชการประจ าปี คือ 

๓.๒.๑ วันขึ้นปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม กับ ๑ มกราคม 
๓.๒.๒ วันกองทัพไทย ๑๘ มกราคม 
๓.๒.๓ วันมาฆบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๓ หรือถ้าเป็นปีท่ีมีอธิกมาสก็ตรงกับวันขึ้น 

๑๕ ค่ า เดือน ๔  
๓.๒.๔ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช และวันท่ีระลึกมหาจักรี 

บรมราชวงศ์ ๖ เมษายน 
๓.๒.๕ วันสงกรานต์ ๑๓, ๑๔ และ ๑๕ เมษายน 
๓.๒.๖ วันรัฐพิธีมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ส านักพระราชวั งจะได้ก าหนด

เป็นปี ๆ ไปในเดือนพฤษภาคม 
๓.๒.๗ วันวิสาขบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๖ หรือถ้าเป็นปีท่ีมีอธิกมาสก็ตรงกับ      

วันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๗  
๓.๒.๘  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 

พระบรมราชินี  ๓ มิถุนายน  
๓.๒.๙ วันอาสาฬหบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ หรือถ้าเป็นปีมีอธิกมาสก็ตรงกับวัน

ขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๘ หลัง 
๓.๒.๑๐  วันเข้าพรรษา วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ หรือถ้าเป็นปีท่ีมีอธิกมาส ก็ตรงกับ

วันแรม ๑ ค่ า เดือน ๘ หลัง 
๓.๒.๑๑  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร  

มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม   
๓.๒.๑๒ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิ ต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  

พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม  
๓.๒.๑๓  วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม   
๓.๒.๑๔ วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม   
๓.๒.๑๕ วันคล้ายวั นพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร  

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม      
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๓.๒.๑๖ วันรัฐธรรมนูญ ๑๐ ธันวาคม  
๓.๓ กรณีวันหยุดราชการประจ าปีวันใดตรงกับวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์ให้เล่ือน 

วันหยุดราชการประจ าปีวันนั้นไปหยุดในวันท างานถัดไปโดยให้หยุดชดเชยได้ไม่เกิน ๑ วัน 
๓.๔ ภาคใต้ ๕ จังหวัด คือ จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล  
และจังหวัดสงขลา ให้เพิ่มวันหยุดราชการในวันตรุษอีด้ิลฟิตรี (วันรายอปอซอ) ๑ วัน,  

วันตรุษอีด้ิลอัฎฮา (วันรายอฮัจยี) ๑ วัน และวันตรุษจีน ๑ วัน   
๓.๕ การหยุดราชการ ตามข้อ ๓ ไม่ต้องมีค าส่ังล่วงหน้า  

๔.  ไปราชการทะเล 
 ข้าราชการกลาโหมไปราชการทะเลเป็นเวลานานวัน เมื่อกลับมาแล้วให้ผู้บังคับบัญชาช้ัน             

ผู้บังคับการกองเรือ พิจารณาอนุญาตให้ผลัดเปล่ียนกันหยุดราชการ เพื่อพักผ่อนได้ตามก าหนด ดังนี้ 
๔.๑  ไปราชการ  ๒๑ ถึง ๓๐ วัน  ให้หยุดได้ไม่เกิน  ๕  วัน 
๔.๒  ไปราชการ  ๓๑ ถึง ๖๐ วัน  ให้หยุดได้ไม่เกิน  ๗  วัน 
๔.๓  ไปราชการ  ๖๑ ถึง ๙๐ วัน  ให้หยุดได้ไม่เกิน  ๑๐  วัน 
๔.๔  ไปราชการ  ๙๑ ถึง ๓๖๕ วัน  ให้หยุดได้ไม่เกิน  ๑๔  วัน 
๔.๕  ไปราชการเกินกว่า  ๓๖๕ วัน  ให้หยุดได้ไม่เกิน  ๓๐  วัน 

๕.  ท างานตรากตร าเป็นคร้ังคราว  
ข้าราชการกลาโหมท่ีต้องท างานตรากตร าเป็นครั้งคราวติดต่อกันนานวัน นอกจาก 

ท่ีกล่าวมาในข้อ ๔ ให้ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ันผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือช้ัน ๒ หรือต้นเรือช้ัน ๑ หรือ 
ผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๑ ขึ้นไป พิจารณาอนุญาตให้หยุดราชการ หรือพักผ่อนได้ตามสมควร 

๖.  หน้าที่ประจ าหรือราชการจ าเป็น 
๖.๑  ผู้ใดมีหน้าท่ีประจ า เช่น เป็นเวรยามหรือมีราชการเร่งด่วน ให้อยู่ปฏิบัติงาน  

หากการหยุดราชการนั้นจะเสียหายแก่ทางราชการ 
๖.๒  ถ้ามีราชการจ าเป็น ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ช้ัน ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือช้ัน  

๒ หรือต้นเรือช้ัน ๑ หรือผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๑ ขึ้นไป มีอ านาจส่ังให้ข้าราชการในบังคับบัญชางดการหยุด
ราชการดังกล่าวข้างต้นได้ 

๗.  การหยุดพักผ่อนและหมุนเวียน จนท.ในหน่วยปฏิบัติราชการสนาม 
๗.๑  จนท.ท่ีปฏิบัติงานครบ ๓๐ วัน ให้มีสิทธิหยุดได้ไม่เกิน ๘ วัน ถ้าหน่วยท่ีต้ังอยู่ในถิ่น

ทุรกันดาร ยานพาหนะทางบกไม่สามารถไปถึง ให้เพิ่มวันเพื่อการเดินทางอีกไม่เกิน ๓ วันรวมเป็น ๑๑ วัน 
๗.๒  หน่วยท่ีต้ังอยู่นอกรัศมี ๓๐๐ กม.รอบดอนเมือง ให้เพิ่มวันเพื่อการเดินทางอีก 

ไม่เกิน ๒ วัน 
๗.๓  ผู้ท่ีปฏิบัติงานครบ ๓๐ วัน แต่ไม่ใช้สิทธิหยุดพักผ่อน เมื่อได้ท างานต่อไปจนครบ ๖๐ 

วันขึ้นไป ให้พักเพิ่มอีกไม่เกิน ๔ วัน  
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๘.  ก าหนดเวลาท างานมาตรฐานของข้าราชการ 
ปีหนึ่ง ๕๒  สัปดาห์       ๓๖๕  วัน 
สัปดาห์หนึ่งท างาน ๕  วัน 
ปีหนึ่งมีวันท างาน ๒๖๐  วัน 
หยุดราชการประจ าป ี      ๑๖  วัน (ทหาร ๑๗ วัน) 
หยุดพักผ่อนประจ าปี       ๑๐  วัน 
คิดเฉล่ียลากิจ, ลาปุวย       ๗  วัน 
ปีหนึ่งท างานประมาณ    ๒๒๖  วัน (วันท างานมาตรฐาน) 

 
เอกสารอ้างอิง 
 - ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ พ.ศ.๒๕๐๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
 - ผบ.ทอ.อนุมัติ เมื่อ ๑๕ ส.ค.๒๓ ท้ายหนังสือ สบ.ทอ.รับท่ี ๑๐๐๕๐/๒๓ 
 - หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี สร ๐๒๐๑/ว ๑๒๒ ลง ๒ ส.ค.๒๕ 
 - ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ก าหนดเวลาท างานและวันหยุดราชการ (ฉบับท่ี ๑๙) พ.ศ.๒๕๔๐ 
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เวรยามประจ าส่วนราชการ 
(เฉพาะส่วนราชการในกองทัพอากาศ)  

 ๑.  ความมุ่งหมายในการจัดให้มีการรักษาการณ์ 
  ๑.๑  รักษาความปลอดภัยให้แก่ อาคาร สถานท่ี บุคคล หรือทรัพย์สินของทางราชการหรือ
ตามที่ทางราชการก าหนดให้พ้นจากการโจรกรรม การจารกรรม การก่อวินาศกรรม การก่อการร้าย  
และการบ่อนท าลาย หรือเหตุอื่นใดท่ีท าให้เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ 
  ๑.๒  พิทักษ์ร ักษา และปูองกันมิให้ข้อมูลข่าวสารรวมทั้ง สิ ่งที ่เป็นความลับของ  
ทางราชการรั่วไหล หรือตกไปอยู่ในมือของฝุายตรงข้ามหรือบุคคลผู้ไม่มีอ านาจหน้าท่ี จากการล่วงละเมิดหรือ 
บุกรุกเข้าสถานท่ีท่ีก าหนดเป็นเขตหวงห้าม 
   ๑.๓  ถวายพระเกียรติ แด่พระบรมวงศานุวงศ์ท่ีเสด็จฯ ในพื้น ท่ีรับผิดชอบของ
กองทัพอากาศ รวมท้ังแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี  และบุคคลส าคัญทางทหารตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙    
  ๑.๔  รักษาความสงบเรียบร้อยท่ีต้ังในภาวะปกติ 

 ๒.  แนวทางการปฏิบัติในการรักษาการณ์ในภาวะปกติ และภาวะไม่ปกติ  
      ๒.๑  ภาวะปกติ  
   ๒.๑.๑  สารวัตรทหารอากาศ ทหารกองประจ าการรักษาการณ์ หรือเวร -ยาม
รักษาการณ์ประจ าส่วนราชการในส่วนราชการนั้น ๆ มีหน้าท่ีเฝูาตรวจการณ์ พิสูจน์ทราบเบ้ืองต้น เข้าขัดขวาง  
บุคคล รวมท้ังอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอกในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยสามารถใช้อาวุธหรืออุปกรณ์
ด้านการรักษาความปลอดภัยได้ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ตามกฎหมายและตามกฎการใช้ก าลัง        
เพื่อปูองกันภัยอันตรายให้แก่ท่ีต้ังกองทัพอากาศ   
   ๒.๑.๒  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ ท่ีจัดจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการตรวจการ
รักษาการณ์ของเวร-ยามประจ าส่วนราชการ ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมืองท้ังหมด และมีอ านาจหน้าท่ีตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ ๔๗ 
   ๒.๑.๓  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์ 
หน่วย ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง และนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กรมช่างอากาศ บางซื่อ มีหน้าท่ี
รับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการรักษาการณ์ของเวร-ยามประจ าส่วนราชการของหน่วยตนเอง  
    ๒.๑.๔  นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และผู้ช่วย
นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการ
รักษาการณ์ของเวร-ยามประจ าส่วนราชการของหน่วยตนเอง  
    ๒.๑.๕  นายทหารเวรส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง และผู้ ช่วย
นายทหารเวรส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการ
รักษาการณ์ของเวร-ยามประจ าส่วนราชการของหน่วยตนเอง 
    ๒.๑.๖  นายทหารเวรกองบิน และผู้ช่วยนายทหารเวรกองบิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การรักษาการณ์ และตรวจการรักษาการณ์ของเวร-ยามประจ าส่วนราชการของหน่วยตนเอง 
    ๒.๑.๗  นายทหารเวรโรงเรียนการบิน และผู้ช่วยนายทหารเวรโรงเรียนการบิน 
มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการรักษาการณ์ของเวร-ยามประจ าส่วนราชการของหน่วยตนเอง  
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    ๒.๑.๘  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม และ
ผู้ช่วยนายทหารเวรหน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการรักษาการณ์ และตรวจการ
รักษาการณ์ของเวร-ยามประจ าส่วนราชการของหน่วยตนเอง  
    ๒.๑.๙  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน และโรงเรียนการบิน มีหน้าท่ี ในการ
จัดต้ังกองรักษาการณ์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมท้ังแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และ
บุคคลส าคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  
ทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห้วงเวลาท่ีเสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองทัพอากาศ  
  ๒.๒  ภาวะไม่ปกติ 
   เมื่อไม่สามารถพิสูจน์ทราบหรือยับยั้งได้ และ/หรือพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถ
บรรเทาเหตุ หรือระงับเหตุ หรือเกินขีดความสามารถของหน่วย หรือพิสูจน์ทราบแน่ชัดว่ามีผู้ล่วงละเมิดหรือ 
ผู้บุกรุกเข้ามาในพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจตนาใช้ก าลัง และ/หรืออาวุธ รวมถึงการบังคับใช้อากาศยาน
ท่ีควบคุมการบินจากภายนอก ท่ีติดอุปกรณ์ อาวุธ หรือวัตถุระเบิด เพื่อมุ่งกระท าต่อบุคคล อาคารสถานท่ี 
และทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความเสียหายท้ังต่อภาพลักษณ์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของ
ส่วนราชการนั้น ให้นายทหารเวรแจ้งหน่วยเกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามแผนปูองกันที่ตั้งของหน่วยต่อไป  
โดยปฏิบัติดังนี้   
    ๒.๒.๑  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ แจ้งศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ และรายงานให้ผู้บัญชาการทหารอากาศ
ทราบทันที   
    ๒.๒.๒  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศและนายทหาร
เวรศูนย์รักษาการณ์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ) แจ้งศูนย์
ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
    ๒.๒.๓  นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธ ิน และ
นายทหารเวรส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง แจ้งศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
    ๒.๒.๔  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กรมช่างอากาศ บางซื่อ และนายทหารเวร
ศูนย์รักษาการณ์หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม แจ้งศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
    ๒.๒.๕  นายทหารเวรกองบิน แจ้งศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, 
๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  
    ๒.๒.๖  นายทหารเวรโรงเรียนการบิน แจ้ งศูนย์ปฏิบั ติการโรงเรียนการบิน 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ   

 ๓.  หน้าท่ีของหน่วยปฏิบัติ    
  ๓.๑  “ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหน้าท่ี วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ส่ังการ และควบคุมการใช้ก าลังภาคพื้นปูองกันและรักษาความปลอดภัย ณ ท่ีต้ังดอนเมือง  
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยมีผู้อ านวยการศูนย์ยุทธการภาคพื้นเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
  ๓.๒  “ ศูนย์ ปฏิ บั ติ ก า รกอ งบิ น  ๑ ,  ๒ ,  ๔ ,  ๗ ,  ๒๑ ,  ๒๓ ,  ๔๑ ,  ๔๖ ,  ๕ ,  ๕ ๖ 
และโรงเรียนการบิน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหน้าท่ี วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ส่ังการ และ
ควบคุมการใช้ก าลังภาคพื้น เพื่อปูองกันและรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังกองบิน และโรงเรียนการบิน โดยมี 
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ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน  
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
   ๓.๓  “ศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย” มีหน้าท่ี วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม 
และก ากับดูแลการรักษาการณ์ของหน่วย โดยการเฝูาตรวจการณ์ พิสูจน์ทราบเบ้ืองต้น และใช้ก าลังท่ีมีอยู่ 
เข้าขัดขวางบุคคล และอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก ท่ีละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
   ๓.๔  “กองรักษาการณ์” มีหน้าท่ี ถวายพระเกียรติแด่พระบรมวงศานุวงศ์ รวมท้ัง
แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลส าคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลส าคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห้วงเวลาท่ีเสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี
รับผิดชอบของกองทัพอากาศ  
   ๓.๕  กรมก าลังพลทหารอากาศ มีหน้าท่ี พิจารณาจัดท ารายช่ือและต าแหน่งของผู้ท่ี
จะเข้าเป็นนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ         
ตามหลักเกณฑ์ข้อ ๔๑ และข้อ ๔๒ ขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ จัดหรืองดจัดเข้าเป็นนายทหารเวร
อ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ แล้วส่งรายช่ือนายทหารเวร
อ านวยการกองทัพอากาศ ให้กรมสารบรรณทหารอากาศออกค าส่ังกองทัพอากาศจัดให้ปฏิบัติหน้าท่ีนายทหาร
เวรอ านวยการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศต่อไป 
   ๓.๖ กรมสารบรรณทหารอากาศ มีหน้าท่ี ดังนี้ 
    ๓.๖.๑ จัดนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ช้ันยศนาวาอากาศเอก  
และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ช้ันยศนาวาอากาศโท สังกัดส่วนราชการ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง  
ตามรายช่ือท่ีได้รับจากกรมก าลังพลทหารอากาศ ตามข้อ ๓.๕ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน 
    ๓.๖.๒ จัดนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ ช้ันยศ
เรืออากาศตรีจนถึงนาวาอากาศเอก ท่ีไม่ผ่านหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือ
เทียบเท่า และพันจ่าอากาศเอกท่ีท าหน้าท่ีในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตรจากหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ  
ในกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ ณ ท่ีต้ัง
กองบัญชาการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน 
    ๓.๖.๓  จัดสถานท่ี  และสนับสนุนอุปกรณ์ ท่ี เกี่ ยวข้ อง ส าหรั บใช้ เป็ น 
ศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ 
    ๓.๖.๔ จัดท าแบบรายงานตาม ผนวก ฉ พร้อมท้ังรับผิดชอบในการเบิกหรือ
จัดท าเครื่องหมายแสดงตัว อาวุธปืนและกระสุน ห้องพัก และส่ิงอ านวยความสะดวก ตลอดจนของใช้อื่น ๆ  
ท่ีจ าเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติหน้าท่ีของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ และเสมียนเวรของส่วนราชการ  
ณ ท่ีต้ังกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
   ๓.๗ กรมข่าวทหารอากาศ มีหน้าท่ี ดังนี้ 
    ๓.๗.๑ จัดต้ังศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ เพื่อวางแผน
อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลการรักษาการณ์ของหน่วย โดยการเฝูาตรวจการณ์ พิสูจน์ทราบ
เบ้ืองต้น และใช้ก าลังท่ีมีอยู่เข้าขัดขวางบุคคล และอากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก ท่ีละเมิดมาตรการ  
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การรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบในภาวะปกติ ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไป ตามหมวดการรักษาการณ์
ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ    
    ๓.๗.๒ จัดการปฐมนิเทศ อบรม ช้ีแจง แนะน า เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีและ  
การปฏิบัติหน้าท่ีของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ
นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ เสมียนเวรหรือจ่าเวร และผู้ช่วยเสมียนเวรหรือ
ผู้ช่วยจ่าเวรหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยก าหนดให้ผู้ท่ีต้องปฏิบัติ
หน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ทุกคน ต้องเข้ารับการอบรม ในการนี้ให้จัดท าบันทึกรายละเอียดการอบรม 
ไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วย 
    ๓.๗.๓ จัดท าและแจกจ่ายรหัสสัญญาณผ่านประจ าวัน เพื่อใช้ในการตรวจ 
การรักษาการณ์ของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ประจ าส่วนราชการต่าง  ๆ
ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง โดยก าหนดให้ใช้รหัสสัญญาณผ่านประจ าวัน ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา
ของวันถัดไป  
    ๓.๗.๔ จัดท ามาตรการการรั กษาความปลอดภั ย เกี่ ย วกับสถาน ท่ี 
กองบัญชาการกองทัพอากาศตาม ผนวก ก 
    ๓.๗.๕ จัดท าโครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์ ศูนย์รักษาการณ์  
ส่วนบัญชาการกองทัพอากาศตาม ผนวก ข 
    ๓.๗.๖ ก าหนดจุด และพื้นท่ีรับผิดชอบในกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
ท่ีจะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเฝูา และตรวจการณ์  
    ๓.๗.๗ ก าหนดให้เสมียนเวรประจ าส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพอากาศ
ออกตรวจพื้นท่ีตามข้อ ๓.๗.๖ ในห้วงระยะเวลาต้ังแต่ ๑๘.๐๐ - ๐๖.๐๐ นาฬิกา เป็นผลัดอย่างน้อย ๔ ผลัด
และก าหนดเส้นทางการตรวจให้ครอบคลุมพื้นท่ีส าคัญนั้น ๆ ด้วย  
   ๓.๘ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีหน้าท่ี ดังนี้ 
    ๓.๘.๑  วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลการรักษาการณ์
ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
และลูกจ้างประจ า เป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติ
เป็นไปตามหมวดการรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ   
    ๓.๘.๒ จัดต้ังกองรักษาการณ์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระบรมวงศานุวงศ์ 
รวมท้ังแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลส าคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วย  
การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามห้วงเวลาท่ีเสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ี
รับผิดชอบของกองทัพอากาศ  
    ๓.๘.๓ เฝูาตรวจการณ์ พิสูจน์ฝุาย เข้าขัดขวางอากาศยานท่ีควบคุมการบิน 
จากภายนอก ในพื้นท่ีรับผิดชอบ โดยสามารถใช้อุปกรณ์หรืออาวุธต่อต้านท าลายได้ตามความจ าเป็นของ
สถานการณ์ตามกฎหมายและตามกฎการใช้ก าลังเพื่อปูองกันภัยอันตรายให้แก่ท่ีต้ังกองทัพอากาศ 
   ๓.๙  ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง มีหน้าท่ี วางแผน อ านวยการ 
ประสานงานควบคุม และก ากับดูแลการรักษาการณ์ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 
ทหารกองประจ าการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างประจ า เป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ  
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ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวดการรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์
ประจ าส่วนราชการ   
   ๓.๑๐  หน่วยอื่น ๆ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง นอกจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และ
ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง ให้จัดต้ังศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยเพื่อวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม และก ากับดูแลการรักษาการณ์ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกอง
ประจ าการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างประจ า เป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการปฏิบัติ
หน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวดการรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วน
ราชการ   
   ๓.๑๑ กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีหน้าท่ี สนับสนุนเครื่องมือส่ือสาร
ให้แก่หน่วยเกี่ยวข้อง เมื่อได้รับการร้องขอ  
   ๓.๑๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหน้าท่ี สนับสนุนอาวุธปืนและกระสุนตามอัตรา
จ่าย เพื่อจ่ายให้แก่ส่วนราชการท่ีขอเบิก และจัดเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดอาวุธปืน เดือนละ ๒ ครั้ง 
   ๓.๑๓ กรมขนส่งทหารอากาศ มีหน้าท่ี จัดรถยนต์จ านวน ๑ คัน พร้อมพลขับ พร้อม
จัดท าท่ีปักธงนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศไว้ที่หน้ารถยนต์ด้านซ้าย ส าหรับนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ หรือผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ใช้ในการตรวจการรักษาการณ์ของส่วนราชการ 
ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง พร้อมท้ังสนับสนุนเช้ือเพลิงตามความจ าเป็นท่ีนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศใช้จริง  
   ๓.๑๔ กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน้าท่ี สนับสนุนอาหาร ๓ มื้อเป็นประจ าทุกวัน 
ส าหรับนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 
   ๓.๑๕  กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหน้าท่ี สนับสนุนพัสดุต่าง ๆ ไว้จ่ายให้แก่ส่วน
ราชการท่ีขอเบิก ดังนี้ 
    ๓.๑๕.๑ เครื่องหมายแสดงตัว ตามข้อ ๑๕ ข้อ ๒๗ ข้อ ๓๓.๑ ข้อ ๓๓.๒ 
ข้อ ๕๒.๑ ข้อ ๕๒.๒ และข้อ ๕๒.๓ 
    ๓.๑๕.๒ แบบเอกสาร ตามผนวก ฉ-๑ ถึง ฉ-๗  
    ๓.๑๕.๓ ซองปืนและเข็มขัดคาดเอว  
    ๓.๑๕.๔ อุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น เครื่องนอน อุปกรณ์ในศูนย์รักษาการณ์  
   ๓.๑๖ กรมช่างอากาศ บางซื่อ มีหน้าท่ี จัดต้ังศูนย์รักษาการณ์กรมช่างอากาศเพื่อวางแผน  
อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลการรักษาการณ์ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร   
นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างประจ า เป็นเวร -ยาม 
รักษาการณ์ประจ าส่วนราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน ท้ังนี้ ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวดการ
รักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ   
   ๓.๑๗ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศในกองบัญชาการกองทัพอากาศ จัดเสมียนเวร
ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน  
   ๓.๑๘ ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง และส่วนราชการนอกท่ีต้ัง
กองทัพอากาศดอนเมือง ด าเนินการดังนี้ 

     ๓.๑๘.๑ จัดท ามาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีตาม 
ผนวก ก โดยก าหนดพื้นท่ีส าคัญ อาคารสถานท่ี คลัง ส่ิงท่ีเป็นความลับของทางราชการ หรือส่ิงมีค่าอย่าง  
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ชัดเจนมีแผนผังแสดงบริเวณพื้นท่ี และท่ีต้ังอาคาร แสดงเขตพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยระดับต่าง ๆ  
และโครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์ตามผนวก ข เพื่อใช้ในการควบคุมบุคคล ยานพาหนะ และวัสดุ
ท่ีจะเข้า-ออกพื้นท่ี ท่ีมีการรักษาความปลอดภัย  
    ๓.๑๘.๒ ก าหนดจุด และพื้นท่ีรับผิดชอบของหน่วยท่ีจะต้องจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีเฝูา และตรวจการณ์ 
    ๓.๑๘.๓ ก าหนดให้เวร-ยามประจ าส่วนราชการออกตรวจพื้นท่ีส าคัญ 
ตามข้อ ๘.๑๘.๒ ในห้วงระยะเวลาต้ังแต่ ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา เป็นผลัดอย่างน้อย ๔ ผลัด และก าหนด
เส้นทางการตรวจให้ครอบคลุมพื้นท่ีส าคัญนั้น ๆ ด้วย 
    ๓.๑๘.๔ จัดท่ีพักเวรโดยเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ ดูแล
รักษาความสะอาดห้องพักเวร อุปกรณ์ เครื่องนอนให้เรียบร้อยและอยู่ในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
    ๓.๑๘.๕ อบรม ช้ีแจง แนะน า เกี่ยวกับอ านาจหน้าท่ีและการปฏิบัติหน้าท่ี
ของนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย และเสมียนเวรหรือจ่าเวร 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยก าหนดให้ผู้ท่ีต้องปฏิบัติหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ทุกคน ต้องเข้ารับการอบรม 
ในการนี้ให้จัดท าบันทึกรายละเอียดการอบรมไว้เป็นหลักฐานเพื่อใช้ในการตรวจสอบด้วย 
    ๓.๑๘.๖ จัดท าแบบรายงานตามผนวก ฉ-๒ ถึง ฉ-๗  
   ๓.๑๙ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศต่างจังหวัด ให้ จัดนายทหารสัญญาบัตร 
นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างประจ า เป็นเวร -ยาม
รักษาการณ์ประจ าส่วนราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวด ๔ กับให้จัดต้ัง
กองรักษาการณ์ เพื่อถวายพระเกียรติแด่ พระบรมวงศานุวงศ์ รวมท้ังแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี 
และบุคคลส าคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ  
ทางทหาร ตามห้วงเวลาท่ีเสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองทัพอากาศด้วย 
   ๓.๒๐ หน่วยกองทัพอากาศปฏิบั ติราชการสนาม จัดต้ังศูนย์ รักษาการณ์หน่วย 
เพื่อวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม และก ากับดูแลการรักษาการณ์ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหาร
สัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจ าการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจ้างประจ า  
เป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการปฏิบัติหน้าท่ีเป็นประจ าทุกวัน ท้ังนี้ให้ถือปฏิบัติเป็นไปตามหมวด ๔ 

 ๔. การรักษาการณ์ ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศ แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
  ๔.๑  การรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน 
  ๔.๒  การรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ 
  ๔.๓  การรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ 

 ๕.  การแบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบในการรักษาการณ์ 
  ๕.๑  ทหารอากาศโยธิน มีหน้าท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีภายในท่ีต้ังกองทัพอากาศ ท่ีอยู่นอกเขต
รับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ในท่ีต้ังกองทัพอากาศนั้น และเขตพื้นท่ีบางส่วนตามท่ีส่วนราชการต่าง ๆ 
ตกลงมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของทหารอากาศโยธิน โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุด ณ ท่ีต้ังนั้น เป็นผู้แบ่ง
มอบเขตรับผิดชอบให้แก่ทหารอากาศโยธิน รวมท้ังพื้นท่ีรักษาความปลอดภัยท่ีได้รับมอบหมายด้วย 
  ๕.๒  สารวัตรทหารอากาศ มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
   ๕.๒.๑ พื้นท่ีตามข้อตกลงกับมณฑลทหารบก 
    ๕.๒.๒ พื้นท่ีเขตปลอดภัยในราชการทหาร 
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   ๕.๒.๓  พื้นท่ีภายในท่ีต้ังกองทัพอากาศท่ีมิ ไ ด้อยู่ ในความรับผิดชอบในการ
รักษาการณ์ของส่วนราชการอื่น ๆ โดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดในพื้นท่ีนั้น ได้แบ่งเขตความรับผิดชอบ  
  ๕.๓   เวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ มีหน้าท่ีรับผิดชอบภายในเขตพื้นท่ี 
ของส่วนราชการนั้น ๆ ส าหรับท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ให้เป็นไปตามท่ีทางราชการก าหนด ส่วนท่ีต้ัง 
กองทัพอากาศอื่น ๆ ให้ผู้บังคับหน่วย ณ ท่ีต้ังนั้นเป็นผู้ก าหนด  

 ๖.  การติดต่อส่ือสาร 
  ๖.๑  เครื่องมือส่ือสารให้เป็นไปตามอัตราการจัดของหน่วย 
  ๖.๒  ข่ายวิทยุ รหัส-นามเรียกขาน และมาตรการการใช้งานวิทยุมือถือ ให้ปฏิบัติตามท่ี
กองทัพอากาศก าหนด 
  ๖.๓  ให้จัดต้ังระบบติดต่อส่ือสารหลัก-รอง ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

 ๗.  มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีของหน่วยและโครงสร้างการจัดและ
อัตราการรักษาการณ์ ให้เป็นไปตาม ผนวก ก และ ผนวก ข ท้ายระเบียบนี้ 

การรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน 

 ๘.  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖  
และโรงเรียนการบิน ด าเนินการจัดจุดรักษาการณ์ และเวร-ยามรักษาการณ์ ตามแผนปูองกันท่ีต้ังหน่วย 

 ๙.  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบินและโรงเรียนการบิน จัดต้ังกองรักษาการณ์  
เพื่อถวายพระเกียรติ และถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์ท่ีเสด็จฯ มาในพื้นท่ีรับผิดชอบของ
กองทัพอากาศ แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรีและบุคคลส าคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่า
ด้วยการรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ให้ เป็นไปตามโครงสร้างการจัด 
และระเบียบปฏิบัติของหน่วย 

 ๑๐.  การแต่งกาย 
  ๑๐.๑  การรักษาการณ์ด้วยก าลังทหารอากาศโยธิน หรือหน่วยท่ีใช้ก าลังของทหาร
อากาศโยธิน ให้เจ้าหน้าท่ีแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง หมวกทรงหม้อตาล หรือชุดฝึกสีเทา
หรือชุดฝึกสีพราง หมวกทรงอ่อน สีน้ าเงินด าหรือสีแดงโดยมีเครื่องหมายแสดงตัวเป็นปลอกแขนผ้าก ามะหยี่ สี
แดง มีขนาดกว้าง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีอักษรย่อ “น.เวร ศยพ.ศปก.ทอ.”, “น.เวร อย.บน. ...”, 
“น.เวร อย.รร.การบิน”, และ “น.เวร ศรก. ...(ช่ือย่อหน่วย)” ปักด้วยด้ายหรือไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง๒ 
เซนติเมตร สวมติดท่ีแขนเส้ือข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก โดยให้ตัวอักษรอยู่ด้านนอกมองเห็นได้ง่าย  
  ๑๐.๒  เจ้ าหน้ าท่ี รักษาการณ์  แต่งเครื่ องแบบตามระเบียบปฏิบั ติประจ าของ 
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน  

  ๑๐.๓  อ านาจหน้าท่ีของเวร-ยามรักษาการณ์ว่าด้วยการรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน  
ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วย 

 ๑๑.  อาวุธท่ีใช้ในการรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน ให้เป็นไปตามแผนปูองกัน ท่ีต้ัง
หน่วย  
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 ๑๒.  การรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน ให้อยู่ในบังคับบัญชาของผู้มีอ านาจบังคับบัญชาซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา และผู้รับมอบอ านาจการบังคับบัญชา ดังนี้ 
  ๑๒.๑  ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาการรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน 
     ๑๒.๑.๑  ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน 
     ๑๒.๑.๒  นอกท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ไ ด้แก่ ผู้บังคับการกองบิน 
และผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน 
     ๑๒.๑.๓  หน่วยท่ีต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ได้แก่ ผู้บังคับหน่วย/ 
ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย 
  ๑๒.๒  ผู้รับมอบอ านาจการบังคับบัญชา 
    ๑๒.๒.๑  ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน 
     ๑๒.๒.๒  นอกท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ นายทหารเวรกองบิน ๑, ๒, 
๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน  
     ๑๒.๒.๓  หน่วยท่ีต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ได้แก่ นายทหารเวร 
ศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย 

 ๑๓. ผู้มีอ านาจตรวจการรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน 
  ๑๓.๑   ผู้บัญชาการทหารอากาศ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิ น  
ผู้บังคับการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน หรือผู้รับมอบอ านาจ
การบังคับบัญชา 
  ๑๓.๒  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กอง ทัพ อากาศ  เ ฉพ าะ ท่ี ต้ั ง ก อ ง ทัพอ าก าศดอน เมื อ ง  น าย ทหา ร เ ว ร ศูน ย์ ยุ ท ธก าร ภาคพื้ น  
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ นายทหารเวรส่วนปูองกันฐานบิน ศูนย์ปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน  
หรือศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 
  ๑๓ .๓  ผู้บัง คับบัญชาตามล าดับ ช้ันของผู้บัง คับหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศนั้น ๆ หรือนายทหารสัญญาบัตรผู้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ตรวจการ
รักษาการณ์แทนผู้บังคับบัญชา 

 ๑๔.  อ านาจและ/หรือการใช้อาวุธของเวร-ยามรักษาการณ ์
   ๑๔.๑  เวร-ยามรักษาการณ์ มีอ านาจ ดังนี้ 
        ๑๔ .๑.๑  ห้ามปรามหรือจับกุมผู้ฝุาฝืน ผู้ขัดขืนการปฏิบัติหน้าท่ีของเวร-ยาม
รักษาการณ์ หรือผู้ล่วงล้ าเข้ามาในบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
    ๑๔.๑.๒ ช่วยจับกุมผู้กระท าความผิดท่ีอยู่ใกล้เขตรับผิดชอบตามความจ าเป็นเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากสารวัตรทหารอากาศ หรือเจ้าพนักงานฝุายปกครอง หรือต ารวจ ท้ังนี้ต้องแจ้งขออนุมัติ
และได้รับอนุมัติจากนายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน นายทหารเวรกองบิน 
๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย 
แต่ท้ังนี้ต้องไม่เป็นการเสียหายต่อหน้าท่ีท่ีตนรักษาอยู่ 
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  ๑๔ .๒  เวร -ยามรักษาการณ์สามารถใช้อาวุธได้ตามความจ าเป็นสมควรแก่เหตุ 
ตามกฎหมาย โดยพยายามใช้อาวุธจากลักษณะเบาไปหาหนัก ต้ังแต่ ตี แทง จนถึงยิงต่ออวัยวะท่ีส าคัญน้อยไปหามาก
ตามล าดับ และจะใช้อาวุธได้ในกรณีต่อไปนี้ 
     ๑๔.๒.๑ เพื่อปูองกันตนเอง หรือผู้อื่นท่ีตนมีหน้าท่ีคุ้มครองปูองกัน  
     ๑๔.๒.๒ เพื่อรักษา ปูองกันอาคาร สถานท่ีและทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมาย 
ให้ดูแลรับผิดชอบ 
     ๑๔.๒.๓ เพื่ อปูองกันและระงับเหตุอันตรายร้ ายแรง ท่ี เกิดขึ้น ในพื้น ท่ี 
ท่ีรับผิดชอบ 
     ๑๔.๒.๔ ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาส่ังการโดยชอบด้วยกฎหมาย 

 ๑๕.  ข้อห้ามของเวร-ยามรักษาการณ์ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
  ๑๕.๑  ห้ามยืนพิง หรือท้าวปืน ต้องยืนด้วยท่าองอาจและเป็นสง่าอยู่เสมอ 
  ๑๕.๒  ห้ามปล่อยอาวุธประจ ากายออกจากตัวเป็นอันขาด 
  ๑๕.๓  ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรือเครื่องด่ืมใด ๆ ยกเว้นน้ าด่ืม 
  ๑๕.๔  ห้ามอ่านหนังสือ ห้ามใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ท่ีไม่เกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 
  ๑๕.๕  ห้ามรับ หรือฝากเงิน หรือส่ิงของจากผู้ใดเป็นอันขาด 
  ๑๕.๖  ห้ามพูดคุยกับผู้ใด เว้นแต่เรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีของตน 
  ๑๕.๗  ห้ามใช้กิริยาวาจาไม่สุภาพ หรือไม่สมควรต่อผู้อื่น 
  ๑๕.๘  ห้ามร้องร าท าเพลง หรือส่งเสียงดังโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  
  ๑๕.๙  ห้ามออกนอกพื้นท่ีท่ีรักษาการณ์  หรือจุดรักษาการณ์โดยพลการ 
   ๑๕.๑๐  ห้ามพูดคุยหยอกล้อ หรือน าเครื่องการละเล่นต่าง ๆ มาเล่นในขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๑๕.๑๑  ห้ามเข้ารักษาการณ์แทนกันเองโดยมิ ไ ด้รับอนุญาตจาก ผู้มีอ านาจ 
จัดเวร-ยามรักษาการณ ์
   ๑๕.๑๒  ห้ามปฏิบัติภารกิจอื่นใดท่ีมิใช่งานในอ านาจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบ 

 ๑๖.  การสับเปล่ียนเวร-ยามรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน 
  ๑๖.๑  การสับเปล่ียน และรับ-ส่งหน้าท่ี เวร-ยามรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน 
ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติประจ าหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ 
และโรงเรียนการบิน หรือศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยก าหนด หากเจ้าหน้าท่ีเวร -ยามรักษาการณ์ผลัดต่อไป  
ยังไม่มารับหน้าที่ให้เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์เดิมรักษาการณ์อยู่ต่อไปและรีบรายงานให้นายทหารเวร
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือ 
ศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม พิจารณาด าเนินการต่อไป 
  ๑๖.๒  ให้นายทหารเวรหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, 
๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์ของหน่วย ตรวจสอบยอดก าลังพลเจ้าหน้าท่ี
รักษาการณ์ก่อนจะเข้ารักษาการณ์ เพื่ออบรม ช้ีแจงระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง ท่ีเวร -ยามรักษาการณ์ 
แต่ละแห่งจะต้องปฏิบัติ และข้อบกพร่องท่ีควรแก้ไขต่าง ๆ ในเรื่องท่ีเกี่ยวกับหน้าท่ีรักษาการณ์ ตลอดจนตรวจ
เครื่องแต่งกาย อาวุธ-กระสุน เครื่องมือส่ือสาร ยานพาหนะ และอื่น ๆ ให้เรียบร้อย  
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  ๑๖.๓  ให้หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, 
๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือศูนย์รักษาการณ์ของหน่วยท่ีต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม จัดท าค าส่ัง
การรักษาการณ์ด้วยทหารอากาศโยธิน  

การรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ 

 ๑๗.  ส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง กองร้อยสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, 
๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน ด าเนินการจัดจุดรักษาการณ์ และเวร-ยามรักษาการณ์  

 ๑๘.  อ านาจหน้าท่ีและรายละเอียดการปฏิบัติต่าง ๆ ของการรักษาการณ์ ด้วยสารวัตรทหาร
อากาศ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของหน่วย 

 ๑๙.  การบังคับบัญชา การรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศอยู่ในการบังคับบัญชา ของผู้
มีอ านาจบังคับบัญชาและผู้รับมอบอ านาจบังคับบัญชา ดังนี้ 
   ๑๙.๑  ผู้มีอ านาจบังคับบัญชาการรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ 
     ๑๙.๑.๑  ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ ผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง 
     ๑๙.๑.๒  นอกท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ ผู้บังคับกองร้อยทหาร
สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน 
   ๑๙.๒  ผู้รับมอบอ านาจบังคับบัญชาการรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ 
     ๑๙.๒.๑  ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ นายทหารเวรสารวัตรทหาร
อากาศ ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
     ๑๙.๒.๒  นอกท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ได้แก่ นายทหารเวร กองร้อยสารวัตร
ทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน 

 ๒๐.  ผู้มีอ านาจตรวจการรักษาการณ์ด้วยสารวัตรทหารอากาศ ได้แก่ 
  ๒๐.๑  ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน ต้ังแต่นายทหารเวรสารวัตรทหารอากาศ ศูนย์ยุทธการ
ภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ขึ้นไป 
  ๒๐.๒  นายทหารสัญญาบัตรท่ีได้รับมอบอ านาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตรวจการ
รักษาการณ์แทนผู้บังคับบัญชา 
  ๒๐.๓  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศและผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง 

 ๒๑.  การแต่งกายเจ้าหน้าท่ีสารวัตรทหารอากาศในขณะปฏิบั ติหน้าท่ี ให้แต่งกาย 
ด้วยเครื่องแบบพิเศษตามท่ีทางราชการก าหนด 

 ๒๒.  อาวุธประจ ากาย ให้เจ้าหน้าท่ีสารวัตรทหารอากาศท่ีเข้ารักษาการณ์ ใช้อาวุธประจ ากาย
พร้อมด้วยกระสุนตามอัตราท่ีทางราชการก าหนดและแจกจ่ายให้เท่านั้น ห้ามใช้อาวุธส่วนตัวโดยเด็ดขาด การ
จะใช้อาวุธชนิดใดแล้วแต่ผู้มีอ านาจส่ังใช้สารวัตรทหารอากาศเป็นผู้ก าหนด ตามสถานการณ์และ  
ความเหมาะสม 

 ๒๓.  อ านาจและการใช้อาวุธของเจ้าหน้าท่ีสารวัตรทหารอากาศ ในขณะปฏิบัติหน้าท่ี
รักษาการณ์ให้ใช้ได้ตามความจ าเป็นของสถานการณ์ เพื่อปูองกันภยันตรายท่ีใกล้จะถึง จากลักษณะเบาไปหาหนัก   
และสมควรแก่เหตุตามกฎหมายในกรณีต่อไปนี้ 
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   ๒๓.๑  เพื่อปูองกันตนเอง หรือผู้อื่นท่ีตนมีหน้าท่ีคุ้มครองปูองกัน 
   ๒๓.๒  เพื่อรักษา ปูองกันอาคาร สถานท่ี และทรัพย์สินท่ีได้รับมอบหมายให้ดูแล
รับผิดชอบ 
   ๒๓.๓  เพื่อปูองกันและระงับเหตุอันตรายร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๒๓.๔  เพื่อบังคับผู้ถูกควบคุมท่ีก าลังจะหลบหนีจากสถานท่ีควบคุม หรือใช้อาวุธ 
เพื่อก่อความไม่สงบ 
   ๒๓.๕  เมื่อได้รับค าส่ังจากผู้บังคับบัญชา ท่ีส่ังการโดยชอบด้วยกฎหมายและแบบ 
ธรรมเนียมทหาร 

 ๒๔.  ข้อห้ามของเจ้าหน้าท่ีสารวัตรทหารอากาศท่ีปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการณ์ประจ าจุด
รักษาการณ์ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๑๕ โดยอนุโลม 

การรักษาการณ์ด้วยเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ 

 ๒๕.  เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ โดยปกติให้จัดดังนี้ 
  ๒๕.๑  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาการ 
อากาศโยธิน นายทหารเวรส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวร
โรงเรียนการบิน  
   ๒๕.๒  ผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ผู้ช่วยนายทหารเวรกองบัญชาการ
หน่ วยบัญชาการอากาศโยธิ น  ผู้ ช่ วยนายทหาร เว รส านั ก ง าน ผู้บั ง คับทหารอากาศดอน เมื อ ง  
ผู้ช่วยนายทหารเวรกองบิน ผู้ช่วยนายทหารเวรโรงเรียนการบิน 
   ๒๕.๓  เสมียนเวรหรือจ่าเวร 
   ๒๕.๔  ผู้ช่วยเสมียนเวรหรือผู้ช่วยจ่าเวร 
   ๒๕.๕  เวร-ยามรักษาการณ์อื่น ๆ 

 ๒๖.  ผู้ท่ีไม่ต้องจัดเป็นเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ ได้แก่ 
   ๒๖.๑  นายทหารสัญญาบัตรท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็น 
ราชองครักษ์เวร นักบินพระราชพาหนะ แพทย์ และพยาบาล 
  ๒๖.๒  นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศนาวาอากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ) ขึ้นไป 
  ๒๖.๓  รองหัวหน้าส่วนราชการ เสนาธิการของส่วนราชการ ผู้บังคับฝูงบิน และ 
ผู้บังคับกองพัน 
  ๒๖.๔  นายทหารฝุายอ านวยการประจ า ผู้บั ง คับบัญชา และนายทหารเหล่า 
พระธรรมนูญ 
  ๒๖.๕  ผู้มีหน้าท่ีราชการ ซึ่งได้รายงานแจ้งเหตุผลความจ าเป็นของดจัดเป็น เจ้าหน้าท่ี
เวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการเป็นลายลักษณ์อักษรต่อหัวหน้าส่วนราชการท่ีมีอ านาจส่ังจัดเวร -ยาม 
และได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว 
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 ๒๗.  การแต่งกาย 
  ๒๗.๑  ให้เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอ
พับแขนยาวอินทรธนูแข็ง   หรือเครื่องแบบฝึก และมี เครื่องหมายแสดงตัว คือปลอกแขน ท าด้วย   
ผ้าสักหลาดสีขาว ขนาดกว้าง ๑๑.๕ เซนติเมตร ท่ีขอบบนและขอบล่างของปลอกแขน มีแถบสีฟูาขนาด 
กว้าง ๐.๕ เซนติเมตร ด้านละ ๑ แถบ แต่ละแถบห่างจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอก
แขน มีข้อความว่า “น.เวร ศรก.” “ผช.น.เวร ศรก.” “น.เวร บน...” ผช.น.เวร บน...” “น.เวร รร.การบิน” 
“ผช.น.เวร รร.การบิน” “น.เวร บก.อย.” “น.เวร สน.ผบ.ดม.” “เสมียนเวร” “จ่าเวร” หรือเวร-ยาม
รักษาการณ์อื่น ๆ แล้วแต่กรณี ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร โดยมีอักษรย่อบอกช่ือส่วน
ราชการต่อท้าย สวมติดท่ีแขนเส้ือข้างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก โดยให้ตัวอักษรอยู่ด้านนอกมองเห็น
ได้ง่าย ช้ันยศจ่าอากาศทหารชายแต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว หมวกทรงหม้อตาล และทหารหญิง
แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา 
  ๒๗.๒  ส าหรับข้าราชการกลาโหมพลเรือน หรือ ลูกจ้างประจ า ซึ่ งท าหน้า ท่ี 
ยามรักษาการณ์ ให้แต่งเครื่องแบบชนิดท่ีมีลักษณะสอดคล้องกับเครื่องแบบตามข้อ ๒๗.๑ และให้มีปลอกแขน 
ท าด้วยผ้าสักหลาดสีแดง กว้าง ๑๐ เซนติเมตร ปักด้วยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร พันรอบ
แขนขวาเหนือข้อศอก โดยอนุโลม 

 ๒๘.  อาวุธประจ ากาย  
  ๒๘.๑  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ขณะปฏิบัติหน้าท่ีเวร ให้มีอาวุธปืนพกพร้อม
ด้วยกระสุนตามอัตรา เป็นอาวุธประจ ากายคนละ ๑ กระบอก ตามท่ี กรมสรรพาวุธทหารอากาศก าหนด 
โดยใช้ประกอบกับซองปืนชนิดร้อยเข็มขัดคาดเอวมีรูปร่างและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปืน  
  ๒๘.๒  การร้อยซองปืนกับเข็มขัดคาดเอวให้ร้อยอยู่ทางด้านขวามือ ระหว่าง 
ห่วงกางเกงส าหรับสอดเข็มขัดด้านหน้าและด้านข้าง เข็มขัดคาดเอวท าด้วยด้ายถักสีเทาเช่นเดียวกับท่ีใช้ประกอบ
เครื่องแบบฝึก ส าหรับผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วยท่ีมิใช่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งหัวหน้าหน่วยนั้น 
พิจารณาเห็นว่ามีความจ าเป็นและสมควรจะให้มีอาวุธปืนพกเป็นอาวุธประจ ากายในขณะปฏิบัติหน้าท่ีด้วยก็ให้
กระท าได้ โดยให้ส่ังการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
  ๒๘.๓  ส าหรับเวร-ยามรักษาการณ์ให้มีอาวุธพร้อมซอง หรืออาวุธอื่นแล้วแต่กรณีโดยใช้
ประกอบเข็มขัดหัวสีด า หรือเข็มขัดด้ายถักสีเทา 

 ๒๙.  อาวุธประจ ากายของเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการดังกล่าว ต้องเป็นอาวุธท่ี
ทางราชการจัดให้เท่านั้น ห้ามใช้อาวุธส่วนตัวโดยเด็ดขาด 

 ๓๐.  เวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ จะใช้อาวุธประจ ากายได้ตามความจ าเป็น 
ของสถานการณ์เพื่อปูองกันภยันตรายท่ีใกล้จะถึงและพอสมควรแก่เหตุจากเบาไปหาหนัก ต้ังแต่ ตี แทง  
จนถึงยิง ท่ีอวัยวะท่ีส าคัญน้อยไปหามากตามล าดับ และจะใช้อาวุธได้ภายในข้อจ ากัด ดังนี้ 
   ๓๐.๑  ในขณะปฏิบัติหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ 
   ๓๐.๒  เพื่อปูองกันทรัพย์สินของทางราชการที่อยู่ในความครอบครองของราชการท่ีตน
ได้รับมอบหมายให้รักษาอยู่ หรือเพื่อปูองกันตนเองให้พ้นภยันตรายท่ีใกล้จะถึง โดยสมควรแก่เหตุ 
   ๓๐.๓  ผู้ถูกจับกุมขัดขืนค าส่ัง หรือแสดงกิริยาต่อสู้ขัดขวาง หรือพยายามหลบหนี และ
ท าร้ายหรือจะท าร้ายเวร-ยามรักษาการณ ์ 
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   ๓๐.๔  ต้องใช้อาวุธภายในเขตสถานท่ีท่ีรักษาการณ์อยู่เท่านั้น เว้นแต่การใช้อาวุธนั้น เป็น
การใช้ติดพันกันมาต้ังแต่ยังอยู่ภายในเขตดังกล่าวแล้ว 
   ๓๐.๕  เมื่อผู้มีอ านาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการส่ังโดยชอบด้วย
กฎหมาย 

 ๓๑.  การบังคับบัญชา ให้หัวหน้าส่วนราชการผู้มีอ านาจส่ังจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วน
ราชการเป็นผู้บังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ 

 ๓๒.  ผู้มีอ านาจตรวจการรักษาการณ์ของเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ ได้แก่ 
  ๓๒.๑  ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์หน่วย หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  
  ๓๒.๒  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย   
  ๓๒.๓  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง 

 ๓๓.  อ านาจและหน้าท่ีของเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการให้เป็นไปตามผนวก ค ท้าย
ระเบียบนี้ 

 ๓๔.  การจัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ 
  ๓๔.๑  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ให้จัดจากนายทหารสัญญาบัตรที่มียศต้ังแต่
เรืออากาศตรีจนถึงนาวาอากาศเอก และพันจ่าอากาศเอกท่ีท าหน้าท่ีในต าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ส าหรับ
หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ให้จัดข้าราชการช้ันยศพันจ่าอากาศเอกได้โดยอนุโลม 
   ๓๔.๒  ผู้ช่วยนายทหารเวร ให้จัดจากผู้ท่ีมียศต้ังแต่พันจ่าอากาศตรีขึ้นไป 
  ๓๔.๓  เสมียนเวรหรือจ่าเวร ให้จัดจากนายทหารประทวนท่ีมียศต้ังแต่จ่าอากาศตรี  
ขึ้นไป ส าหรับต าแหน่งจ่าเวรจะจัดเมื่อหน่วยมีทหารกองประจ าการอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 
   ๓๔.๔  ผู้ช่วยเสมียนเวรหรือผู้ช่วยจ่าเวร 
     ๓๔.๔.๑ ผู้ช่วยเสมียนเวร จัดจากนายทหารประทวนท่ีมียศต้ังแต่จ่าอากาศตรีขึ้นไป 
หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร หรือลูกจ้างประจ า 
     ๓๔.๔.๒  ผู้ช่วยจ่าเวร ให้จัดจากนายทหารประทวนท่ีมียศต้ังแต่จ่าอากาศตรีขึ้นไป 
โดยจะจัดก็ต่อเมื่อหน่วยต้องมีทหารกองประจ าการ อยู่ภายใต้การบังคับบัญชา 
   ๓๔.๕  เวร-ยามรักษาการณ์อื่น ๆ ให้จัดจากข้าราชการ ทหารกองประจ าการ หรือ
ลูกจ้างประจ า ตามความจ าเป็น  

 ๓๕.  ให้จัดเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ เข้าปฏิบัติหน้าท่ีเวร -ยามรักษาการณ์ 
ครั้งละ ๒๔ ช่ัวโมง ปกติห้ามจัดให้อยู่เวร-ยามรักษาการณ์ต่อเนื่องเกิน ๒๔ ช่ัวโมง หากผู้ใดถูกจัดเป็นเวร-ยาม
รักษาการณ์ประจ าส่วนราชการในวันหยุดราชการ ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง มาแล้วให้ยกเว้นไม่ต้องจัดเข้าเป็น
เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ในรอบต่อไปหนึ่งครั้ง เว้นแต่ผู้มีอ านาจแต่งต้ังจะส่ังเป็นอย่างอื่น ส าหรับทหารหญิง
ข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจ้างประจ าหญิง ให้จัดปฏิบัติหน้าท่ีเวร -ยามรักษาการณ์ประจ า 
ส่วนราชการ เฉพาะเวลากลางวัน ต้ังแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ในวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ
วันหยุดราชการประจ าป ี
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 ๓๖.  การแต่งต้ังเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมาย ออกค าส่ังแต่งต้ังเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ เป็นลายลักษณ์อักษร และแจ้งให้ 
ผู้ท่ีจะต้องเข้าเป็นเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ ทราบล่วงหน้าก่อนปฏิบัติหน้าท่ี ไม่น้ อยกว่า 
๔๘  ช่ัวโมง 

 ๓๗.  การรายงานของเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ 
   ๓๗.๑  ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบรายงานท่ีก าหนดในผนวก ฉ 
   ๓๗.๒  ให้รายงานด้วยวาจาเมื่อ 
      ๓๗.๒.๑  มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น โดยรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทันที 
      ๓๗.๒.๒  ผู้มีอ านาจตรวจการรักษาการณ์ตามข้อ ๓๒ และเวร-ยาม รักษาการณ์
ช้ันเหนือมาตรวจ 
      ๓๗.๒.๓  เมื่อพบหัวหน้าส่วนราชการของเวร-ยามรักษาการณ์ในโอกาสแรกของ
วันรุ่งขึ้น 
   ๓๗.๓  การรายงานด้วยวาจา ให้ใช้ค ารายงานดังนี้ “กระผม, ดิฉัน (ยศ,ช่ือ,ช่ือสกุล) เป็น 
(เวร-ยามรักษาการณ์) ประจ า (ช่ือส่วนราชการ) ระหว่างรักษาหน้าท่ี เหตุการณ์ .........................................(ปกติ
หรือไม่ปกติถ้าไม่ปกติให้ช้ีแจงเรื่องท่ีเกิดขึ้น) ครับ, ค่ะ” 

 ๓๘.  ข้อห้ามของเวรประจ าส่วนราชการ  
   ๓๘.๑  ห้ามเสพของมึนเมาทุกชนิด 
   ๓๘.๒  ห้ามใช้กิริยา วาจา ไม่สุภาพต่อผู้มาติดต่อ 
   ๓๘.๓  ห้ามถอดเครื่องแต่งกาย เครื่องหมายแสดงตัว อาวุธประจ ากาย ขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๓๘.๔  ห้ามประกอบอาหาร หรือสูบบุหรี่ในท่ีพักเวรอย่างเด็ดขาด 
   ๓๘.๕  ห้ามร้องร าท าเพลง หรือส่งเสียงดัง โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
   ๓๘.๖  ห้ามออกไปนอกสถานท่ีต้ัง ยกเว้นมีเหตุผลความจ าเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ๓๘.๗  ห้ามเปิดเครื่องใช้ไฟฟูาโดยไม่จ าเป็น เมื่อมิได้ประจ าอยู่ในท่ีพักเวร 
  ๓๘.๘  ห้ามกระท าการใด ๆ อันไม่สมควรและไม่เป็นสาระต่อการปฏิบัติหน้าท่ีเวร หรือ
ท าให้บกพร่องต่อหน้าท่ีเวร 

 ๓๙.  ข้อห้ามส าหรับยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการขณะปฏิบัติหน้าท่ี 
   ๓๙.๑  ปฏิบัติตามข้อห้ามของเจ้าหน้าท่ีเวรประจ าส่วนราชการตามข้อ ๔๔ 
   ๓๙.๒  ห้ามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรือดื่มเครื่องด่ืมใด ๆ ยกเว้นน้ าด่ืม 
   ๓๙.๓  ห้ามอ่านหนังสือท่ีไม่เกี่ยวข้องกับหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ 
   ๓๙.๔  ห้ามรับหรือรับฝาก เงินหรือส่ิงของจากผู้ใดเป็นอันขาด 
   ๓๙.๕  ห้ามพูดคุยกับผู้ใด เว้นแต่เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับหน้าท่ีท่ีปฏิบัติ  โดยจะต้อง 
ไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับของทางราชการ 

 ๔๐.  การรับ-ส่งหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ก าหนดเวลารับ-ส่งหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา แต่ส าหรับกรณีท่ี 
เวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการเป็นทหารหญิง ข้าราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจ้างประจ าหญิง 
ใหส่้งหน้าท่ีแก่เวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการท่ีเป็นทหารชาย หรือข้าราชการกลาโหมพลเรือนชาย  
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หรือลูกจ้างประจ าชาย แล้วแต่กรณี ในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา หากเวร-ยามรักษาการณ์ผลัดต่อไปไม่มารับหน้าท่ี
ภายในก าหนดเวลา ให้เวร-ยามรักษาการณ์เดิม รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน จนถึงผู้มีอ านาจส่ังแต่งต้ัง
เวร-ยามรักษาการณ์ และอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าจะมีผู้อื่นมารับหน้าท่ี ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้มีอ านาจแต่งต้ัง
เวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ รีบจัดผู้อื่นมารับหน้าท่ีแทนโดยด่วน 

นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 

 ๔๑.  การจัดผู้ปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ให้จัดจากนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีช้ันยศนาวาอากาศเอก และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ให้จัดจากนายทหาร
สัญญาบัตรที่มีช้ันยศนาวาอากาศโท สังกัดส่วนราชการ ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ท่ีส าเร็จการศึกษาจาก
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเท่า 

 ๔๒.  ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๔๑ ได้รับยกเว้นไม่ต้องเข้าเป็นนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ได้แก่ 
   ๔๒.๑  ผู้ท่ีได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้เป็นราชองครักษ์เวร นักบิน
พระราชพาหนะ แพทย์ และพยาบาล 
   ๔๒.๒  นายทหารสัญญาบัตรช้ันยศนาวาอากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ)  
ขึ้นไป 
   ๔๒.๓  รอง ผู้บั ง คับการกองบิน  ๖ รอง ผู้บั ง คับการกรมทหารอากาศโยธิน 
รองผู้บังคับการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รอง ผู้บังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ รองผู้บังคับการกรมทหาร
สารวัตรทหารอากาศ เสนาธิการกรมทหารอากาศโยธิน เสนาธิการกรมทหารต่อสู้อากาศยาน เสนาธิการกรม
ปฏิบัติการพิเศษ เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ ผู้บังคับฝูงบินในสังกัดกองบิน ๖ และผู้บังคับ 
กองพันของหน่วยทหาร  
   ๔๒.๔  นายทหารฝุายอ านวยการประจ า ตัว ผู้บั ง คับบัญชา และนายทหาร 
เหล่าพระธรรมนูญ 
   ๔๒.๕  ผู้มีหน้าท่ีราชการซึ่งได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรให้งดจัด  

 ๔๓.  การสับเปล่ียนเวร และการงดจัดเข้าเวรอ านวยการกองทัพอากาศ เป็นครั้งคราว 
   ๔๓.๑  เมื่อมีค าส่ังจัดเข้าเวรแล้ว หากผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามค าส่ังนั้นได้ ด้วย
เหตุใดก็ตามให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศท่ีเป็นหน่วยต้นสังกัดของ
นายทหารเวรผู้นั้น แจ้งให้กรมสารบรรณทหารอากาศทราบ ก่อนก าหนดการเข้าเวรของนายทหารผู้นั้ น 
อย่างน้อย ๓ วันท าการ พร้อมด้วยรายช่ือนายทหารเวรท่ีจะเข้าเวรแทน เพื่อด าเนินการต่อไป 
  ๔๓.๒  นายทหารผู้ใดไม่สามารถเข้าเวรได้ด้วยเหตุใดก็ตาม และยังไม่มีค าส่ัง  
จัดเข้าเวรให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศท่ีเป็นต้นสังกัดของนายทหารผู้นั้น แจ้งให้กรมสารบรรณทหารอากาศ
ทราบโดยเร็วท่ีสุด พร้อมแจ้งระยะเวลาท่ีนายทหารผู้นั้นไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าท่ีเวรเพื่อจะได้งดจัดเวรให้  
หากมีค าส่ังจัดเวรแล้ว ต้องปฏิบัติตามข้อ ๔๓.๑ 

 ๔๔.  นายทหารผู้ใดถูกจัดเข้าปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ หรือผู้ช่วย
นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ในวันหยุดราชการตลอด ๒๔ ช่ัวโมงแล้ว ให้ได้รับสิทธิยกเว้น 
การจัดเข้าเวรในรอบถัดไป  
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 ๔๕.  การรับ-ส่งหน้าท่ีของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวร
อ านวยการกองทัพอากาศ ให้ปฏิบัติตามข้อ ๔๐ โดยอนุโลม และใช้แบบฟอร์มตามผนวก ฉ-๑ 

 ๔๖.  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ ขณะปฏิบัติหน้าท่ีรักษาการณ์ให้แต่งเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  
และมีเครื่องหมายแสดงตัวกับอาวุธประจ ากาย ดังนี้ 
    ๔๖.๑  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ มีปลอกแขนท าด้วยสักหลาดสีฟูา 
กว้าง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีแถบสักหลาดสีขาว กว้าง ๓.๕ เซนติเมตร คาดโดยรอบ บนแถบ 
สีขาวมีข้อความว่า “น.เวรอ านวยการ ทอ.” ปักด้วยไหมสีน้ าเงิน ตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร ปลอกแขนนี้ 
ใช้สวมที่แขนเส้ือข้างขวา กึ่งกลางระหว่างไหล่กับข้อศอก โดยให้ตัวอักษรอยู่ด้านนอกมองเห็นได้ง่าย 
  ๔๖.๒  ผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ มีปลอกแขนรูปร่างและลักษณะ     
การใช้เช่นเดียวกับข้อ ๕๒.๑ เว้นแต่ข้อความเป็น “ผช.น.เวรอ านวยการ ทอ.” 
  ๔๖.๓  ปูายแสดงตนนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวร
อ านวยการกองทัพอากาศ ให้มีรูปแบบและรายละเอียดตามผนวก ง ท้ายระเบียบนี้  และให้ติดไว้ ท่ี  
ปกกระเป๋าเส้ือด้านซ้าย ในลักษณะท่ีเห็นเด่นชัดและต้องติดตลอดเวลาเมื่อปฏิบัติหน้าท่ีนายทหารเวร
อ านวยการกองทัพอากาศหรือผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 
   ๔๖.๔  ธงนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ มีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียมชายธง
ด้านฐานของรูปสามเหล่ียม กว้าง ๓๕ เซนติเมตร ความยาวของธงวัดต้ังฉากกับฐานของรูปสามเหล่ียมยาว  
๕๕ เซนติเมตร พื้นสีฟูา กึ่งกลางมีแถบสีขาว กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร ติดตลอดตามด้านยาวของพื้นธงมีคันธง 
ท าด้วยไม้หรือโลหะขนาดพองาม ให้ปักหรือติดท่ีส่วนหน้ารถยนต์ของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 
  ๔๖.๕  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ ให้มีอาวุธปืนประจ ากายคนละ ๑ กระบอก พร้อมด้วยกระสุนตามอัตราในขณะปฏิบัติหน้าท่ีเวร 
โดยใช้ประกอบกับซองปืนชนิดร้อยเข็มขัดคาดเอว ซึ่งมีรูปร่างและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปืน การร้อยซอง
ปืนกับเข็มขัดให้ร้อยอยู่ทางด้านขวามือ ประมาณแนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง เข็มขัดคาดเอวท าด้วยด้ายหรือวัตถุ
เทียมด้ายถักสีน้ าเงินด าหรือสีเทา  

 ๔๗.  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศมีอ านาจหน้าท่ีตาม ผนวก จ ท้ายระเบียบนี้  

 ๔๘.  ส่วนราชการต่าง ๆ ก าหนดระเบียบปลีกย่อยท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ไ ด้ 
ตามความจ าเป็น 
 
เอกสารอ้างอิง 
            - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
  - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาการณ์ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๖๑  
  
 
 
 



- ๒๕๓ - 
 
 
   ผนวก  
 

 ผนวก ก มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี  

 ผนวก ข โครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์  

 ผนวก ค  อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ 

 ผนวก ง ปูายแสดงตนนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหาร 
                                         เวรอ านวยการกองทัพอากาศ  

 ผนวก จ อ านาจหน้าท่ีของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วย 
                                         นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 

 ผนวก ฉ  แบบรายงานต่าง ๆ  

  -  ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอ านวยการ ทอ. และ 
    ผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ ทอ. 

  -  ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์  

  -  ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์  

  -  ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร 

  -  ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจ่าเวร 

  -  ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการติดต่อ-เย่ียม 

  -  ผนวก ฉ-๗ แบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ  

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



    - ๒๕๔ -  

 

(ช้ันความลับ)                        

  

ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

  

มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี  

ของ                              . 

  

ท่ี                   .                 วันท่ี         เดือน           พ.ศ.          . 

  

อางถึง  ๑.  แผนท่ีประเทศไทยมาตราสวน                               ระวาง                          หรือ   
                         ก าหนดพิกัด Latitude Longitude ใหครอบคลุมพื้นท่ีของหนวย    

 ๒.  แผนหรือค าส่ังของหนวยเหนือ และ/หรือระเบียบท่ีเกี่ยวของ                                 . 
                         แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ีของ                                             .       

 ๑.  ความมุงหมาย   
  ระบุความมุงหมายของมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี เชน เพื่อปองกัน 
สวนราชการใหปลอดภัยจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม การก่อการรายหรือเหตุอื่นใด  
อันอาจท าใหเส่ือมสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการนั้น เปนตน    

 ๒.  พื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย    
  ระบุพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยของสวนราชการนั้น โดยปกติการแสดงพื้นท่ีท่ีมี 
การรักษาความปลอดภัย ขอใหจัดท าเปนแผนผังบริเวณพื้นท่ีและท่ีต้ังของอาคาร พรอมท้ังแสดงเขตพื้นท่ีท่ีมี 
การรักษาความปลอดภัย ผังแสดงความสัมพันธการรักษาการณกองทัพอากาศในระดับตาง ๆ ในรูปผนวกประกอบ 
มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี   

 ๓.  มาตรการควบคุม   
 กลาวถึงมาตรการและขั้นตอนท่ีก าหนดขึ้นเพื่อควบคุม บุคคล ยานพาหนะ และวัสดุในการ 
ท่ีจะเขา-ออกพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ ของสวนราชการหรือหนวยงาน ตลอดจนมาตรการ 
ควบคุมการเคล่ือนไหวระหวางท่ีอยูในพื้นท่ีนั้น ๆ ดวย    

  

  

 ๓.๑  การควบคุม...  

.                    . 

(ช้ันความลับ) 

ชุดท่ี                ของ            ชุด 
หน้าท่ี              ของ           หน้า 



- ๒๕๕ - 
 

(ช้ันความลับ) 
 

 ๓.๑  การควบคุมบุคคล  
  ๓.๑.๑  กล่าวถึงมาตรฐานการควบคุมบุคคลท่ีจะเข้าสู่แต่ละพื้นท่ี โดยระบุต าแหน่ง  
ผู้มีอ านาจหน้าท่ี ในการอนุญาตให้บุคคลผ่านเข้าสู่พื้นท่ีนั้น ๆ ได้ 
  ๓.๑.๒  กล่าวถึงการพิสูจน์ทราบและการควบคุม 
   ๓.๑.๒.๑  อธิบายถึงระบบท่ีใช้ในการพิสูจน์ทราบและการควบคุมในแต่งละ
พื้นท่ี เช่น ถ้าใช้ระบบบัตรผ่าน ก็อธิบาย แบบ ลักษณะ ชนิดของบัตรผ่าน การออกบัตร การตรวจบัตร เป็นต้น  
   ๓.๑.๒.๒  ระบุวิธีการพิสูจน์ทราบและควบคุมบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามระบบท่ี
วางไว้ เช่น บุคคลภายในอาจใช้บัตรผ่านประจ า บุคคลภายนอกอาจใช้วิธีแลกบัตรหรือใช้เจ้าหน้าท่ีบันทึก
หลักฐานบุคคลท่ีผ่านเข้า-ออก เป็นต้น  
  ๓.๑.๓  กล่าวถึงมาตรการควบคุมบุคคลท่ีผ่านออกจากพื้นท่ี  
 ๓.๒  การควบคุมพัสดุ 
  ๓.๒.๑  การน าวัสดุเข้า 
   ๓.๒.๑.๑  ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับประเภทวัสดุ และวิธีการน าวัสดุเข้า เช่น 
บันทึกหลักฐานการน าวัสดุเข้า เป็นต้น  
   ๓.๒.๑.๒  ตรวจค้นและตรวจสอบวัสดุบางประเภทซึ่งอาจเป็นอันตราย หรือ 
ล่อแหลมต่อการก่อวินาศกรรมหรืออัคคีภัย  
   ๓.๒.๑.๓  ก าหนดมาตรการควบคุมพิเศษเกี่ยวกับการเคล่ือนย้ายส่ิงอุปกรณ์
และ/หรือบุคคลในพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย  
  ๓.๒.๒  การน าวัสดุออก 
   ๓.๒.๒.๑  อธิบายถึงหลักฐานในการน าวัสดุ ซึ่งส่วนหรือหน่วยงานราชการ 
ได้จัดท าขึ้นตามความเหมาะสม เช่น มีใบอนุญาตให้น าวัสดุอะไร จ านวนเท่าไร ไปท่ีใด เพื่ออะไร เป็นต้น  
ในกรณีท่ีต้องการรักษาความลับของทางราชการ หัวหน้าส่วนราชการอาจไม่แสดงรายละเอียดบางประการ  
ในใบอนุญาตน าออกก็ได้  
   ๓.๒.๒.๒  ก าหนดมาตรการควบคุมเช่นเดียวกับการน าวัสดุเข้า ตามข้อ ๓.๒.๑  
 ๓.๓  การควบคุมยานพาหนะ  
  ๓.๓.๑  ก าหนดแนวทางการตรวจค้นยานพาหนะท่ีใช้ในราชการและยานพาหนะของ
เอกชน 
  ๓.๓.๒  ก าหนดระเบียบเกี่ยวกับการจอดยานพาหนะ 
 

๓.๓.๓  ก าหนด... 
 

.                    . 

(ช้ันความลับ) 
 
      

ชุดท่ี                ของ            ชุด 
หน้าท่ี              ของ           หน้า 



- ๒๕๖ - 
  

(ช้ันความลับ) 
 

   ๓.๓.๓  ก าหนดมาตรการควบคุมยานพาหนะในการผ่านเข้า-ออกพื้นท่ีท่ีมีการรักษา
ความปลอดภัยและพื้นท่ีท่ัวไปส าหรับ 
     ๓.๓.๓.๑  ยานพาหนะของเอกชน 
     ๓.๓.๓.๒  ยานพาหนะของทางราชการ 
     ๓.๓.๓.๓  ยานพาหนะท่ีใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น รถพยาบาล รถดับเพลิง เป็นต้น 
   ๓.๓.๔  ก าหนดวิธีการบันทึกหลักฐานยานพาหนะท่ีผ่านเข้า-ออก 

 ๔.  เครื่องช่วยในการรักษาความปลอดภัย  
  อธิบายวิธีการใช้ส่ิงต่อไปนี้เพื่อช่วยในการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานท่ี 
  ๔.๑  เครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต  
   ๔.๑.๑  อธิบายลักษณะและสภาพของเครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต  
   ๔.๑.๒  พื้นท่ีโล่ง (Clear Zone) หมายถึง พื้นท่ีในเขตของส่วนหรือหน่วยราชการ ซึ่ง
ไม่มีส่ิงใดก ากับสายตาในการตรวจการณ์ของยามรักษาการณ์  
     ๔.๑.๒.๑  ก าหนดขอบพื้นท่ีโล่ง 
     ๔.๑.๒.๒  ก าหนดความรับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยและการดูแล
รักษาพื้นท่ีโล่ง  
   ๔.๑.๓  เครื่องหมายและปูายก าหนดประเภท เช่น เครื่องหมายจราจร ปูายแสดง เขต
หวงห้าม ปูายแสดงเขตอันตราย เป็นต้น 
   ๔.๑.๔  ช่องทางเข้า-ออก 
     ๔.๑.๔.๑  ก าหนดเวลาเปิด-ปิดในวันราชการ วันหยุดราชการ และข้อยกเว้น 
ในบางกรณี  
     ๔.๑.๔.๒  ก าหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย เช่น การจัดยามรักษาการณ์
ประจ าช่องทางเข้า-ออก การใช้เครื่องกั้น เป็นต้น 
     ๔.๑.๔.๓  ก าหนดวิธีการปฏิบัติในการปิดประตูช่องทางให้มั่นคงแข็งแรง เช่น 
ใช้โซ่ล่าม หรือใช้กุญแจประกอบ เป็นต้น  
  ๔.๒  ระบบแสงสว่างท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภัย  
   ๔.๒.๑  ก าหนดจุดท่ีติดต้ังและการควบคุมดูแลระบบแสงสว่าง 
   ๔.๒.๒  ก าหนดการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตลอดเวลา 
   ๔.๒.๓  ก าหนดการเตรียมการและวิธีปฏิบัติเมื่อกระแสไฟฟูาขัดข้อง  
 
 

๔.๒.๔  ก าหนดการ...  

 
.                    . 

(ช้ันความลับ)  

ชุดท่ี                ของ            ชุด 
หน้าท่ี              ของ           หน้า 



- ๒๕๗ -  
 

(ช้ันความลับ) 
 

   ๔.๒.๔  ก าหนดการให้แสงสว่างในกรณีฉุกเฉิน  
     ๔.๒.๔.๑  แบบติดต้ังประจ าท่ี  
     ๔.๒.๔.๒  แบบเคล่ือนท่ี  
  ๔.๓  ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และระบบการควบคุมการผ่านเข้า-ออกอัตโนมัติ 
  ๔.๔  ระบบสัญญาณแจ้งภัย 
   ๔.๔.๑  จ าแนกประเภทของระบบสัญญาณแจ้งภัยท่ีใช้ในส่วนหรือหน่วยงาน
ราชการนั้น เช่น ระบบไฟฟูา ระบบแม่เหล็กไฟฟูา ระบบคล่ืนแสง ระบบคล่ืนเสียง ระบบอิเล็กทรอนิกส์  
เป็นต้น 
   ๔.๔.๒  ก าหนดการตรวจสอบเครื่องสัญญาณแจ้งภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ได้ตลอดเวลา  
   ๔.๔.๓  ก าหนดวิธีการใช้เครื่องสัญญาณแจ้งภัย และเฝูาตรวจ (Monitor)  
   ๔.๔.๔  ก าหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อมีเครื่องสัญญาณแจ้งภัย 
   ๔.๔.๕  ก าหนดผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องสัญญาณแจ้งภัย  
   ๔.๔.๖  จัดท าสมุดบันทึกเหตุการณ์เกี่ยวกับเครื่องสัญญาณแจ้งภัยและก าหนด
วิธีการบันทึก  
   ๔.๔.๗  ก าหนดการตั้งความไวของเครื่องสัญญาณแจ้งภัย 
  ๔.๕  การติดต่อส่ือสาร 
   ๔.๕.๑  อธิบายชนิดและจุดท่ีต้ังของเครื่องมือส่ือสารทุกชนิดท่ีใช้ในส่วนราชการ
หรือหน่วยราชการนั้น 
   ๔.๕.๒  ก าหนดวิธีการติดต่อส่ือสาร เช่น ก าหนดผู้มีอ านาจส่ังใช้ วิธีการใช้ เวลาใช้ 
เป็นต้น  
   ๔.๕.๓  ก าหนดวิธีและระยะเวลาในการทดสอบเครื่องมือส่ือสาร 
   ๔.๕.๔  ก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยในการติดต่อส่ือสาร เช่น การบอก
ฝุาย หรือการรับรองฝุายการใช้ประมวลลับ การใช้รหัส เป็นต้น 
  ๕.  ศูนย์ปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ และหน่วย
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม  
  กล่าวถึงสาระส าคัญต่าง ๆ เกี่ยวกับหน่วยรักษาการณ์และหน้าท่ีโดยท่ัวไปท่ียามรักษาการณ์ 
จะต้องปฏิบัติตามหัวข้อดังต่อไปนี้  
 
 

๕.๑  การจัด... 
 
 

.                    . 

(ช้ันความลับ)  

ชุดท่ี                ของ            ชุด 
หน้าท่ี              ของ           หน้า 



- ๒๕๘ - 
 

(ช้ันความลับ)  
   
 ๕.๑  การจัดอัตราก าลังการจัดหน่วยและการบังคับบัญชา  
 ๕.๒  ระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าท่ีของยามรักษาการณ์  
 ๕.๓  จุดรักษาการณ์ท่ีส าคัญ 
 ๕.๔  อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 
 ๕.๕  การฝึกอบรม 
 ๕.๖  การใช้สุนัขเฝูายาม 
 ๕.๗  การใช้สัญญาณผ่านและสัญญาณตอบรับ 
 ๕.๘  ก าลังเตรียมพร้อม 
  ๕.๘.๑  การจัดอัตราก าลัง 
  ๕.๘.๒  การก าหนดภารกิจ 
  ๕.๘.๓  อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช้ 
  ๕.๘.๔  ท่ีต้ัง 
  ๕.๘.๕  การวางก าลัง  
 ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าท่ีเฉพาะและระเบียบปฏิบัติประจ าของศูนย์รักษาการณ์ และ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยสถานท่ีต าแหน่งอื่น ๆ ให้จัดท าเป็นผนวกต่างหาก 

 ๖.  การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 
  กล่าวถึงการปฏิบัติหน้าท่ีโดยท่ัวไปในกรณีฉุกเฉิน 
  ๖.๑  ของแต่ละบุคคล 
  ๖.๒  ของก าลังเตรียมพร้อม 
  ๖.๓  ของหน่วยรักษาการณ์ 
   แผนรายละเอียดการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินแต่ละกรณี เช่น กรณีการก่อวินาศกรรม 
การก่อความไม่สงบ เพลิงไหม้ เป็นต้น ให้จัดท าเป็นผนวกประกอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
สถานท่ี  

 ๗.  ค าแนะน าในการประสานงาน 
  กล่าวถึงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับส่วนหรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ 
รวมท้ังการประสานงานกับบุคคลภายนอกตามความจ าเป็น 
  ๗.๑  การประสานแผนให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยเหนือ แผนของส่วนราชการท่ี
รับผิดชอบพื้นท่ี และแผนของหน่วยที่อยู่ใกล้เคียง  
 
 

๗.๒  การติดต่อ... 
 

.                    . 

(ช้ันความลับ)    

ชุดท่ี                ของ            ชุด 
หน้าท่ี              ของ           หน้า 



- ๒๕๙ -  
 

(ช้ันความลับ) 

   

  ๗.๒  การติดต่อและการประสานงานกับ 
   ๗.๒.๑  เจ้าหน้าท่ีพลเรือนในท้องท่ี 
   ๗.๒.๒  เจ้าหน้าท่ีปกครองและต ารวจ 
   ๗.๒.๓  หน่วยทหารที่อยู่ใกล้เคียง  
   ๗.๒.๔  บุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
      
     ช่ือ                                 .
     ต าแหน่ง                               . 

 

หมายเหตุ  เอกสารที่ต้องจัดให้มีเพิ่มเติม 

 ๑.  แผนผังแสดงบริเวณพื้นท่ีและท่ีต้ังอาคาร แสดงเขตพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัย
ระดับต่าง ๆ  

 ๒.  โครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์  

 ๓.  ผังการติดต่อส่ือสาร 

 

 

 

 

   
  
 
    

 
 
 
 
 
 
 

.                    . 

(ช้ันความลับ)    

ชุดท่ี                ของ            ชุด 
หน้าท่ี              ของ           หน้า 



- ๒๖๐ - 
 

ผนวก ข ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐  
 

โครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์ 
 

 เพื่อให้การรักษาการณ์ของหน่วยเกี่ยวข้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับ
แนวความคิดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ จึงก าหนดโครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์ โดยแบ่ง 
ประเภทดังนี้  
 -  ศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
 -  ศูนย์รักษาการณ์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง และกรมช่างอากาศ บางซื่อ  
 -  ศูนย์รักษาการณ์หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 
 -  การรักษาการณ์กองบิน และโรงเรียนการบิน 
 -  การรักษาการณ์ทหารอากาศโยธิน และการรักษาการณ์สารวัตรทหาร 
๑.  การบัญชาการและควบคุม 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    - การรักษาการณ์กองบิน และโรงเรียนการบิน 
  
- กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
- หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ)  
 
 
 
 
 
 

๒.  โครงสร้าง... 
 

ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

ศูนย์ยุทธการภาคพื้น 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

ศูนย์ปฏิบัติการกองบิน (ยกเว้น
กองบิน ๖) และโรงเรียนการบิน 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

ศูนย์รักษาการณ์ 

ศูนย์รักษาการณ์ 



- ๒๖๑ - 
 

- ๒ -  
 
๒.  โครงสร้างการจัดและอัตราการรักษาการณ์   
 ๒.๑  ศูนย์รักษาการณ์กองบัญชาการกองทัพอากาศ   
 

ล าดับ 
ต าแหน่ง  

 
ช้ันยศ  

จ านวน  
หมายเหตุ 

สัญญาบัตร  ประทวน  
๑ ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ   ๑   
๒ รองผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/ผู้อ านวยการ  

ส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ  
 ๑   

๓ นายทหารยุทธการ/ผู้อ านวยการกองรักษา 
ความปลอดภัย ส านักนโยบายและแผน  
กรมข่าวทหารอากาศ 

 ๑   

๔ นายทหารเวร   ๑   
๕ เสมียนเวร  

 
 
 

  จัดจากหน่วยขึ้น
กองทัพอากาศ 
ในส่วนบัญชาการ
กองทัพอากาศ 
หน่วยละ ๑ คน 

 

   
๒.๒  ศูนย์รักษาการณ์หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ)  

และกรมช่างอากาศ บางซื่อ   

ล าดับ ต าแหน่ง   ช้ันยศ  
จ านวน  

หมายเหตุ  สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ  

  ๑    

 ๒ รองผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/รองหัวหน้าหน่วยขึ้น
ตรงกองทัพอากาศ  

  ๑    

๓ นายทหารยุทธการ/เสนาธิการหน่วยขึ้นตรง 
กองทัพอากาศ 

  ๑    

๔ นายทหารเวร   ๑    
๕ ผู้ช่วยนายทหารเวร  * * *ตามเหมาะสมกับ

ขนาดของหน่วย 
๖ เสมียนเวร   * 
๗ ผู้ช่วยเสมียนเวร   * 

  
 

๒.๓  ศูนย์รักษาการณ์... 
 



- ๒๖๒ - 
 

- ๓ - 
  
๒.๓  ศูนย์รักษาการณ์หน่วยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม  

ล าดับ ต าแหน่ง 
 

ช้ันยศ  
จ านวน   

หมายเหตุ 
สัญญาบัตร  ประทวน  

๑  ผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/ผู้บังคับหน่วยกองทัพอากาศ
ปฏิบัติราชการสนาม     

  ๑     

๒  รองผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์/รองผู้บังคับหน่วย  
กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม    

 ๑    

๓ นายทหารยุทธการ   ๑    
๔ นายทหารเวร  

 
 ๑   หรือจัดข้าราชการ

ชั้นยศ พันจ่าอากาศ
เอกได้โดยอนุโลม  

๕ เสมียนเวร    * *ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน่วย  

  
 
๒.๔  กองบิน และโรงเรียนการบิน  

ล าดับ 
ต าแหน่ง  

 
ช้ันยศ  

จ านวน   
หมายเหตุ 

สัญญาบัตร  ประทวน  
๑  ผู้บังคับการกองบิน/ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน      ๑     
๒  รองผู้บังคับการกองบิน/รองผู้บัญชาการ 

โรงเรียนการบิน      
 ๑   

๓ เสนาธิการกองบิน/เสนาธิการโรงเรียนการบิน  ๑   
๔ นายทหารเวร   ๑   

๕ ผู้ช่วยนายทหารเวร   * * *ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน่วย  

๖ เสมียนเวร    * 
๗ ผู้ช่วยเสมียนเวร   * 

 
 

     ๒.๕  หน่วยบัญชาการ... 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๓ - 
 

- ๔ -  
 

๒.๕  หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง   

ล าดับ 
ต าแหน่ง  

 
ช้ันยศ  

จ านวน   
หมายเหตุ 

สัญญาบัตร  ประทวน  
๑  ผู้บังหน่วย    ๑     
๒  รองผู้บังคับหน่วย 

       
 ๑   

๓ เสนาธิการหน่วย   ๑   
๔ นายทหารเวร   ๑   

๕ ผู้ช่วยนายทหารเวร     * * *ตามเหมาะสมกับ
ขนาดของหน่วย  

๖ เสมียนเวร    * 
๗ ผู้ช่วยเสมียนเวร    * 

 
 
 
 

๓.  อ านาจหน้าท่ี... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๖๔ - 
 

- ๕ -  
 

 ๓.  อ านาจหน้าท่ีของผู้บังคับหน่วยในการรักษาการณ์ 
  ๓.๑  ผู้บัง คับศูนย์รักษาการณ์ และผู้บังคับหน่วยรักษาการณ์ มีหน้าท่ี วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ส่ังการ และควบคุมการใช้ก าลังภาคพื้นในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและ
ค าส่ังของผู้บังคับบัญชา ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ   
  ๓.๒  รองผู้บังคับศูนย์รักษาการณ์ และรองผู้บังคับหน่วยรักษาการณ์ มีหน้าท่ี ช่วยเหลือ
ในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ส่ังการ และควบคุมการใช้ก าลังภาคพื้นในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามนโยบายและค าส่ังของผู้บังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  
  ๓.๓  นายทาหรยุทธการศูนย์รักษาการณ์ ฝุายเสนาธิการหน่วยรักษาการณ์ นายทหาร
ยุทธการ ศูนย์ปฏิบัติการโรงเรียนการบิน มีหน้าท่ีช่วยเหลือในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ส่ังการ 
และควบคุมการใช้ก าลังภาคพื้นในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายและค าส่ังของผู้บังคับบัญชาศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพอากาศ  
 



- ๒๖๕ - 
 

ผนวก ค ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

อ านาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการ 
 ๑.  นายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวรโรงเรียนการบิน 
นายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาอากาศโยธิน และนายทหารเวรส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง  
มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
  ๑.๑  เป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณ์ประจ าส่วนราชการในต าแหน่งรองลงไป 
  ๑.๒  ดูแล รักษา อาคาร สถานท่ี ทรัพย์สินของทางราชการ และความสงบเรียบร้อย
ภายในส่วนราชการนั้น หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นให้รีบระงับเหตุ และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน
ทันที 
  ๑.๓  ประจ าอยู่ ณ ท่ีท าการของส่วนราชการนั้น ๆ ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติหน้าท่ีและให้หมั่น
ออกตรวจสถานท่ี ตลอดจนการรักษาการของเวร -ยามรักษาการณ์ทุกต าแหน่ง โดยเฉพาะต้ังแต่เวลา  
๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ นาฬิกา และเวลา ๒๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา ให้ตรวจอย่างน้อยช่วงเวลาละ ๑ ครั้ง  
  ๑.๔  พิจารณารับการติดต่อราชการจากบุคคลภายนอก และควบคุมให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
การรักษาความปลอดภัยของส่วนราชการนั้น ๆ  
  ๑.๕  ควบคุมบุคคลและยานพาหนะท่ีผ่านเข้า -ออกบริเวณส่วนราชการให้เป็นไป 
ตามระเบียบของทางราชการ 
  ๑.๖  ควบคุมการน าพัสดุเข้า-ออกตามระเบียบท่ีส่วนราชการนั้นก าหนด 
  ๑.๗  ตรวจและด าเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อบุคคลท่ีสงสัยว่าเป็นผู้กระท าผิด ในเขต
รับผิดชอบ  
  ๑.๘  ตรวจสอบและควบคมการรับฝาก เก็บรักษา และจ่ายกุญแจส านักงานคลัง สถานท่ีส าคัญ
และยานพาหนะ ซึ่งส่วนราชการนั้น ๆ ได้ก าหนดให้น ามาฝาก 
  ๑.๙  ตรวจการปิดสถานท่ีราชการให้อยู่ในสภาพท่ีเรียบร้อย ปลอดภัย และพิจารณา  
เปิดสถานท่ีราชการนอกเวลาราชการ เมื่อมีความจ าเป็นและควบคุมโดยใกล้ชิด 
  ๑.๑๐  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวกับการรักษาการณ์ตามท่ีผู้มีอ านาจบังคับบัญชามอบหมาย  
  ๑.๑๑  รับตัวข้าราชการทหารในสังกัดซึ่งถูกจับกุมมาด าเนินการตามระเบียบ  
  ๑.๑๒  การรับ-ส่งหน้าท่ีให้ใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก ฉ-๒  

 ๒.  ผู้ ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์หน่วย ผู้ช่วยนายทหารเวรกองบิน ผู้ช่วย 
นายทหารเวรโรงเรียนการบิน ผู้ช่วยนายทหารเวรกองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน และผู้ช่ วย
นายทหารเวรส านักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง เป็นผู้ท่ีคอยช่วยเหลือนายทหารเวรในการปฏิบัติหนาท่ี
และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นอันเกี่ยวกับการรักษาการณ์ ตามท่ีนายทหารเวร หรือผู้มีอ านาจบังคับบัญชามอบหมาย 
การรับ-ส่งหน้าท่ีให้ใช้ฟอร์ม ผนวก ฉ-๓  

 

๓.  เสมียนเวร... 

 

 



- ๒๖๖ - 

- ๒ - 

 

    ๓.  เสมียนเวร มีหน้าท่ี ดังนี้  

  ๓.๑  ขึ้นตรงต่อนายทหารเวร 

  ๓.๒  รับผิดชอบในการรับ-ส่งหนังสือราชการ และการติดต่อส่ือสารซึ่งมีถึงส่วนราชการ 
ผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการนั้น ๆ นอกเวลาราชการแล้วให้น าเสนอนายทหารเวรท่ีบังคับ
บัญชารับผิดชอบ  

  ๓.๓  ดูแลรักษาทรัพย์สินของราชการท่ีอยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อยโดยเฉพาะ
ส่ิงของท่ีเป็นสาธารณะ เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ ถ้าเกิดการช ารุดบกพร่องให้รับ แจ้งนายทหารเวร เพื่อแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขต่อไป 

  ๓.๔  ดูแลรักษาความสะอาด สถานท่ี และความสงบเรียบร้อยของสถานท่ีราชการ  

  ๓.๕  เมื่อมี เหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้น เช่น เกิดเพลิงไหม้ หรือมีบุคคลท่ีน่าสงสัย 
หรือแปลกปลอม เข้ามาในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบให้ด าเนินการแก้ไขเหตุขั้นแรกตามมาตรการท่ีก าหนดไปก่อน  
แล้วรีบราชการให้นายทหารเวร และ/หรือผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน 

  ๓.๖  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวกับการรักษาการณ์ตามท่ีนายทหารเวรมอบหมาย 

  ๓.๗  ลงบันทึกผู้ท่ีมาติดต่อราชการ หรือมาเยี่ยม ในสมุดบันทึกท่ีหน่วยก าหนด  
ตามผนวก ฉ-๖   

  ๓.๘  การรับ-ส่งหน้าท่ีให้ใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก ฉ-๔  

 ๔.  จ่าเวร มีหน้าท่ีเช่นเดียวกับเสมียนเวร และมีหน้าท่ีเพิ่มเติม ดังนี้ คือ 

  ๔.๑  ควบคุม ดูแลให้ทหารกองประจ าการปฏิบัติตามก าหนดเวลาท่ีทางราชการก าหนดใน
เรื่องการปฏิบัติงานประจ าวันของทหารกองประจ าการ 

  ๔.๒  ตรวจสอบยอด และส่งยอดทหารกองประจ าการ ในเรื่องการขาด หนี ลา ปุวย 
ต้องโทษ คงกอง และอื่น ๆ ตามเวลาต่อผู้มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง 

  ๔.๓  ตรวจเวร-ยามรักษาการณ์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ ให้ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเคร่งครัด
และเรียบร้อย หากต้องการความช่วยเหลือ หรือมีขอบกพร่องประการใดให้รายงานนายทหารเวรทราบทันที 

  ๔.๔  กวดขันวินัยทหารกองประจ าการให้เป็นไปตามแบบธรรมเนียมทหารอย่างเคร่งครัด 

  ๔.๕  การรับ-ส่งหน้าท่ีให้ใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก ฉ-๕  

 ๕.  ผู้ช่วยเสมียนเวร หรือผู้ช่วยจ่าเวร มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือ เสมียนเวร หรือจ่าเวร แล้วแต่กรณี  

 ๖.  เวร-ยามรักษาการณ์อื่น ๆ มีอ านาจหน้าท่ีตามท่ีผู้มีอ านาจส่ังจัดเวร-ยามรักษาการณ์ 
ประจ าส่วนราชการก าหนด  

 



- ๒๖๗ - 

 

ผนวก ง  ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

  ปูายแสดงตนนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 

 ๑.  ปูายแสดงตนของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ให้มีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้ 

  ๑.๑  ด้านหน้าเป็นพื้นสีฟูา กว้าง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร ส่วนบนมีรูป
เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ สีทอง จ านวน ๑ รูป ใต้รูปมีข้อความว่า “นายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ” ตัวอักษรท้ังส้ินเป็นสีทองอยู่บนพื้นสีขาว และมีเส้นสีทอง ๒ เส้น คาดขวางตลอดความกว้าง
ของปูายแสดงตน  

  ๑.๒  ด้านหลังเป็นพื้นสีขาว ส่วนบนมีรูปเครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ สีทอง 
จ านวน ๑ รูป ส่วนล่างมีข้อความว่า “นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ มีสิทธิและอ านาจในการส่ังการ
แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐” ท้ังหมดพิมพ์ด้วย
หมกึสีด า มียศ ลายมือช่ือ และช่ือเต็ม พร้อมด้วยต าแหน่งของผู้บัญชาการทหารอากาศอยู่ใต้ข้อความนี้  

 ๒.  ปูายแสดงตนของผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ให้มีรูปแบบและลักษณะ
เช่นเดียวกับปูายแสดงตนของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ เว้นแต่ค าว่า “นายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ” ให้เปล่ียนเป็น “ผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ”  

 

 

  



- ๒๖๘ - 

 
ผนวก จ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 
อ านาจหน้าท่ีของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 

๑.  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
 ๑.๑  ตรวจการรักษาการณ์ ของส่วนราชการต่าง ๆ ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง 
 ๑.๒  ตรวจระเบียบวินัยของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ 
ในเขตท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง  
 ๑.๓  ว่ากล่าวตักเตือนผู้ท่ีกระท าผิดหรือประพฤติมิชอบด้วยแบบธรรมเนียมของทางราชการ 
หากเห็นสมควรท่ีจะลงทัณฑ์แก่ผู้กระท าผิดก็ให้แจ้งแก่ผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น เพื่อพิจารณา พร้อมกับบันทึกลง
ในรายงานของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศด้วย  
 ๑.๔  เมื่อเกิดเพลิงไหม ในเขตพื้นท่ีของกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง 
ใหน้ายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ เป็นผู้อ านวยการดับเพลิงจนกว่าหัวหน้าส่วนราชการสถานท่ีนั้น ๆ 
จะมารับช่วงความรับผิดชอบ หากมีสาธารณภัยอื่น ๆ เกิดขึ้น ให้นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 
พิจารณาด าเนินการ หรือบรรเทาภัยร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ เท่าท่ีจะกระท าได้  แล้วรายงานให้ผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ทราบทันที 
 ๑.๕  เมื่อปรากฏว่ามีส่ิงใดหรือการกระท าใด ๆ ท่ีจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
ในเขตท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ให้แจ้ง ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เพื่อด าเนินการ
ต่อไป แล้วรายงานให้ผู้บัญชาการทหารอากาศทราบทันที หากได้รับค าร้องขอจากเจ้าหน้าท่ี ฝุายปกค รอง 
หรือต ารวจให้ช่วยเหลือในเหตุดังกล่าว ให้ พิจารณาปฏิบัติไปตามความเหมาะสม แต่การช่วยเหลือ ให้กระท า
เฉพาะในเขตปลอดภัยในราชการทหารแห่งกองทัพอากาศดอนเมือง 
 ๑.๖  นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ให้ใช้รถยนต์ส าหรับนายทหารเวรอ านวยการ
กองทัพอากาศ ซึ่งกรมขนส่งทหารอากาศจัดให้พร้อมพลขับเพื่อใช้ในการตรวจการรักษาการณ์ และใช้เช้ือเพลิง
ตามความเป็นจริงตามภารกิจ ส าหรับผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ให้ใช้รถยนต์ และธงร่วมกับ 
นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 
 ๑.๗  เป็น ผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศ ในการต้อนรับและให้ความสะดวก  
แก่ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือผู้บัญชาการทหารอากาศ หรือผู้ใหญ่ ท่ีมีเกียรติ เช่น รัฐมนตรี หรือ ทูตต่างประเทศ 
ซึ่งเข้ามาในเขตท่ีต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยประสานงานกับ  
กองรักษาความปลอดภัย ส านักนโยบายและแผน กรมข่าวทหารอากาศ ในการรักษาความปลอดภัย และต้องคอย 
ควบคุมดูแลอ านวยความสะดวกในการต้อนรับให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย หากจ าเป็นก็ให้ รายงาน 
ตามระเบียบ 

ค่าใช้จ่ายในการต้อนรับตามความในวรรคแรก (ถ้ามี) ให้ใช้เงินราชการได้ตามความเหมาะสม 
โดยให้ติดต่อประสานกับกรมสารบรรณทหารอากาศ 

 
 

๑.๘ ในกรณี... 
  
 



- ๒๖๙ - 
 

- ๒ - 
 

 ๑.๘  ในกรณีท่ีมี ผู้ขอใช้ห้องรับรองกองทัพอากาศเป็นพิเศษนอกเวลาราชการหรือ 
วันหยุดราชการโดยไม่มีก าหนดการมาก่อน ให้นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศประจ าวันนั้นเป็นผู้
พิจารณาอนุญาต ส่วนการอ านวยการต่าง ๆ ในการใช้ห้องรับรอง ให้อยู่ในความดูแลของนายทหารเวร  
ศูนย์รักษาการณ์  กองบัญชาการกองทัพอากาศ  
 ๑.๙  ตรวจความเรียบร้อยเขตบ้านพักอาศัยของกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังกองทัพอากาศ 
ดอนเมือง ในกรณีท่ีตรวจพบความไม่เรียบร้อย ให้ว่ากล่าวตักเตือนและช้ีแจง แล้วรายงานผลการตรวจในแบบ
รายงานนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ ผนวก ฉ-๑ 
 ๑.๑๐  การรับ-ส่งหน้าท่ีของนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวร
อ านวยการกองทัพอากาศ ให้รับ-ส่งหน้าท่ี ณ ท่ีท าการนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา 
(ใช้ศูนย์รักษาการณ์ กองบัญชาการกองทัพอากาศ เป็นท่ีท าการ) โดยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ 
และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศคนเดิม ช้ีแจงผลการปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้ปฏิบัติไปแล้วในรอบ  
๒๔ ช่ัวโมง เช่น การตรวจเวร-ยามรักษาการณ์ ได้ไปตรวจหน่วยใดมาบ้างแล้ว เป็นต้น เพื่อให้นายทหารเวร 
อ านวยการกองทัพอากาศ และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ คนต่อไปทราบ โดยใช้แบบ
รายงานตาม ผนวก ฉ-๑ หากนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ หรือผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ 
กองทัพอากาศ คนต่อไปไม่มารับหน้าท่ีตามวันเวลาท่ีก าหนดให้นายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ หรือ 
ผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศคนเดิม รายงานผู้บัญชาการทหารอากาศทราบ และอยู่ปฏิบัติหน้าท่ี
ต่อไปจนกว่าจะมีผู้ มารับหน้าท่ี 
 ๒.  ผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศ มีหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยเหลือนายทหารเวร
อ านวยการกองทัพอากาศ และปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีนายทหารเวรอ านวยการกองทัพอากาศมอบหมาย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๐ - 
 

ผนวก ฉ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอ านวยการ ทอ. และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ ทอ. 

แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอ านวยการ ทอ. และผู้ช่วยนายทหารเวรอ านวยการ ทอ. 
       วันท่ี            เดือน               พ.ศ.            . 

เรื่อง  รายงานประจ าวัน 
เรียน  ผบ.ทอ. 

ด้วยเมื่อ      (วันท่ีเดือน พ.ศ. เวลา)       กระผม                (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)                   . 
และ       (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)      ได้รับมอบหน้าท่ีนายทหารเวรอ านวยการ ทอ. จาก        (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)        .  
และ ผช.นายทหารเวรอ านวยการ ทอ. จาก          (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)            ตามล าดับ ได้ตรวจเหตุการณ์ และ 
การปฏิบัติหน้าท่ีในการรักษาการณ ของส่วนราชการและสถานท่ีต่าง ๆ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง ดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ เหตุการณ์ การปฏิบัติ หมายเหตุ 
๑ บก.ทอ.    
๒. สลก.ทอ.    
๓. สบ.ทอ.    
๔. กพ.ทอ.    
๕. ขว.ทอ.    
๖. ยก.ทอ.    
๗. กบ.ทอ.    
๘. กร.ทอ.    
๙. ทสส.ทอ.    

๑๐. สปช.ทอ.    
๑๑. กง.ทอ.    
๑๒. จร.ทอ.    
๑๓. สตน.ทอ.    
๑๔. สนภ.ทอ.    
๑๕. สธน.ทอ.    
๑๖. คปอ.    
๑๗. อย.    
๑๘. ศทย.อย.    
๑๙. กรม ทย.รอ.อย.    
๒๐. กรม ตอ.รอ.อย.    
๒๑. กรม ปพ.อย.    
๒๒. ร้อย.ปพ.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย.    
๒๓. ดย.ทอ.อย.    
๒๔. ศยพ.ศปก.ทอ.    
๒๕. บน.๖    
๒๖. ชอ.    



๒๗. 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. บ้านพักอาศัย ทอ.(ท่าดินแดง)    
๔๔. บ้านพักอาศัย ทอ.(ทุ่งสีกัน)    
๔๕. อื่น ๆ    

 
ครั้นเมื่อ               (วันท่ี เดือน พ.ศ.    เวลา)             กระผม           (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)                      .          
และ               (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)               ได้มอบหน้าท่ีนายทหารเวรอ านวยการ ทอ. และ ผช.นายทหาร
เวรอ านวยการ ทอ.พร้อมพัสดุและส่ิงอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าท่ี ตามรายการท่ีแนบ ให้ 
               (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)                  และ                     (ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)                    ตามล าดับ 
อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 

  (ลงช่ือ)                                   นายทหารเวรอ านวยการ ทอ.         ผู้ส่ง 
 (ลงช่ือ)                                    ผช.นายทหารเวรอ านวยการ ทอ.    ผู้ส่ง 
(ลงช่ือ)                                    นายทหารเวรอ านวยการ ทอ.        ผู้รับ 

                   (ลงช่ือ)                                    ผช.นายทหารเวรอ านวยการ ทอ.    ผู้รับ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๑ - 
 

ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์  
แบบรายงานนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์ 

(ส่วนราชการ)………………………….. 
วันท่ี…..………เดือน………………...พ.ศ……………… 

เรื่อง รายงานประจ าวัน 
เรียน ………………………………….. 

ด้วยเมื่อ……(วันท่ี เดือน พ.ศ. เวลา)……กระผม/ดิฉัน…(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)................................... 
......................................……..……..ได รับมอบหน้าท่ีนายทหารเวร..................(ช่ือส่วนราชการ)........................... 
จาก………………….(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)……..…….……..ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรวจเหตุการณ์ และสถานท่ีดังต่อไปนี้ 

ล าดับ รายการ เหตุการณ์ การปฏิบัติ หมายเหตุ 

     
     
     
     
         
ครั้นเมื่อ…….….(วันท่ี เดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน ได้มอบหน้าท่ีนายทหารเวร….….....…………………………. 
(ช่ือส่วนราชการ)……….…..พร้อมกับ…………………...(หลักฐานและหรือส่ิงท่ีจะส่งมอบ)……………….........………..ให้ 
(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)………………………………….……….…อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

(ลงช่ือ) ……………………...……….……. ผู้ส่ง 
           (ลงช่ือ) ……………………...……….……ผู้รับ 

 
 
หมายเหตุ  ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๗๒ - 
 

ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์  
แบบรายงานผู้ช่วยนายทหารเวรศูนย์รักษาการณ์  

(ส่วนราชการ)……………….……………….. 
   วันท่ี…..………เดือน………………....พ.ศ……………… 

เรื่อง รายงานประจ าวัน         
เรียน …………………………………..         
 ด้วยเมื่อ…(วันท่ีเดือน พ.ศ. เวลา)……...กระผม/ดิฉัน…………..(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)..................................... 
ได้รับมอบหน้าท่ีผู้ช่วยนายทหารเวร......(ช่ือส่วนราชการ)……จาก………..(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)...........ระหว่างปฏิบัติ 
หน้าท่ีได ตรวจเหตุการณ์ และสถานท่ีดังต่อไปนี้     
        
ล าดับ รายการ เหตุการณ์ การปฏิบัติ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
ครั้นเมื่อ….(วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา)..กระผม/ดิฉัน  ได้มอบหน้าท่ีผู้ช่วยนายทหารเวร.…(ช่ือส่วนราชการ)...... 
พร้อมกับ….(หลักฐานและหรือส่ิงท่ีจะส่งมอบ)….ให.้…(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)….อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

(ลงช่ือ) ……………………...……….……. ผู้ส่ง 
(ลงช่ือ) ……………………...……….…… ผู้รับ 

 
 
หมายเหตุ  ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 



- ๒๗๓ -  
 

ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร 
แบบรายงานเสมียนเวร 

(ส่วนราชการ)………………………….. 
วันท่ี…..………เดือน……………….พ.ศ. …………… 

เรื่อง รายงานประจ าวัน  
เรียน ………………………………….. 

ด้วยเมื่อ…(วันท่ีเดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน………...(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)…………………… 
ได้รับมอบหน้าท่ีเสมียนเวร…….(ช่ือส่วนราชการ)………….…จาก……….…(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)………………………..……... 
ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรวจความเรียบร้อยของส่ิงของและสถานท่ีในความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 
 

ล าดับ รายการ เหตุการณ์ การปฏิบัติ หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

ครั้นเมื่อ…………...........(วันท่ี เดือน พ.ศ. เวลา)…………...กระผม/ดิฉัน ได้มอบหน้าท่ีเสมียนเวร 
……………………………......….(ช่ือส่วนราชการ)……….....…..พร้อมด้วยส่ิงของในความรับผิดชอบตามบัญชีข้างบนนี้ 
ให…้…………………………………(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)………………….……อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

(ลงช่ือ) ……………………...……….…….ผู้ส่ง 
(ลงช่ือ) ……………………...……….……ผู้รับ 

 
 
หมายเหตุ  ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
 
  



- ๒๗๔ - 
 

ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจ่าเวร 
แบบรายงานจ่าเวร 

(ส่วนราชการ)………………………….. 
วันท่ี………..เดือน…………………..พ.ศ. …………. 

เรื่อง รายงานประจ าวัน 
เรียน ……………………………………. 

ด้วยเมื่อ….(วันท่ีเดือน พ.ศ. เวลา)…….….กระผม………………(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)…….......…..……… 
ได้รับมอบหน้าท่ีจ่าเวร…………(ช่ือส่วนราชการ)…………จาก……………..(ยศ ช่ือ ช่ือสกุล)……………………....………… 
ระหว่างปฏิบัติหน้าท่ีได้ตรวจความเรียบร้อยของส่ิงของและสถานท่ีในความรับผิดชอบดังต่อไปนี้ 

๑.  เหตุการณ ท่ัวไป………………………………………………………………………………………………….….. 
๒.  การสุขาภิบาล…………………………………………….……………………………………………….……….…  
๓.  การรับประทานอาหาร…………………………………………………………….……………………………... 

ล าดับ รายการ 

ยอ
ดเ

ดิม
 

รา
ยก

าร
 

รายการจ าหน่าย 

คง
กอ

ง 

หมายเหตุ 

ปร
ะจ

 าส
 าน

ักง
าน

 

ปร
ะจ

 าตั
ว 

อน
ุญา

ต 
ลา

 
ปุว

ย 
โท

ษ 
ขา

ด 
หน

ี 
รว
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รวมท้ังส้ิน 

             

 
ครั้นเมื่อ….. (วันท่ีเดือนพ.ศ. เวลา)….กระผมได้มอบหน้าท่ีจ่าเวร……………..…..…….……………… 

…(ช่ือส่วนราชการ)….พร้อมด้วยส่ิงของในความรับผิดชอบตามบัญชีข้างบนนี้ให้……(ยศช่ือช่ือสกุล)…………....….. 
อยู่ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบและด าเนินการต่อไป 
 

(ลงช่ือ) ……………………...……….……. ผู้ส่ง 
(ลงช่ือ) ……………………...……….…… ผู้รับ 

 
 
หมายเหตุ  ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
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ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการติดต่อ-เย่ียม 
แบบบันทึกการติดต่อ-เย่ียม 

     

ล าดับ 
วัน เดือน ป ี

เวลา 
(มา) 

ช่ือผู้มา 
ติดต่อ-เย่ียม 

ท่ีอยู่ 
ช่ือผู้รับการ 
ติดต่อ-เย่ียม 

วัน เดือน ปี 
เวลา 
(กลับ) 

หมายเหตุ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
หมายเหตุ ๑.  ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

๒.  ให้ผู้บันทึกการติดต่อ-เย่ียม น ารายงานนี้เสนอนายทหารเวรหรือผู้บังคับหน่วยรักษาการณ์ 
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ผนวก ฉ-๗ แบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ 
แบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ 

 

วัน เดือน ป ี
เวลา 
(ฝาก) 

ลูกกุญแจ ประจ า 
สถานท่ี 

ลายมือช่ือ วัน เดือน ป ี
เวลา 

(รับคืน) 

ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
หมายเลข จ านวน ผู้ฝาก ผู้รับ

ฝาก 
ผู้คืน ผู้รับ

คืน 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 

หมายเหตุ ๑.  ช่องรายการต่าง ๆ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
๒.  ให้ผู้บันทึกแบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ น ารายงานนี้เสนอนายทหารเวรหรือผู้บังคับหน่วย 

รักษาการณ์ 
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การลา 
 

๑. วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการปฏิบัติเกี่ยวกับการลา การอนุญาตให้ลา เป็นไปโดยถูกต้อง
เรียบร้อย 

๒. การลาแบ่งออกเป็น ๑๐ ประเภท 
๒.๑ การลาปุวย 
๒.๒ การลาคลอดบุตร 

 ๒.๓ การลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร   
๒.๔ การลากิจ 
๒.๕ การลาพักผ่อนประจ าปี 
๒.๖ การลาอุปสมบท 
๒.๗ การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
๒.๘ การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ 
๒.๙ การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
๒.๑๐  การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

๓. การลาปุวย 
๓.๑ ข้าราชการทหาร ในปีหนึ่งจะลาปุวยได้ไม่เกิน ๙๐ วัน เว้นแต่ในกรณีดังจะกล่าว

ต่อไปนี้ 
๓.๑.๑ เจ็บปุวยเนื่องจากไปราชการในท่ีกันดารหรือในท้องท่ีซึ่งมีโรคภัยชุกชุม

หรือประสบอันตรายเนื่องจากปฏิบัติราชการ จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๙๐ วัน รวมเป็น ๑๘๐ วัน   
๓.๑.๒ เจ็บปุวยหรือประสบอันตรายเพราะกระท าการตามหน้าท่ีอันเนื่องจากไอ

พิษ วัตถุธาตุท่ีเป็นพิษ วัตถุระเบิด หรือเช้ือโรคติดต่ออย่างร้ายแรง จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวต่อไปได้อีก ๑๘๐ วัน  
รวมเป็น ๒๗๐ วัน 

๓.๑.๓ เจ็บปุวยเนื่องจากประสบอันตรายเพราะกระท าการตามหน้าท่ีในอากาศ
ใต้น้ า ใต้ดิน ท้ังขณะขึ้นลงหรืออยู่ในอากาศ ใต้น้ า หรือใต้ดิน จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน 

๓.๑.๔ เจ็บปุวยเนื่องจากต้องกระท าหน้าท่ีพิเศษฝุาอันตรายตามท่ีได้รับอนุมัติ
หรือได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน 

๓.๑.๕ เจ็บปุวยเนื่องจากต้องกระท าหน้าท่ีในการรบ การสงคราม การปราบปราม 
การจลาจล การปฏิบัติหน้าท่ีตามกฎอัยการศึกหรือตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือปฏิบัติราชการสนาม    
ในพื้นท่ีตามแนวชายแดน จะลาปุวยเพื่อรักษาตัวได้ ๓๖๕ วัน 

๓.๑.๖ การลาปุวยตามข้อ ๓.๑.๔ หรือข้อ ๓.๑.๕ กรณีแพทย์ท่ีรักษาไม่น้อยกว่า 
๓ นาย ตรวจรับรองลงความเห็นว่าจ าเป็นต้องฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ให้ลายปุวยเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย 
ต่อได้อีกไม่เกิน ๓๖๕ วัน  

๓.๒ ข้อปฏิบัติในการลา 
๓.๒.๑ ผู้ปุวยต้องเสนอใบลาแสดงอาการปุวยต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ถ้าปุวย

ไม่เกิน ๒๔ ชม.จะลาด้วยวาจาก็ได้ ผู้ปุวยจะให้ผู้อื่นท าใบลาเสนอแทนตนก็ได้ หากมีความเห็นหรือค าแนะน า
ของแพทย์ให้แนบมากับใบลาด้วย 
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๓.๒.๒ ผู้ปุวยท่ีได้ลาหยุดพักรักษาตัวครบก าหนดแล้ว แต่อาการปุวยยังไม่หาย

จะหยุดพักรักษาตัวต่อไปอีก ให้เสนอใบลาต่อ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น 
๓.๒.๓ ผู้ปุวยท่ีรักษาตัวอยู่ ท่ีสถานพยาบาลของทหารไม่ว่าจะเป็นกรณีท่ี

ผู้บังคับบัญชาส่งตัวไปรักษา หรือเจ้าตัวไปปุวยรักษาตัวยังสถานพยาบาลของทหาร ไม่ต้องท าใบลาเสนอต่อ
ผู้บังคับบัญชา แต่ให้ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ท่ีมีสถานพยาบาลวางระเบียบ 
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ปุวยกับสถานพยาบาลท าหลักฐานการปุวยให้ไว้ต่อกันนับต้ังแต่วันรับตัวไว้รักษา
จนถึงวันออกจากสถานพยาบาลนั้น ท้ังนี้ การปุวยดังกล่าวให้ถือเป็นการลาปุวยตามข้อบังคับนี้ด้วย 

๓.๒.๔ ถ้าผู้ปุวยเป็นทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ
ทหาร เมื่อลาไปรักษาตัวยังภูมิล าเนาท่ีห่างไกลผู้บังคับบัญชาครบก าหนดลาแล้วยังไม่หายปุวย จะลารักษาตัว
ต่อไปอีกก็ดี หรือไปด้วยกิจธุระแล้วปุวยอยู่ยังภูมิล าเนาก็ดี ให้น าบัตรอนุญาตลาเสนอต่อกรมกองทหารท่ีใกล้
หรือนายอ าเภอท้องท่ีเพื่อวินิจฉัยอนุญาต 

๓.๒.๕ การเขียนใบลาปุวยจักต้องกล่าวถึงอาการปุวย ก าหนดวันลาต้ังแต่เมื่อใด
ถึงเมื่อใด และบอกสถานท่ีซึ่งพักรักษาตัวอยู่ด้วย 

๓.๒.๖ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจอนุญาตให้ลาปุวยให้เป็นไปตามตารางก าหนด
อ านาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้ 

๓.๒.๗ ผู้ซึ่งลาปุวยเกินก าหนดที่กล่าวไว้ในข้อ ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาจัดการ
ขอปลดออกจากประจ าการ 

  ๔.  การลาคลอดบุตร 
๔.๑ การลาคลอดบุตรให้ลาได้ ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนและไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์

ท้ังนี้สามารถจะลาในวันท่ีคลอด  ก่อนหรือหลังวันท่ีคลอดบุตรก็ได้ แต่เมื่อรวมเวลาวันลาแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 
๔.๒ ข้าราชการทหารท่ีได้รับอนุญาตให้ลาคลอดบุตร และได้หยุดราชการไปแล้ว 

แต่ไม่ได้คลอดบุตรตามก าหนด หากประสงค์จะขอถอนวันลาคลอดบุตรท่ีหยุดไป ให้ผู้มีอ านาจอนุญาต  
อนุญาตให้ถอนวันลาคลอดบุตรได้ โดยให้ถือว่าวันท่ีได้ลาหยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ 

๔.๓ การลาคลอดบุตรคาบเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไม่ครบก าหนดวันลาของการ
ลาประเภทนั้น ให้ถือว่าการลาประเภทนั้นส้ินสุดลง และให้นับเป็นการลาคลอดบุตรต้ังแต่วันเริ่มลา  
คลอดบุตร  

๔.๔ ข้อปฏิบัติในการลา 
๔.๔.๑ ข้าราชการทหารซึ่ งประสงค์จะลาคลอดบุตร ให้ เสนอใบลาต่อ

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจก่อนหรือในวันท่ีลา เว้นแต่ไม่สามารถจะลงช่ือในใบลาได้ จะให้ผู้อื่น
ลาแทนก็ได้ แต่เมื่อสามารถลงช่ือได้แล้ว ให้เสนอใบลาโดยเร็ว 

๔.๔.๒ ข้าราชการทหารซึ่ งประสงค์จะลาคลอดบุต ร ให้ เสนอใบลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้บังคับบัญชาช้ัน ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน
ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต 
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  ๕.  การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 

๕.๑  ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายท่ีคลอด
บุตรให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตก่อนหรือในวันท่ีลาภายใน ๙๐ 
วัน นับแต่วันท่ีคลอดบุตร และให้มีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน ๑๕ วันท า
การ 

๕.๒  ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ซึ่งได้หยุดราชการไปยัง  
ไม่ครบก าหนด ถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

๕.๓  ข้อปฏิบัติในการลา 
  ๕.๓.๑  ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ให้เสนอใบลา

ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้บังคับบัญชาช้ัน ผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือช้ัน ๑  หรือผู้บังคับฝูงบิน ขึ้นไป 
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

       ๕.๓.๒  ผู้มีอ านาจอนุญาตตามวรรคหนึ่งอาจให้แสดงหลักฐานประกอบการ
พิจารณาอนุญาตด้วยก็ได้    

๖. การลากิจ 
๖.๑ ข้าราชการทหารมีสิทธิลากิจ โดยได้รับเงินเดือนปีละไม่เกิน ๔๕ วันท าการ 

ส าหรับทหารกองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารจะลาได้ไม่เกิน ๒๓ วันท าการ เว้นแต่ 
กรณีมีเหตุจ าเป็น ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ
กองทัพอากาศ เห็นควรให้มีการลาเกินกว่าท่ีก าหนดดังกล่าว ให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ หรือผู้บัญชาการทหารทหารอากาศ แล้วแต่กรณี มีอ านาจอนุญาต               
ให้ลาเพิ่มเติมได้อีกไม่เกิน ๓๐ วัน 

๖.๒ ข้าราชการทหาร ท่ีลาคลอดบุตรตามข้อ ๖.๑ แล้ว หากประสงค์จะลากิจเพื่อ
เลี้ยงดูบุตรให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันท าการโดยไม่มีสิทธิได้รับเงินเดือน
ระหว่างลา 

๖.๓ ข้าราชการทหารจะลากิจไปต่างประเทศ ได้ดังนี้ 
๖.๓.๑ ลาไปประเทศท่ีมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศไทย เช่น มาเลเซีย สหภาพ

พม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา เป็นต้น จะลาได้ตามก าหนดวันลาในข้อ ๖.๑ 
๖.๓.๒ ลาไปประเทศในเอเชียนอกจากท่ีกล่าวในข้อ ๖.๓.๑ จะลาเพิ่มจาก

ก าหนดวันลาในข้อ ๖.๓.๑ ได้อีกไม่เกิน ๕ วันท าการ 
๖.๓.๓ ลาไปประเทศในยุโรป อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย หรือประเทศอื่น

นอกจากท่ีกล่าวในข้อ ๖.๓.๑ และข้อ ๖.๓.๒ จะลาเพิ่มจากก าหนดในข้อ ๖.๑ ได้อีกไม่เกิน ๑๐ วันท าการ   
๖.๔ ข้อปฏิบัติในการลากิจ 

๖.๔.๑ ผู้ลากิจ ต้องเสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง จะลาแทนกันไม่ได้   
เมื่อได้รับการอนุญาตแล้ว จึงจะหยุดราชการได้ 

ส าหรับการลาตามข้อ ๖.๑ เมื่อมีเหตุจ าเป็นก็อนุญาตให้หยุดราชการได้ทันที และ
ถ้าลาไม่เกิน ๒๔ ชม. จะลาด้วยวาจาก็ได้ 

๖.๔.๒ การเขียนใบลากิจ จักต้องกล่าวถึงความประสงค์ของการลา ก าหนด 
วันลาต้ังแต่เมื่อใดถึงเมื่อใด และบอกสถานท่ีซึ่งทางราชการจะติดต่อได้เสมอด้วย 
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๖.๔.๓ ผู้ลากิจ เมื่อมีเหตุจ าเป็นจะลาต่ออีก ให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชา
โดยตรง เว้นแต่เมื่ออยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ จึงให้ส่งใบลาโดยทางไปรษณีย์หรือทางอื่น ๆ แต่ทหาร
กองประจ าการตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร จะลาต่อโดยวิธีนี้ได้ไม่เกิน ๕ วันท าการ 

๖.๔.๔ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจอนุญาตให้ลากิจ ให้เป็นไปตามตารางก าหนด
อ านาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้ เว้นแต่การลาตามข้อ ๖.๓ อยู่ในอ านาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

กรณีข้าราชการทหารลาไปนอกเขตประเทศไทยไม่เกิน ๒๔ ชม. เนื่องจากได้รับ    
ค าเชิญจากข้าราชการต่างประเทศ ให้หัวหน้าหน่วยชั้นสัญญาบัตร ณ ท่ีนั้น อนุญาตให้ลาได้ 

๖.๔.๕ ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลากิจ เว้นแต่กรณีการลากิจเพื่อเล้ียงดูบุตร  ตามข้อ ๖.๒ 
ถ้าผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นว่าไม่สมควร จะไม่อนุญาตหรือลดจ านวนวันลาตามใบลาลงได้  และหากมี 
ราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาจะส่ังเรียกผู้ซึ่งลาไปแล้วให้กลับมาปฏิบัติราชการก็ได้ 

๗. การลาพักผ่อนประจ าปี 
๗.๑ ข้าราชการทหารมีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีหนึ่งได้ ๑๐ วันท าการ โดยไม่ถือ

เป็นวันลาเว้นแต่ข้าราชการดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิลาพักผ่อนประจ าปีในปีท่ีได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ                 
ยังไม่ถึง ๖ เดือน 

๗.๑.๑ ผู้ซึ่งได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครั้งแรก 
๗.๑.๒ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพราะเหตุส่วนตัว แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับ

เข้ารับราชการ 
๗.๑.๓ ผู้ซึ่งลาออกจากราชการเพื่อด ารงต าแหน่งทางการเมือง แล้วต่อมาได้รับ

การบรรจุกลับเข้ารับราชการหลัง ๖ เดือน นับแต่วันออกจากราชการ 
๗.๑.๔ ผู้ซึ่งถูกส่ังให้ออกจากราชการในกรณีอื่น และกรณีไปปฏิบัติงานใด ๆ  

ตามความประสงค์ของทางราชการ แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
๗.๒ ข้อปฏิบัติในการลาพักผ่อนประจ าปี 

๗.๒.๑ ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาพักผ่อนประจ าปี ให้เสนอใบลาต่อ 
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้บังคับบัญชาช้ัน ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน
ขึ้นไปเป็นผู้พิจารณาอนุญาต เว้นแต่การไปต่างประเทศระหว่างลาพักผ่อนประจ าปี ให้น าความในข้อ ๖.๓ 
มาใช้บังคับ 

๗.๒.๒ ถ้าในปีใดข้าราชการทหารผู้ใดมิได้ลาพักผ่อนประจ าปี หรือลาพักผ่อน
ประจ าปีแล้วแต่ไม่ครบ ๑๐ วันท าการ ให้สะสมวันท่ียังมิได้ลาในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ แต่วันลาพักผ่อน
สะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันจะต้องไม่เกิน ๒๐ วันท าการ 

๗.๒.๓ ผู้ท่ีได้รับราชการติดต่อกันมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี ให้มีสิทธิน าวันลา
พักผ่อนสะสมรวมกับวันลาพักผ่อนในปีปัจจุบันได้ไม่เกิน ๓๐ วันท าการ 

๗.๒.๔ การอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจ าปี ผู้มีอ านาจอนุญาตจะอนุญาตให้ลา
พักผ่อนครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยมิให้เสียหายแก่ราชการ เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงจะหยุดราชการได้ 

๗.๒.๕ ผู้ท่ีได้รับอนุญาตให้ลาพักผ่อนประจ าปี ซึ่งได้หยุดราชการไปยังไม่ครบ
ก าหนดถ้ามีราชการจ าเป็นเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอ านาจอนุญาตจะเรียกตัวมาปฏิบัติราชการก็ได้ 
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๘. การลาอุปสมบท 
๘.๑ ข้าราชการทหารจะลาอุปสมบทได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน ผู้ท่ีเคยอุปสมบทมาแล้วจะลา

อุปสมบทอีกไม่ได้ 
๘.๒ ข้อปฏิบัติในการลาอุปสมบท 

๘.๒.๑ ข้าราชการทหารช้ันสัญญาบัตรผู้ใดจะอุปสมบทให้เสนอใบลาอุปสมบท 
ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุ
หราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศเพื่อ
วินิจฉยั เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก่อนถึงก าหนดอุปสมบท
ไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน เว้นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้
เป็นไปตามพระราชวินิจฉัยขององค์ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส านักผู้
บัญชาการทหารสูงสุด 

ส าหรับข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรคงปฏิบัติการเสนอใบลาดังกล่าว              
แล้วข้างต้น แต่ให้ผู้บังคับบัญชาช้ันผู้บังคับกองพัน ผู้บังคับการเรือช้ัน ๑ หรือผู้บังคับฝูงบิน เป็นผู้วินิจฉัย              
เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้วจึงรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาช้ันผู้บังคับการกองพล ผู้บัญชาการกองเรือ                
หรือผู้บัญชาการกองพลบิน เป็นผู้พิจารณาอนุญาต 

๘.๒.๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทแล้ว เมื่อถึงวันลาได้หยุดราชการไปเพื่อ
เตรียมการอุปสมบท หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถอุปสมบทตามท่ีขออนุญาตลาไว้ เมื่อได้
รายงานตัวกลับเข้ารับราชการตามปกติและขอถอนวันลาอุปสมบท ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลาอุปสมบทอนุญาต
ให้ถอนวันลาอุปสมบทได้ โดยให้ถือว่าวันท่ีได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ 

๘.๒.๓ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบท จะต้องอุปสมบทภายใน ๑๐ วัน  
นับต้ังแต่วันเริ่มลา 

๘.๒.๔ ผู้ซึ่ ง ได้รับอนุญาตให้ลาอุปสมบทลาสิกขาเมื่อใด ต้องรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน นับแต่วันลาสิกขา ส าหรับข้าราชการทหาร 
ช้ันสัญญาบัตรต้องรายงานจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบท 
เว้นหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ต้องรายงานจนถึง           
ผู้อนุญาตให้ลาอุปสมบท 

๙. การลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
๙.๑ ข้าราชการทหารผู้นับถือศาสนาอิสลามจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ 

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน  ผู้ท่ีเคยไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
แล้ว จะลาไปประกอบพิธีฮัจย์อีกไม่ได้ 

๙.๒ ข้อปฏิบัติในการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
๙.๒.๑ ข้าราชการทหารผู้ใดจะลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 

ซาอุดิอาระเบียให้เสนอใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ            
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อวินิจฉัย เมื่อเห็นควรจะอนุญาตแล้ว จึงรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ก่อนถึงก าหนดวันลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
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๙.๒.๒ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์แล้ว เมื่อถึงวันลาได้หยุดราชการ 
เพื่อเตรียมไปประกอบพิธีฮัจย์ หากปรากฏว่ามีปัญหาอุปสรรคท าให้ไม่สามารถไปประกอบพิธีฮัจย์  
ตามท่ีขออนุญาตไว้ เมื่อได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติราชการตามปกติและขอถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์  
ให้ผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา ถอนวันลาไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยให้ถือว่าวันท่ีได้หยุดราชการไปแล้วเป็นวันลากิจ 

๙.๒.๓ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย จะต้องออกเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ภายใน ๑๐ วัน นับต้ังแต่วันเริ่มลา 

๙.๒.๔ ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศ 
ซาอุดิอาระเบีย เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทย ต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาโดยตรงทราบและเข้าปฏิบัติ  
ราชการภายใน ๕ วัน นับต้ังแต่เดินทางกลับประเทศไทย ส าหรับข้าราชการช้ันสัญญาบัตรต้องรายงานจนถึง  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นอกนั้นเสนอถึงผู้อนุญาตให้ลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

๑๐.  การลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ 
 ๑๐ .๑  ข้าราชการทหารผู้ใดประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสซึ่ งไปปฏิบั ติราชการ
ต่างประเทศ อนุญาตให้ลาได้ตามระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศของคู่สมรส แต่รวมแล้วไม่
เกิน ๔ ปีโดยไม่ได้รับเงินเดือน 
  “การลาติดตามคู่สมรส” หมายความว่า ลาติดตามสามีหรือภริยาโดยชอบด้วย
กฎหมายท่ีเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ซึ่งไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ
หรือทางราชการส่ังให้ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศตามความต้องการของทางราชการตามกฎหมายว่าด้วยการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การส่ังให้ไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการหรือเต็มเวลาท างาน
ต้ังแต่ ๑ ปีข้ึนไป แต่ไม่รวมถึงกรณีคู่สมรสลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ 
 ๑๐.๒  ข้อปฏิบัติในการลาติดตามคู่สมรสไปต่างประเทศ 
  ๑๐.๒.๑  ข้าราชการทหารผู้ใดประสงค์จะลาติดตามคู่สมรสซึ่งไปปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการต่างประเทศ ให้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  
เป็นผู้พิจารณาอนุญาต ให้ลาได้ไม่เกิน ๒ ปี โดยไม่ได้รับเงินเดือน ในกรณีจ าเป็นอาจอนุญาตให้ลาต่อได้อีก 
ไม่เกิน ๒ ปี แต่เมื่อรวมแล้วไม่เกิน ๔ ปี ถ้าเกิน ๔ ปี ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นลาออกจากราชการ 
  ๑๐.๒.๒  การพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศของ           
คู่สมรสให้พิจารณาจากช่วงระยะเวลาท่ีอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศติดต่อกันครั้งเดียว โดยไม่จ ากัด
ว่าจะอยู่ปฏิบัติหน้าท่ีราชการในประเทศเดียวกันหรือไม่ เมื่อคู่สมรสหมดภารกิจในครั้งนั้นและได้เดินทาง
กลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการประจ าในประเทศไทยแล้ว ให้ถือว่าช่วงเวลาการปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศ                 
เป็นอันส้ินสุดลง ต่อมาหากคู่สมรสได้รับค าส่ังให้ไปปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต่างประเทศอีกในช่วงเวลาใหม่  
จึงมีสิทธิที่จะลาติดตามคู่สมรสได้ใหม่ 
  ๑๐.๒.๓  ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดจะต้องใช้ดุลพินิจในการเสนอความเห็นต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยว่า หากอนุญาตให้ลาติดตามคู่สมรสได้แล้ว จะไม่ท าให้เสียหายแก่ราชการ 

๑๑.  การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 ๑๑.๑  ข้าราชการทหารท่ีลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศท่ีมีระยะเวลา 

ไม่เกิน ๑ ปี เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จให้รายงานตัวเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันครบ
ก าหนดเวลา และให้รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมทราบภายใน 
๓๐ วัน นับแต่วันท่ีกลับมาปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
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 ๑๑.๒ ข้อปฏิบัติในการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ              

ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อพิจารณาอนุญาต 
โดยถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การส่ังให้
ข้าราชการไปท าการซึ่งให้นับเวลาระหว่างนั้นเหมือนเต็มเวลาราชการ 

๑๒.  การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 ๑๒.๑  ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ           

ในหน้าท่ีหรือถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ี จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ                 
หากข้าราชการทหารผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ แล้วแต่กรณี มีสิทธิลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพ            
ด้านอาชีพครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน ๑๒ เดือน 

๑๒.๒  ข้าราชการทหารท่ีได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพ
หรือพิการ เพราะเหตุอื่นนอกจากท่ีก าหนดในข้อ ๑๒.๑ และผู้มีอ านาจส่ังบรรจุพิจารณาแล้วเห็นว่ายังสามารถ
รับราชการต่อไปได้ หากข้าราชการทหารผู้นั้นประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู
สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพิจารณาให้ลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพดังกล่าวครั้งหนึ่งได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรท่ีประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน  
๑๒ เดือน 

๑๒.๓  หลักสูตรตามข้อ ๑๒.๑ และ ๑๒.๒ ต้องเป็นหลักสูตรท่ีส่วนราชการ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันท่ีได้รับการรับรองจากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัด
หรือร่วมจัด 

๑๒.๔  ข้อปฏิบัติในการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
                                      ๑๒.๔.๑  ข้าราชการทหารซึ่งประสงค์จะลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
ให้เสนอหรือจัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตพร้อมแสดง
หลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรที่ประสงค์จะลา และเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาอนุญาต และเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้ว จึงหยุดราชการเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพได้ 
                                     ๑๒.๔.๒  ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ านาจอนุญาตให้ลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
ให้เป็นไปตามตารางก าหนดอ านาจให้ลาท้ายข้อบังคับนี้ 

๑๓. ใบลาปุวย ใบลาคลอดบุตร ใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ใบลากิจ  ใบลา
พักผ่อนประจ าปี และใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพให้เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึง
ผู้บังคับบัญชาช้ันท่ีมีอ านาจให้ลา 

๑๔.  การลาของข้าราชการในช่วงก่อนและหลังวันหยุดราชการประจ าสัปดาห์หรือ
วันหยุดราชการประจ าปีเพื่อให้มีวันหยุดต่อเนื่องกัน ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาหรืออนุญาตใช้ดุลพินิจ 
ตามความเหมาะสมและจ าเป็นที่จะอนุญาตให้ลาได้ โดยมิให้เสียหายแก่การปฏิบัติราชการ 
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๑๕.  การรายงานการลา 
 ข้าราชการทหารผู้ใดได้รับค าส่ังให้ไปช่วยราชการ ณ หน่วยงานอื่นใดของทางราชการ 

หากประสงค์จะลาปุวย ลาคลอดบุตร ลากิจ ลาพักผ่อน ในช่วงเวลาท่ีไปช่วยราชการ ให้เสนอขออนุญาตลาต่อ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานท่ีไปช่วยราชการ แล้วให้หน่วยงานนั้นรายงานจ านวนวันลาให้ส่วนราชการต้นสังกัด
ของผู้นั้นทราบอย่างน้อยปีละครั้ง 

 การลาประเภทอื่นนอกจากท่ีระบุไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เสนอขออนุญาตลาต่อส่วนราชการ
ต้นสังกัดตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดส าหรับการลาประเภทนั้น 

๑๖.  ข้าราชการทหารผู้ใดไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษ  
ซึ่งเกิดขึ้นกับบุคคลท่ัวไปในท้องถิ่นนั้น หรือพฤติการณ์พิเศษซึ่งเกิดขึ้นกับข้าราชการทหารผู้นั้นและมิได้เกิดจาก
ความประมาทเลินเล่อหรือความผิดของข้าราชการทหารผู้นั้นเอง โดยพฤติการณ์พิเศษดังกล่าวร้ายแรงจนเป็น
เหตุขัดขวางท าให้ไม่สามารถมาปฏิบัติราชการ ณ สถานท่ีต้ังตามปกติ ให้ข้าราชการทหารผู้นั้นรีบรายงาน
พฤติการณ์ท่ีเกิดขึ้น รวมท้ังอุปสรรคขัดขวางท่ีท าให้มาปฏิบัติราชการไม่ได้ต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน  
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทันทีในวันแรกท่ีสามารถมาปฏิบัติ
ราชการได้ 

ส าหรับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้รายงานต่อ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการที่ข้าราชการทหารผู้นั้นมาปฏิบัติราชการไม่ได้เป็นเพราะพฤติการณ์พิเศษ
ตามวรรคหนึ่งจริง ให้ส่ังให้การหยุดราชการของข้าราชการทหารผู้นั้นไม่นับเป็นวันลาตามจ านวนวันท่ีไม่สามารถ 
มาปฏิบัติราชการได้อันเนื่องมาจากพฤติการณ์พิเศษดังกล่าว 

ในกรณีท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ เห็นว่าการท่ีไม่สามารถมาปฏิบัติราชการยังไม่สมควรถือเป็นพฤติการณ์พิเศษตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าวันท่ีข้าราชการทหารผู้นั้นไม่มาปฏิบัติราชการเป็นวันลากิจ 

๑๗. การนับเวลา 
๑๗.๑ การนับวันลาตามข้อบังคับนี้ใหน้ับตามปีงบประมาณ 
๑๗.๒ การนับวันลาเพื่อประโยชน์ในการเสนอหรือจัดส่งใบลา อนุญาตให้ลา และ

ค านวณวันลาให้นับต่อเนื่องกันโดยนับวันหยุดราชการท่ีอยู่ในระหว่างวันลาประเภทเดียวกันรวมเป็นวันลาด้วย
เว้นแต่การนับเพื่อประโยชน์ในการค านวณวันลาส าหรับวันลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร วันลากิจ และ
วันลาพักผ่อน ให้นับเฉพาะวันท าการ 

๑๗.๓ การลาปุวยหรือลากิจซึ่งมีระยะเวลาต่อเนื่องกัน จะเป็นในปีเดียวกันหรือไม่ก็ตาม 
ให้นับเป็นการลาครั้งหนึ่ง ถ้าจ านวนวันลาครั้งหนึ่งรวมกันเกินอ านาจของผู้มีอ านาจอนุญาตระดับใด ให้เสนอ  
ใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาต 
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๑๗.๔ ข้าราชการทหารที่ถูกเรียกกลับมาปฏิบัติราชการระหว่างการลา ให้ถือว่าส้ินสุด

ก่อนวันมาปฏิบัติราชการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจเห็นว่าการเดินทางต้องใช้เวลา ให้ถือว่าส้ินสุดก่อนวันเดินทางกลับ 
๑๗.๕ ข้าราชการทหารซึ่งได้รับอนุญาตให้ลา หากประสงค์จะยกเลิกวันลาท่ียังไม่ได้ 

หยุดราชการ ให้เสนอขอถอนวันลาต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึงผู้มีอ านาจอนุญาตให้ลา และให้ถือว่า  
การลาเป็นอันส้ินสุดก่อนวันมาปฏิบัติราชการ 

๑๘. การควบคุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 
ให้ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส านักงานปลัดกระทรวง

กลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดท าบัญชีลง
เวลาการปฏิบัติราชการของข้าราชกาทหารในสังกัด หรือจะใช้เครื่องบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการแทนก็ได้ 

ในกรณีจ าเป็น ส านักงานเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ส านักงาน 
ปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์ กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ               
จะก าหนดวิธีลงเวลาปฏิบัติราชการ หรือวิธีควบคุมการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารท่ีมีการปฏิบัติ
ราชการในลักษณะพิเศษเป็นอย่างอื่นตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ แต่ท้ังนี้จะต้องมีหลักฐานให้สามารถตรวจสอบ              
วันเวลาการปฏิบัติราชการได้ด้วย 

๑๙. บัตรอนุญาตและใบลา 
๑๙.๑ ทหารซึ่งมียศต้ังแต่ สิบเอก จ่าเอก หรือจ่าอากาศเอก ลงมา และพลทหาร  

เมื่อผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยล าพัง ต้องมีบัตรอนุญาตตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ไปด้วย คือ 
๑๙.๑.๑ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยล าพังไม่เกิน ๒๔ ช่ัวโมง ให้ใช้ 

บัตรอนุญาตลา แบบ ๑ 
๑๖.๑.๒ ถ้าอนุญาตให้ลาหรือไปราชการโดยล าพังเกิน ๒๔ ช่ัวโมง ให้ใช้ 

บัตรอนุญาตลา แบบ ๒ 
๑๙.๒ การลาให้ใช้ใบลาและแบบรายงานตามแบบท้ายข้อบังคับ ดังนี้ 

๑๙.๒.๑  ใบลาปุวย ให้ใช้แบบ ๓ 
๑๙.๒.๒  ใบลาคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๔ 
๑๙.๒.๓  ใบลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร ให้ใช้แบบ ๕ 
๑๙.๒.๔  ใบลากิจ ให้ใช้แบบ ๖ 
๑๙.๒.๕  ใบลาพักผ่อนประจ าปี ให้ใช้แบบ ๗ 
๑๙.๒.๖  ใบลาขออนุญาตอุปสมบท ให้ใช้แบบ ๘ 
๑๙.๒.๗  หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลา

อุปสมบทส าหรับข้าราชการทหารช้ันสัญญาบัตร ให้ใช้แบบ ๙ ข้าราชการทหารหน่วยบัญชาการถวาย 
ความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ใช้แบบ ๙/๑ ส าหรับข้าราชการทหารต่ ากว่า 
ช้ันสัญญาบัตร ให้ใช้แบบ ๑๐ 

๑๙.๒.๘  ใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบียให้ใช้
แบบ ๑๑ 

๑๙.๒.๙  ใบลาติดตามคู่สมรส ให้ใช้แบบ ๑๒ 
๑๙.๒.๑๐  ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ให้ใช้แบบ ๑๓ 

 



- ๒๘๖ - 
 

๑๙.๒.๑๑  รายงานผลเกี่ยวกับการลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
ให้ใช้แบบ ๑๔ 

๑๙.๒.๑๒  ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ให้ใช้แบบ ๑๕   
๑๙.๒.๑๓ ใบขอยกเลิกวันลา ให้ใช้แบบ ๑๖ 

๒๐. การลาที่ถูกงดบ าเหน็จประจ าปี 
๒๐.๑ ลาปุวย ในครึ่งปี ท่ีแล้วมา เกิน ๖๐ วันท าการ ยกเว้นการลาปุวยเนื่องจาก 

การปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
๒๐.๒ ลากิจ  ในครึ่งปีท่ีแล้วมา เกิน ๒๓ วันท าการ 

๒๑. อ านาจให้ลา 
 

ผู้บังคับบัญชาช้ัน 
อนุญาตลาปุวย
ได้คราวหนึ่งไม่

เกิน 

อนุญาตลากิจ
ได้คราวหนึ่ง

ไม่เกิน 

อนุญาตลาไปฟื้นฟู
สมรรถภาพด้านอาชีพ
ได้คราวหนึ่งไม่เกิน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๓๖๕ วัน ตามท่ีเห็นควร - 
ปลัดกระทรวงกลาโหม  สมุหราชองครักษ์ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก 
ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

๑๘๐ วัน ตามท่ีเห็นควร - 

แม่ทัพ ๙๐ วัน ๖๐ วันท าการ - 
ผู้บัญชาการกองพล  ผู้บัญชาการกองเรือ 
หรือผู้บัญชาการกองพลบิน 

๖๐ วัน ๔๕ วันท าการ ๓๖๕ วัน 

ผู้บังคับการกรม  ผู้บังคับหมวดเรือ 
ผู้บังคับการกองบิน 

๔๕ วัน ๓๐ วันท าการ ๑๘๐ วัน 

ผู้บังคับกองพัน  ผู้บังคับการเรือช้ัน ๑ 
หรือผู้บังคับฝูงบิน 

๒๑ วัน ๑๕ วันท าการ - 

ผู้บังคับการเรือช้ัน ๒ ต้นเรือช้ัน ๑ 
หรือผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๑ 

๑๕ วัน ๗ วันท าการ - 

ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับการเรือช้ัน ๓ 
หรือต้นเรือช้ัน ๒ หรือผู้บังคับหมวดบินช้ัน ๒ 

๗ วัน ๓ วันท าการ - 

ผู้บังคับหมวด ต้นเรือช้ัน ๓ 
หรือผู้บังคับหมวดบิน ช้ัน ๓ 

๓ วัน ๑ วันท าการ - 

 
 
เอกสารอ้างอิง ๑.  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๕ 

๒.  ระเบียบ ทอ.ว่าการพิจารณาบ าเหน็จประจ าปีของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๕๒ 
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๒๒. อนุญาตให้ข้าราชการ ลูกจ้าง ที่เป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๑ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.ลง ๑๕ ม.ค.๕๑ (ต่อ กพ.ทอ.

เลขรับ๑๘๖/๕๑ ) ให้ นขต.ทอ.ถือปฏิบัติตามอนุมัติ รมว.กห.ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๐ เกี่ยวกับ 
การให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ของหน่วยราชการภาครัฐท่ีเป็นสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม และ  
ผบ.ทอ.ได้มอบอ านาจให้ รอง ผบ.ทอ.มีอ านาจหน้าท่ีท าการแทนและส่ังการในนาม ผบ.ทอ.สรุปได้ดังนี้ 

๑.  ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ของหน่วยงานท่ีเป็นสตรีไปถือศีลและ 
ปฏิบัติธรรมครั้งหนึ่งตลอดอายุราชการ ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า ๑ เดือน แต่ไม่เกิน ๓ เดือน โดยไม่ถือเป็นวันลา  
ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาในการพิจารณาอนุญาต 

๒.  ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และลูกจ้าง ของหน่วยงานท่ีเป็นสตรี ซึ่งมีความประสงค์ไป
ถือศีลและปฏิบัติธรรม ให้รายงานขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึง ผบ.ทอ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 
๓๐ วัน และขอรับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองจากส านักปฏิบัติธรรมนั้น ๆ เมื่อส้ินสุดระยะเวลาการถือศีลและ
ปฏิบัติธรรม เพื่อน าไปเป็นหลักฐานรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน บันทึกลงในสมุดทะเบียนประวัติ
ต่อไป 

๓.  ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัด ด าเนินการดังนี้ 
๓.๑  รับเรื่องและใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาต 
๓.๒  รับวุฒิบัตรหรือหนังสือรับรองการไปถือศีลและปฏิบัติธรรมของข้าราชการ 

เจ้าหน้าท่ี หรือลูกจ้างในสังกัด เพื่อเป็นหลักฐานบันทึกในสมุดทะเบียนประวัติ 
๓.๓  แจ้งให้ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบ 

 
 
 
เอกสารอ้างอิง - มติ ครม.เมื่อ ๔ ธ.ค.๕๐ 

- อนุมัติ รมว.กห.(ปล.กห.รับค าส่ัง)เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๐ ท้ายหนังสือ สม.(กห.เลขรับ๑๒๕๘๖/๕๐) 
- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๒๒ ม.ค.๕๑ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.(ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๘๖/๕๑) 

ลง ๑๕ ม.ค.๕๑ 
- อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๙ ม.ค.๕๒ ท้ายหนังสือ กพ.ทอ.(ต่อ กพ.ทอ.เลขรับ ๑๘๙๕๔/๕๑)  

ลง ๓๐ ธ.ค.๕๑ก าหนดขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติ ฯ 
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แบบ ๑ 
(ครุฑ) 

 
บัตรอนุญาตลาแบบ ๑ 

 
ท่ี.......………………………..............................................สังกัด.............................……………............. 
  
 อนุญาตให้ผู้ถือบัตรนี้ออกนอกเขตท่ีต้ังกรมกองทหารได้ตามก าหนดเวลาท่ีได้รับอนุญาต 
 

(ลงช่ือ).………………............................ 
ต าแหน่ง.....................………….. 

 
 
 

                                                              (พลิก) 
________________________________________________________________________________ 
 
(ด้านหลัง) 
 
 

ค าเตือน 

ผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ จะไปกิจใด ๆ ได้ไม่เกินเวลา ๒๔๐๐ 
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แบบ ๒ 
(ครุฑ) 

             บัตรอนุญาตลาแบบ ๒     บัตรอนุญาตลาแบบ ๒ 
ผู้ลา.………….................…………....…......  อนุญาตให้.……........................เครื่องหมาย...………….. 
เครื่องหมาย.………………................…..…  สังกัด......……………………..…………............................... 
ลาเพื่อ.......………………..................…….  ลาเพื่อ..…………………….............มีก าหนด.……........วัน 
ผู้อนุญาต.......……………...............….…..  ต้ังแต่วันท่ี..………….............….เวลา.……….................. 
จ านวนวันลา.....…………..….......….....วัน  ให้กลับเข้ารับราชการ วันท่ี……..…….…...เวลา............ 
ต้ังแต่..…….....….….......เวลา.………........ 
ถึง......…………....…......เวลา..……….......   (ลงช่ือ)..……………………………………………...... 

ต าแหน่ง..………….............. 
             (ลงช่ือ)...…………............…….... 

ต าแหน่ง..……….......…….  
                                               (พลิก) 

 
(ด้านหลัง) 

    ถ้าผู้ถือบัตรอนุญาตนี้ลาต่อ ให้ผู้ท่ีอนุญาต                             ได้มีการลาต่อคือ  
ให้ลานั้นช้ีแจงรับรองไว้ในตารางต่อไปนี้        

ครั้งท่ี โดยเหตุ 
ลาต่อ ลงช่ือ ต าแหน่ง 

ผู้อนุญาต ต้ังแต่ ถึง 
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แบบ ๓ 
ใบลาปุวย 

 
เขียนท่ี.....………..………………........ 

วันท่ี.…….เดือน.…………….........พ.ศ……........ 
เรื่อง  ขอลาปุวย 
เรียน  ..............................……………….. 

 ด้วย กระผม ดิฉัน....…………………………………………………............................................................... 
ต าแหน่ง......………………............……...............ปุวยเป็น.……………………………………............................................... 
จึงขออนุญาตลาปุวยเพื่อรักษาตัวมีก าหนด.…..…………..วัน ต้ังแต่วันท่ี..………..….....เดือน…..…….....……………….. 
พ.ศ………..………….....จนถึงวันท่ี.………..…..........เดือน..…………………................พ.ศ.………................................... 
ในระหว่างลาปุวยนี้ได้รักษาตัวอยู่ท่ี บ้านเลขท่ี..……………..…............ถนน..…………………..................................... 
ต าบล.............…………….......อ าเภอ...……………......….......จังหวัด....…………………................ 

 กระผม ดิฉัน ได้ลาปุวยอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้.…………….......ครั้ง  รวม……………....วัน 
 
      ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

     (ลงช่ือ)....……………………………….………................ 
________________________________________________________________________________ 
 
 ในปีงบประมาณนี้..……………………………………...........................ได้ลาปุวย......…………………....ครั้ง 
รวม....……………...วัน ท้ังครั้งนี้รวมเป็น…………..............วัน 
 ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลากิจมาแล้ว.......………..…….………..ครั้ง รวม....……….….........วันท าการ 
 การลาปุวยครั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ..…………………………………………….…………................อนุญาตได้
ตามข้อบังคับ ฯ 
 
     (ลงช่ือ).…………………….................(เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ) 
     ต าแหน่ง...……………………......................... 
       .………..../.…….…./...……... 
 
หมายเหตุ  - ในกรณีท่ีบุคคลอื่นเป็นผู้ยื่นใบลาปุวยแทน ใต้ช่ือผู้ขออนุญาตลาให้ลงว่ามีความสัมพันธ์ 
 เป็นอะไรกับผู้ปุวยด้วย 
 
 
 
 
 



- ๒๙๑ - 
 

แบบ ๔ 
ใบลาคลอดบุตร 

 
เขียนท่ี.....…………..……..………………........ 

วันท่ี.………….….เดือน.………..……….........พ.ศ……….......... 
เรื่อง  ขอลาคลอดบุตร 

เรียน  ......................................……. 

 ดิฉัน.....……………………………………………………………………………………………………………….……………
ต าแหน่ง....…………............……............................................................................................................................ 
ขอลาคลอดบุตรมีก าหนด.......................วัน  ต้ังแต่วันท่ี..…......….....เดือน….........…...............……พ.ศ…………..... 
ถึงวันท่ี.….................................เดือน..…………………….................พ.ศ…........................ในระหว่างลานี้ได้พักอยู่ท่ี  
บ้านเลขท่ี..................................................ถนน……………………….……..........ต าบล..............................................
อ าเภอ...……………………………......…จังหวัด....……………………..……..... 

 ดิฉัน  ได้ลาคลอดบุตรอยู่แล้วในคราวเดียวกันนี้.……………….………......ครั้ง  รวม…………….…....วัน 
 
      ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

     (ลงช่ือ)....……………….….…......................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๒ - 
 

แบบ ๕ 
ใบลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

เขียนท่ี………………………………………………..………………… 
วันท่ี…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง  ขอลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร 

เรียน  ............................................................………….......... 

  กระผม .……………………………….........……….............ต าแหน่ง...…………….................................. 
สังกัด.......………………………………………….............................................................มีความประสงค์ลาไปช่วยเหลือ 
ภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายช่ือ..................................................................................…………………………..…........
ซึ่งคลอดบุตรเมื่อวันท่ี..........................................เดือน.........................................พ.ศ........................................ 
จึงขออนุญาตลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรตั้งแต่วันท่ี......................................เดือน..................................... 
พ.ศ........................ถึงวนัท่ี......................................เดือน......................................พ.ศ....................................... 
มีก าหนด................วันท าการ ในระหว่างลาจะติดต่อกระผมได้ท่ี........................................................................ 
............................................................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................. 
 
       ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

      (ลงช่ือ)..........…………..…..……………………….......... 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
     ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
             ……….……./…….………./……….……  
ค าส่ัง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
     ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
             ……….……./…….………./……….……  
 
 
 
 



- ๒๙๓ - 
 

แบบ ๖ 
ใบลากิจ 

เขียนท่ี………………………………………………..………………… 
วันท่ี…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง  ขอลากิจ 

เรียน  ...........................................................................……. 

 กระผม ดิฉัน.....……….....................................……ต าแหน่ง....………………................................. 
ขออนุญาตลาหยุดราชการเพื่อ.………………………………………………………………….................…............................... 
………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….. 
มีก าหนด..………….….....วัน ต้ังแต่วันท่ี..………………........เดือน.………………........…….…....พ.ศ….……..……….......... 
จนถึงวันท่ี.………………................เดือน...………..…………...................พ.ศ...................…………….....ในระหว่างลานี้ 
กระผม ดิฉัน จะไปท่ี.…………………………….………………………............................................................................... 
จังหวัด.......…………………….............. ในวันท่ี.……………………......เดือน.………….…………........พ.ศ...…………...........
และจะกลับในวันท่ี..…………………………………....เดือน……………………………………...........พ.ศ................................ 

  กระผม ดิฉัน ได้ลากิจอยู่เดิมแล้วในคราวเดียวกันนี้………........ครั้ง รวม...……….....วัน 
 
      ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
     (ลงช่ือ)....……………………………….………................ 
________________________________________________________________________________ 
 
  ในปีงบประมาณนี้..………………….............................................ได้ลากิจมาแล้ว……………....ครั้ง 
รวม....……………...วันท าการ ท้ังครั้งนี้รวมเป็น…………..............วันท าการ 

  ในปีงบประมาณนี้ ผู้นี้เคยลาปุวยมาแล้ว.......…………..ครั้ง รวม....……….........วัน 

  การลาครั้งนี้ อยู่ในอ านาจของ..…………………................อนุญาตได้ตามข้อบังคับ ฯ 
 
     (ลงช่ือ).…………………………….................(เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ) 
     ต าแหน่ง...…………………......................... 
        ………..../.…….…./...……... 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๔ - 
 

แบบ ๗ 
ใบลาพักผ่อนประจ าปี 

เขียนท่ี………………………………………………..………………… 
วันท่ี…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง   ขอลาพักผ่อนประจ าปี 
เรียน   ………………………………………………………………. 
 กระผมดิฉัน…………………………………………….………..ต าแหน่ง………………………….…………….... 
ขออนุญาตหยุดราชการเพื่อพักผ่อนประจ าปี มีก าหนด………………..…….วัน  ต้ังแต่วันท่ี...…………………………….…
เดือน……………………….…..….พ.ศ…………………………..…..… ถึงวันท่ี…………………......…..เดือน…………………..……..
พ.ศ……….…………ในระหว่างท่ีลานี้ กระผมดิฉัน จะไปท่ีจังหวัด…………………………………………..……………………… 
ในวันท่ี……..…………..…….เดือน……………..……………..……..พ.ศ………….……….. และกลับในวันท่ี……………….………
เดือน…………………………..….พ.ศ………………………….. 
 
      ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
        (ลงช่ือ)....……………………………….………................ 
 
 
 ในปีงบประมาณท่ีแล้ว ต้ังแต่ ๑ ต.ค………………………………ถึง ๓๐ ก.ย……………………………….
ได้ลาพักผ่อนประจ าปี รวม…………..วันท าการ เหลือวันลาพักผ่อนสะสม………….…………วันท าการ 

 ในปีงบประมาณนี้………………………….……………………………………ได้ลาพักผ่อนประจ าปีมาแล้ว 
……………..วันท าการ ท้ังครั้งนี้ รวมเป็น………….….วันท าการ  เหลือวันลาพักผ่อน……………..วันท าการ 
 
     (ลงช่ือ).…………………………….................(เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ) 
             ต าแหน่ง...…………………......................... 
                .………..../.…….…./...……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



- ๒๙๕ - 
 

แบบ ๘ 
ใบลาขออนุญาตอุปสมบท 

 
เขียนท่ี………………………………………………..………………… 

วันท่ี…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 
เรื่อง   ขออนุญาตลาอุปสมบท 

เรียน   …………………………………....................................... 

 กระผม.....……………………………..................หมายเลขประจ าตัว……………….…................................ 
ต าแหน่ง....…………………………............................สังกัด.....………………………………................................................ 
อาย.ุ…………………….ปี  มีความศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ก าหนดอุปสมบทในวันท่ี...………….........
เดือน………......…………….....พ.ศ....………………...... ณ วัด...…………………………………..…………….…………….…........ 
อ าเภอ.................................................จังหวัด....…….....……...........…......พระ...………….…...................................
วัด....………………………………………..….…......……อ าเภอ......……....…................จังหวัด..…….……………...................
เป็นพระอุปัชฌาย์  จึงขอลาจากหน้าท่ีราชการตั้งแต่วันท่ี...….........….....เดือน......................................………...…
พ.ศ....................................................เมื่อลาสิกขาแล้วจะรายงานเพื่อทราบและเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน  
นับแต่วันลาสิกขา 
 
       ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………………………….………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๖ - 
 

แบบ ๙ 
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให้ข้าราชการลาอุปสมบท 
______________________ 

 
 ด้วย.....……………………………………………........................................................ซึ่งเป็นข้าราชการ 
ต าแหน่ง......…………………………………....................กรม..........……………...................................กระทรวงกลาโหม 
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว 
จึงเป็นอันว่า..……………………………………….………………............................................................ได้รับพระราชทาน 
พระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑ 

 ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบทจงปราศจากรังเกียจ  
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฎบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย 
 
     (ลายมือช่ือ).…………………….........………………...... 
                     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
        วันท่ี.………เดือน.…………พ.ศ...……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๗ - 
 

แบบ ๙/๑ 
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให้ข้าราชการลาอุปสมบท 
______________________ 

 
 ด้วย.....……………………………………………….............................................ซึ่งเป็นข้าราชการต าแหน่ง 
......…………………………..............................……………………………………………………………..………………....................
หน่วยบัญชาการความความปลอดภัยรักษาพระองค์ ส านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม                   
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา ในการนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้ทรงมี
พระราชวินิจฉัยแล้ว จึงเป็นอันว่า..…………………………………….………...................................................................
สมควรได้รับพระบรมราชานุญาตให้ลาอุปสมบทได้ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 
ให้ข้าราชการลาอุปสมบท พ.ศ.๒๕๒๑ 

 ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ                  
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฎบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย 
 
    (ลงพระนามาภิไธย) 
                     ต าแหน่ง.…………………….........………………................. 
                  วันท่ี.………เดือน.…............………พ.ศ...……... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๘ - 
แบบ ๑๐ 

 
หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต 

ให้ข้าราชการลาอุปสมบท 
______________ 

 
 ด้วย.....………………..………………………………………..........................................ซึ่งเป็นข้าราชการ 

ต าแหน่ง......…………………………..............................กรม...………………………….…………..............กระทรวงกลาโหม 
มีศรัทธาจะอุปสมบทในพระพุทธศาสนา……………………………………………………………………………………………..……  
ผู้ซึ่ ง ไ ด้รับมอบหมายจากรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นเป็นการสมควรแล้ว  
จึงเป็นอันว่า..……………………………………….…………………………........ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ลา 
อุปสมบทได้  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการลาอุปสมบท  
พ.ศ.๒๕๒๑ 

 ขอพระสงฆ์และพระอุปัชฌายาจารย์ซึ่งได้รับอาราธนาให้อุปสมบท จงปราศจากรังเกียจ  
ในการให้อุปสมบทแก่ราชภัฎบุรุษผู้นี้ ทรงพระกรุณาฝากให้อนุเคราะห์ด้วย 
 
     (ลายมือช่ือ).…………………….........………………....................... 
                     ต าแหน่ง…………………………………………………….. 
                     วันท่ี.…..……เดือน...…….……พ.ศ...…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๒๙๙ - 
 

แบบ ๑๑ 
ใบลา 

ขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
 

เขียนท่ี………………………………………………..………………… 
วันท่ี…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง   ขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 
เรียน   ………………………………………………………..……………. 

 กระผม ดิฉัน.......……………………………………...........หมายเลขประจ าตัว...……………………......... 
ต าแหน่ง..…………….........................................................สังกัด...................................………….อายุ……………….ปี  
เข้ารับราชการเมื่อวันท่ี.……………..…….....เดือน.………………...............................พ.ศ...…..…………………………......
มีความศรัทธาจะไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย จึงขออนุญาตลาหยุดราชการ 
มีก าหนด .........….……….....วัน ต้ังแต่วันท่ี ..………………….….เดือน .………………..…......พ .ศ…………………..………. 
ถึงวันท่ี………………...…….....ดือน....……………..............พ.ศ.………………....... 

กระผม ดิฉัน จะออกเดินทางโดยพาหนะ.....……………………………………….……………..................
ประมาณวันท่ี……….…….……เดือน...……………………..…….พ.ศ.…………………………..… และจะกลับถึงประเทศไทย 
ประมาณวัน ท่ี ..……………..….เ ดือน ...……..…………………….พ.ศ………………………….......เมื่ อ เ ดินทางกลับถึ ง
ประเทศไทยแล้วจะรายงานให้ทราบ และเข้าปฏิบัติราชการภายใน ๕ วัน 
 
       ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………………………….………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐๐ - 
          แบบ ๑๒ 

 
ใบลาติดตามคู่สมรส 

 
เขียนท่ี………………………………………………..………………… 

วันท่ี…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 
เรื่อง  ขอลาติดตามคู่สมรส 

เรียน  ........................…………....................................................... 

 กระผม ดิฉัน.………………………..........……….........ต าแหน่ง...……………....................................... 
สังกัด.......………………………………………….........................ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ....…………………………...........บาท 
มีความประสงค์ขอลาติดตามคู่สมรส ช่ือ......…………………………..…........ต าแหน่ง..………………………..…............... 
สังกัด......…………………………………......ซึ่งไปปฏิบัติราชการ/ปฏิบัติงาน ณ ประเทศ..............................………….... 
มีก าหนด...……….....ปี.……………...เดือน……….........วัน จึงขออนุญาตลาติดตามคู่สมรสมีก าหนด..............…......ปี 
………….........เดือน.…………............วัน..……………......ต้ังแต่วันท่ี..…………………........ถึงวันท่ี.....…..…..…............... 

 ครั้งสุดท้าย กระผม ดิฉัน ได้ลาติดตามคู่สมรสไปประเทศ.................……………………….……….... 
เป็นเวลา…….....ปี.…...เดือน...…….วัน เมื่อวันท่ี....…...เดือน..........พ.ศ..........ถึงวันท่ี.........เดือน.......พ.ศ..........ใน
กรณีลาติดต่อกับครั้งก่อน รวมท้ังครั้งนี้ด้วย เป็นเวลา...……….....ปี..……...….......เดือน………........วัน 
 
       ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
 
     (ลงช่ือ)……………………………………………………………….………. 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……………  
ค าส่ัง 
  อนุญาต  ไม่อนุญาต 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
              ต าแหน่ง……….……..………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……….……  
 



- ๓๐๑ - 
 

แบบ ๑๓ 
 

ใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
 

เขียนท่ี………………………………………………..………………… 
วันท่ี…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง  ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

เรียน  ............................……………………………………………….. 
 กระผม ดิฉัน (ช่ือและนามสกุลภาษาไทย)......................................………………………................. 
(ภาษาอังกฤษ)....…………………………………....................ต าแหน่ง......................................................................... 
..............................................................................สังกัด......………………………………............................................มี
ความประสงค์ขอลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ ต้ังแต่วันท่ี.......................................................... 
เดือน..............................พ.ศ..........................ถึงวันท่ี......................เดือน...........................พ.ศ.......................... 
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณาดังนี้ 
 ๑.  ค าช้ีแจงในการขออนุญาต 
   ๑.๑  ประวัติ 
     ๑.๑.๑  วันเดือนปีเกิด........………...………………………………….............อายุ………......ปี 
     ๑.๑.๒  ประวัติการศึกษา...……………………………………………….................................. 
       ประกาศนียบัตร.........………………………………………………….......................... 
       จาก.......………………….............ประเทศ..………….………......พ.ศ.....………....... 
       ปริญญาตรี…….........………………………………….……….................................... 
       จาก.......………………….............ประเทศ..………….………......พ.ศ.....……….......  
       ปริญญาโท…….........………………………………….……….................................... 
       จาก.......………………….............ประเทศ..………….………......พ.ศ.....……….......  
       ปริญญาเอก….........…………..……………………….……….................................... 
       จาก.......………………….............ประเทศ..………….………......พ.ศ.....……….......  
      ๑.๑.๓  ประวัติการรับราชการ 
       เริ่มเข้ารับราชการเมื่อวันท่ี.........……เดือน…………………พ.ศ.…………............ 
       จนถึงก าหนดวันออกเดินทาง รวมเป็นเวลา.………...ปี.……...เดือน………..วัน 
       โดยเริ่มเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ................……………………………........... 
       ต้ังแต่วันท่ี........เดือน………..พ.ศ....……...ถึงวันท่ี….…..เดือน...…...พ.ศ.......... 
       เป็นข้าราชการ...………………………………………………….................................. 
       ต้ังแต่วันท่ี........เดือน………..พ.ศ....……...ถึงวันท่ี….…..เดือน...…...พ.ศ.......... 
      ๑.๑.๔  ขณะนี้เป็นข้าราชการ...........…………..........................................……………... 
       ต าแหน่ง......................………………………ระดับ/ยศ........…..……………………...
       แผนก/ฝุาย/งาน.....................................ส านัก/กอง………………………….…... 
       กรม............................................................อัตราเงินเดือน...................บาท 



- ๓๐๒ - 
 
      ๑.๑.๕  เคยไปปฏิบัติงานระหว่างประเทศหรือไม่ เคย ไม่เคย 
       ถ้าเคย  
       (๑)  ไปปฏิบัติงานให้กับ.....……………………………………………........................ 
        ...............................ณ ประเทศ....……………………..……………............... 
        เป็นระยะเวลา.……ปี……เดือน......วัน ต้ังแต่วันท่ี.........เดือนพ.ศ......... 
        ถึงวันท่ี...............เดือน..............พ.ศ............ 
       (๒)  ไปปฏิบัติงานให้กับ.....……………………………………………........................ 
        ...............................ณ ประเทศ....……………………..……………............... 
        เป็นระยะเวลา.……ปี……เดือน......วัน ต้ังแต่วันท่ี.........เดือนพ.ศ......... 
        ถึงวันท่ี...............เดือน..............พ.ศ............ 
     ๑.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับการไปปฏิบัติงาน 
      ๑.๒.๑  ไปปฏิบัติงานให้กับ…………………………………………...................................... 
       ณ ประเทศ.....…………………………………………………….................................. 
             ตามความตกลงระหว่าง....…………………………………………….…............ 
             กับ........…………………………………………………………............................. 
             ติดต่อสมัครโดยผ่าน...........................……………………………………….... 
             ติดต่อเอง…………………………………………………………………………………. 
             อื่น ๆ ......................................................................…………………...... 
      ๑.๒.๒  ต าแหน่งท่ีจะไปปฏิบัติงาน.........…………………………......... 
       ระดับ....…………………………….หน้าท่ีท่ีจะไปปฏิบัติงาน (โดยย่อ).…………….. 
       …………………………………………………........................................................... 
       ………………………………………....................................................................... 
      ๑.๒.๓  ระยะเวลาท่ีจะขอไปปฏิบัติงาน..……………....ปี……..……..เดือน.……..…….วัน 
      ๑.๒.๔  ก าหนดออกเดินทางประมาณวันท่ี.................เดือน.................พ.ศ.............. 
      ๑.๒.๕  ค่าตอบแทนท่ีได้รับ 
        เงินเดือน อัตราเดือน/ปีละ...……………………………………….................... 
        ค่าท่ีพัก......…………………………………….………...................................... 
        ค่าพาหนะในการเดินทาง......……………………………..….......................... 
        อื่น ๆ............……………………………………………….................................. 
      ๑.๒.๖  สถานท่ีติดต่อ............................................................................................... 
       .................................................................................................................... 
       หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................... 

ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องเป็นจริงทุกประการ 

                     ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 

      (ลงช่ือ).....………………….................................................... 
                             (พิมพ์ชื่อเต็ม) 



- ๓๐๓ - 
 
   ๒.  ค าช้ีแจงและค ารับรองของส่วนราชการต้นสังกัด 
     ๒.๑  ขอช้ีแจงว่าข้าราชการผู้นี้ 
      ๒.๑.๑  ระยะเวลาการเป็นข้าราชการก่อนไปปฏิบัติงาน 
            เป็นข้าราชการประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
            ครบ ๒ ปี ก่อนถึงวันท่ีได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน  
                     เป็นข้าราชการประจ าตลอดมาเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 
            ไม่ครบ ๒ปีก่อนถึงวันท่ีได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
            แต่กรณีมีความจ าเป็นต้องส่ังให้ไปปฏิบัติงาน  
            โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ 
            อย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
      ๒.๑.๒  อายุของผู้ไปปฏิบัติงาน 
            อายุไม่เกิน ๕๒ ปี บริบูรณ์ นับถึงวันท่ีได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติงาน 
            อายุเกิน แต่กรณีมีความจ าเป็นต้องส่ังให้ไปปฏิบัติงาน 
            โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง 
            ตามเอกสารแนบท้าย 
      ๒.๑.๓  ความรู้ความสามารถ ความประพฤติ และการด าเนินการทางวินัย 
            เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการซึ่งมีความรู้ความสามารถเหมาะสม 
            มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่อยู่ระหว่างถูกด าเนินการทางวินัย 
            เป็นผู้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการซึ่ง.......................................................... 
            ....................................................................................................... 
       แต่กรณีมีความจ าเป็นต้องส่ังให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควร 
       และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
      ๒.๑.๔  ในกรณีท่ีเคยไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศมาแล้ว 
            ได้กลับมาปฏิบัติราชการในส่วนราชการครบ ๒ ปีแล้ว นับแต่ 
            วันกลับเข้าปฏิบัติหน้าท่ีราชการหลังจากท่ีเดินทางกลับจาก 
            การไปปฏิบัติงานครั้งสุดท้าย 
            มีเวลาปฏิบัติราชการไม่ครบ ๒ ปี แต่กรณีมีความจ าเป็นต้อง 
            ส่ังให้ไปปฏิบัติงาน โดยมีเหตุผลอันสมควรและเป็นประโยชน์ 
            แก่ทางราชการอย่างยิ่งตามเอกสารแนบท้าย 
     ๒.๒  ขอรับรองว่า การไปปฏิบัติงานของข้าราชการผู้นี้ 
      ๒.๒.๑       ไม่ท าให้เสียราชการ เพราะยังมีผู้อยู่ปฏิบัติงานเพียงพอ 
 ไม่ต้องต้ังอัตราก าลังเพิ่ม 
      ๒.๒.๒        เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย หรือต่อการปฏิบัติราชการของ 
       กระทรวง/กรมนี้ ประการใดบ้าง (โปรดระบุ) 
       ................................................................................................................... 
       ................................................................................................................... 
       ................................................................................................................... 



- ๓๐๔ - 
 
      ๒.๒.๓  กระทรวง/กรม มีแผนงานหรือโครงการท่ีรองรับเมื่อกลับมาปฏิบัติหน้าท่ี 
       ประการใดหรือไม่  
             มี              ไม่มี  
       โปรดช้ีแจงรายละเอียดประกอบการพิจารณา............................................. 
       ................................................................................................................... 
       ................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……….……  

   ๓.  การพิจารณาของ (ส านักงานรัฐมนตรี ส ารักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กรมราชองครักษ์    
     กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
 

     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……….……  

 
   ๔.  ค าส่ังของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
            อนุญาต        ไม่อนุญาต 

     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 
     ......................................................................................................................................... 

 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
                  ……….……./…….………./……….……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐๕ - 
แบบ ๑๔ 

 
รายงานผลเก่ียวกับการไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 

 
 ๑.  ช่ือ...............…………………..………...............นามสกุล.….…………………….……................................... 
  ต าแหน่ง........………….…………………………..ระดับ..................................…...................................... 
  สังกัด............………………….....…………....….กระทรวง..……..……………............................................ 
  ไปปฏิบัติงานให้กับ...………………………………….………………............................................................ 
  ณ ประเทศ...………………………...............……….....................…………………….................................. 
  ต าแหน่งท่ีไปปฏิบัติงาน..……….………………………………………......................................................... 
  ต้ังแต่วันท่ี.......……………...........เดือน....………......………….........พ.ศ.....…………………….................. 
  ถึงแต่วันท่ี.......……………...........เดือน....……………......…….........พ.ศ.....…………………….................. 
  มีก าหนดเวลา....…….....ปี.............เดือน...………...วัน 
 ๒.  รายละเอียดการไปปฏิบัติงาน (อาทิ ขอบเขตของงาน ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ฯลฯ) ท่ีสมควรรายงาน 
  ให้มีรายละเอียดและเนื้อหามากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได้ โดยบรรยายส่ิงท่ีได้รู้เห็น หรือได้รับถ่ายทอดมา 
  ให้ชัดเจน  
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  ……………………………………………………………..................................................................................  
 ๓.  สรุปข้อคิดเห็น ประโยชน์ท่ีได้รับ และข้อเสนอแนะ หรือส่ิงท่ีคิดว่าจะน ามาปรับปรุงใช้ให้เป็นประโยชน์ 
  แก่ประเทศ......………………………………………………………………....................................................... 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
                      ผู้รายงาน 
 ๔. ความเห็นของหน่วยงานเจ้าสังกัดระดับกรมหรือเทียบเท่า..………………………................................ 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
                       ……….……./…….………./……….……  
 
 



- ๓๐๖ - 
 
 ๕. ความเห็นของ หัวหน้าส านักงานรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ์ 
  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
  …………………………………………………………….................................................................................. 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
                   ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
                      ……….……./…….………./……….……  
 
หมายเหตุ:-  ๑.  ในกรณีท่ีมีรายละเอียดข้อความท่ีจะรายงานเกินกว่าช่องในแบบให้ปรับปรุงขยายช่อง 
            ให้พอดีกับข้อความได้ตามความเหมาะสม 
      ๒.  ถ้ามีรายงานท่ีต้องจัดท าให้องค์การและหรือหน่วยงานท่ีไปปฏิบัติงานโดยตรงขอให้แนบไปด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๐๗ - 
 

แบบ ๑๕ 
 

ใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 
 

เขียนท่ี………………………………………………..………………… 
วันท่ี…………….……..เดือน…………………….…..พ.ศ……………….…….. 

เรื่อง  ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

เรียน  ............................……………………………………………….. 
 กระผม ดิฉัน ....…………………………………........ต าแหน่ง............................................................ 
สังกัด......………………………………...........................................มีความประสงค์ขอลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ 
จึงขอเสนอรายละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
 ๑.  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอ 
   ๑.๑  ประวัติการรับราชการ 
     ๑.๑.๑  ขณะได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
ด ารงต าแหน่ง...................................................................................................................................................... 
สังกัด.............................................................................กระทรวง....................................................................... 
ปฏิบัติหน้าท่ี (โดยย่อ)......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ต้ังแต่วันท่ี.................เดือน..................พ.ศ..................ถึงวันท่ี.....................เดือน....................พ.ศ..................... 
     ๑.๑.๒  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง.................................................................................. 
สังกัด.............................................................................กระทรวง....................................................................... 
ปฏิบัติหน้าท่ี (โดยย่อ)......................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
ต้ังแต่วันท่ี.................เดือน..................พ.ศ..................ถึงวันท่ี.....................เดือน....................พ.ศ..................... 
     ๑.๑.๓  ท่ีอยู่ปัจจุบัน................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................... 
หมายเลขโทรศัพท์.................................................................. 
    ๑.๒  สาเหตุท่ีได้รับอันตรายหรือปุวยเจ็บ จนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
     เหตุเกิดท่ี................................................................................................................. 
ต าบล...................................อ าเภอ................................................จังหวัด......................................................... 
เมื่อวันท่ี........................เดือน......................พ.ศ......................... 
เนื่องจาก 
     ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี 
     ถูกประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ี 
     เหตุอื่นในนอกจากเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี/เหตุกระท าการตามหน้าท่ี 
(โปรดระบุ).......................................................................................................................................................... 
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     ข้อเท็จจริงโดยสรุป................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
    ๑.๓  ความเห็นของแพทย์ซึ่งเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ
ทางเวชกรรม ผู้เคยตรวจหรือรักษา 
     ๑.๓.๑  แพทย์ช่ือ.................................................................................................... 
ต าแหน่ง.....................................................................................................ผู้ได้ตรวจหรือรักษา ณ โรงพยาบาล 
หรือสถานพยาบาล............................................................................................................................................ 
     ๑.๓.๒  ความเห็นโดยสรุปของแพทย์ผู้ตรวจหรือรักษาท่ีเกี่ยวข้องกับสภาพความ
พิการหรือทุพพลภาพท่ีเกิดขึ้นตามเอกสารแนบ (เช่น มีความพิการทางอวัยวะใดบ้าง ต้ังแต่วันเดือนปีใด เป็น
ต้น) 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
   ๒.  ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการฝึกอบรม 
     ๒.๑  มีความประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม 
       หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
หรือ 
       หลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
ช่ือหลักสูตร......................................................................................................................................................... 
ซึ่งจัดโดย............................................................................................................................................................. 
ระยะการฝึกอบรม........................ช่ัวโมง........................วัน............................เดือน.........................................ปี 
ต้ังแต่วันท่ี.................เดือน....................พ.ศ.....................ถึงวันท่ี......................เดือน..................พ.ศ................. 
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม (ถ้ามี)...............................บาท  (................................................................................) 
     ๒.๒  พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีประสงค์จะลาไปเข้ารับการฝึกอบรม  
ในข้อ ๒.๑ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จ านวน.............ฉบับ มาด้วยแล้ว 
 
   ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 
 
           (ลงช่ือ)................................................................... 
         (...................................................................) 
 
 
 
 



- ๓๐๙ - 
 
   ๓.  ความเห็นของหน่วยงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก าลังพล 
      เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าท่ี หรือถูก
      ประทุษร้ายเพราะเหตุกระท าการตามหน้าท่ีจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ  
      (กรณีตามข้อ ๔๐ วรรคหนึ่ง) 
      เป็นผู้ได้รับอันตรายหรือการปุวยเจ็บจนท าให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ 
      เพราะเหตุอื่น (กรณีตามข้อ ๔๐ วรรคสอง) 
      หลักสูตรท่ีประสงค์ท่ีจะลาไปเข้ารับการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรท่ีส่วนราชการ 
      หน่วยงานอื่นของรัฐ องค์กรการกุศลอันเป็นสาธารณะหรือสถาบันท่ีได้รับการรับรอง 
      จากหน่วยงานของทางราชการ เป็นผู้จัดหรือร่วมจัด 
      ข้าราชการทหารผู้นี้ยังไม่เคยลาไปเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับการฟื้นฟู 
      สมรรถภาพท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ 
      กรณีการทุพพลภาพหรือพิการในครั้งนี้ 
      อื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….…....... 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….…......... 
                          วันท่ี……….…./…….……./……….….. 
 
ความเห็นผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้าส่วนราชการ 
   .............................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….…....... 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….…......... 
                                 วันท่ี……….…./…….……./……….….. 
 
ค าส่ัง 
             อนุญาต         ไม่อนุญาต 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
                       วันท่ี……….…./…….……./……….….. 
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แบบ ๑๖ 
 

ใบขอยกเลิกวันลา 
 

เขียนท่ี.....………………................…...…....... 
วันท่ี………...........เดือน..……….....................พ.ศ….........…....... 

เรื่อง  ขอยกเลิกวันลา 

เรียน  ...........……............................................... 

 ตามท่ี กระผม ดิฉัน.......………………………………..................ต าแหน่ง............………................…....... 
สังกัด..…………………………………………………………………........................................................................................ 
ได้รับอนุญาตให้ลา.............…………………………………...........ต้ังแต่วันท่ี...........……เดือน……………พ.ศ.…............... 
ถึงวันท่ี......…………เดือน………....……พ.ศ.…...............รวม.………….…........วัน นั้น 

 เนื่องจาก...............………………………………...................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
จึงขอยกเลิกวันลา.....…………………………………...........................................จ านวน.................…......……….......วัน 
ต้ังแต่วันท่ี................……เดือน……….........……พ.ศ.….............ถึงวันท่ี..................เดือน………....…พ.ศ.…............... 
 
       ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
      (ลงช่ือ).....………………….................... 
ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
 ..............................................................……................................................................................ 
......................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….…....... 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….…......... 
                                  ……….…./…….……./……….….. 
 
ค าส่ัง 
         อนุญาต         ไม่อนุญาต 
  ………………..……………………………….........................................................................................  
........................................................................................................................................................................... 
 
     (ลงช่ือ)…..……………………………………………...….… 
             ต าแหน่ง……….………………….…………….….. 
                           ……….…./…….……./……….….. 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทอ.(กปค.กพ.ทอ.โทร.๓๗๖๘) 
ท่ี  กห ๐๖๐๓/๒๓๖๓๕ วันที่        ๑๖  กันยายน  ๒๕๒๖ 
เร่ือง  การลากิจหรือลาพักผ่อนประจ าปีเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ 

เสนอ  นขต.ทอ. 

เนื่องด้วยปรากฏว่าขณะนี้มีข้าราชการทหาร สังกัด ทอ .ท่ีขออนุญาตลากิจหรือลาพักผ่อน
ประจ าปีเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ ด าเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตไม่ถูกต้องตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม 
ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๒๔ เช่น ใช้ใบลาไม่ถูกต้อง ยื่นรายงานกระช้ันชิดกับวันเดินทางอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหา 
ในทางปฏิบัติ เนื่องจากการด าเนินกรรมวิธีขออนุญาตต้องใช้เวลาพอสมควร ฉะนั้น เพื่อให้การด าเนิ นการ 
ขออนุญาตลากิจ หรือลาพักผ่อนประจ าปี เพื่อการเดินทางไปต่างประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว  
และถูกต้อง ตามนัยแห่งข้อบังคับ ฯ ดังกล่าว จึงขอให้ถือปฏิบัติดังนี้ 

๑. การลาให้ใช้แบบใบลาตามแบบท้ายข้อบังคับนี้ 
๑.๑ ลากิจ ใช้ใบลาแบบ ๕ (ผนวก ก) 
๑.๒ ลาพักผ่อนประจ าปี ใช้ใบลาแบบ ๖ (ผนวก ข) 

๒. การเสนอใบลาใบลากิจ หรือลาพักผ่อนประจ าปี เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ัน 
จนถึงผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจอนุญาต ขอให้ส่งถึง กพ .ทอ.ก่อนถึงวันก าหนดเดินทาง ๑๐ วันท าการ  
และเมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงหยุดราชการได้ 

๓. การลากิจ หรือลาพักผ่อนประจ าปีตามข้อ ๑ นั้น ขอให้ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดยืนยัน 
ในรายงานด้วยว่า สมควรจะอนุญาตหรือไม่โดยพิจารณามิให้งานทางราชการเสียหายเป็นหลักส าคัญ 

จึงเสนอมาเพื่อทราบ และช้ีแจงข้าราชการตลอดจนลูกจ้างในสังกัดทราบและถือปฏิบัติต่อไป 
 
        (ลงช่ือ) พล.อ.ต.พิศิษฐ์  ศรีกาฬสินธุ์ 
        (พิศิษฐ์  ศรีกาฬสินธุ์) 
               จก.กพ.ทอ. 
ส าเนาถูกต้อง 
(ลงช่ือ) น.ต.หญิง ภัทท์สม  ชิณเครือ 
  (ภัทท์สม  ชิณเครือ) 
 รอง หน.ผฐธ.กปค.กพ.ทอ.  
           ๖ ก.พ.๓๐ 
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การรายงานประเภทต่าง ๆ 
 

การรายงานด่วน 
 

๑. วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบสถานการณ์และข่าวสารอย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  

เพื่อให้การรายงานเหตุการณ์ของหน่วยต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางเดียวกัน จึงให้  
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศและหน่วยเกี่ยวข้อง ปฏิบัติดังนี้ 

๒. การรายงานด่วน คือ  การรายงานเหตุการณ์ส าคัญและเร่งด่วนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

๓. เหตุส าคัญที่จะต้องรายงานโดยด่วน คือ 
๓.๑ เรื่องท่ีเกี่ยวกับความประพฤติของทหาร ซึ่งเป็นไปในทางเส่ือมเสียเกียรติหรือ

ช่ือเสียงของทหารอย่างร้ายแรง หรือต้องหาในคดีอาญาเป็นคดีอุกฉกรรจ์ 
๓.๒ เรื่องทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายสาหัส เนื่องจากท าลายชีวิตของตนเอง 
๓.๓ เมื่อเกิดโจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย การก่อวินาศกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุอื่น ๆ  

ขึ้นในบริเวณสถานท่ีของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเป็นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์ หรือเกิดความเสียหาย 
อย่างร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของทางราชการ 

๓.๔ เหตุซึ่งเกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวุธท าการต่อสู้ขึ้นในหมู่ทหารด้วยกันเอง 
หรือกับบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตาย 

๓.๕ เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นแก่คนหรือสัตว์ในหรือใกล้ท่ีต้ังหน่วยทหาร 
๓.๖ เมื่อเกิดอุบัติเหตุต่าง ๆ ขึ้นแก่ทหารจนถึงแก่ความตาย เช่น ถูกอาวุธหรือกระสุนปืน 

ตกจากท่ีสูง รถคว่ า เรือล่ม อากาศยานอุบัติเหตุ เป็นต้น 
๓.๗ เหตุท่ีจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ายแรง 
๓.๘ เหตุท่ีจะท าให้เกิดความไม่สงบข้ึนในกรมกองทหาร 
๓.๙ ทหารต่างชาติละเมิดอธิปไตย 
๓.๑๐ การปะทะกันระหว่างฝุายไทยกับฝุายตรงข้าม และการปะทะกันระหว่าง 

ฝุายตรงข้ามใกล้บริเวณชายแดน 
๓.๑๑ การกระท าของผู้ก่อการร้ายภายในประเทศ เช่น การซุ่มโจมตี การวางกับระเบิด 

การโจมตีท่ีต้ัง การลอบสังหาร และการปะทะกับเจ้าหน้าท่ีหรือราษฎร ซึ่งท าให้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตหรือ  
มีการสูญเสียมาก เป็นต้น 

๓.๑๒ เหตุท่ีเกี่ยวข้องกับอากาศยานทหารและพลเรือน ท้ังของไทยและต่างประเทศ 
เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงถึงขั้นเสียหายมากและมีผลกระทบต่อประชาชน 

๓.๑๓ เหตุท่ีเกี่ยวข้องกับมวลชน ซึ่งเกิดขึ้นในพื้นท่ีรับผิดชอบ ของ ทอ . ณ ท่ีต้ัง 
ดอนเมืองและต่างจังหวัด หรือพื้นท่ีใกล้เคียง 

๓.๑๔ เหตุท่ีเกิดขึ้นนอกพื้นท่ีรับผิดชอบของ ทอ. และมีการใช้ หรือคาดว่าจะใช้ก าลังพล 
และยุทโธปกรณ์ของ ทอ.เข้าร่วมการปฏิบัติในเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น 
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๔. หน่วยที่ต้องรายงานด่วน ประกอบด้วย 
๔.๑ ศปก.ทอ. และหน่วยรอง 
๔.๒ บยอ. และหน่วยรอง 
๔.๓ บนอ. และหน่วยรอง 
๔.๔ บศอ. และหน่วยรอง 
๔.๕ นขต.ทอ. อื่น ๆ ในท่ีต้ังดอนเมือง และต่างจังหวัด 

๕. วิธีการรายงาน 
๕.๑ หน่วยตามข้อ ๔.๒ ถึง ๔.๕ และหน่วยรอง ศปก.ทอ. 

๕.๑.๑ ให้ผู้บังคับหน่วยรายงานด่วนถึง ผบ.ทอ. ผ่าน ศปก.ทอ. ทันทีท่ีได้รับข่าว 
ซึ่งสามารถรายงานด้วยวาจาหรือด้วยลายลักษณ์อักษรอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยใช้เครื่องมือส่ือสารที่เร็วท่ีสุด 

๕.๑.๒ ให้ติดตามพร้อมท้ังสอบสวนหารายละเอียดเพิ่มเติมให้เร็วที่สุดแล้วรายงาน 
ผลไปตามสายงานปกติจนถึง ผบ.ทอ. เพื่อหน่วยเกี่ยวข้องจะได้ด าเนินการต่อไป 

๕.๑.๓ เมื่อเกิดเหตุการณ์ส าคัญตามข้อ ๓.๗ และ ๓.๘ ให้ผู้บังคับหน่วยรายงาน 
ตรงไปยังส านักงาน รมว.กห. และ ศอร.บก.ทหารสูงสุด อีกทางหนึ่งด้วย 

๕.๒ ศปก.ทอ. 
๕.๒.๑ เมื่อได้รับรายงานด่วนจาก นขต.ทอ. ให้ ฝสธ.ศปก.ทอ. รายงานด้วยวาจาให ้

ผบ.ทอ. ทราบในทันที หลังจากนั้นจึงรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบตามสายงานของ ศปก .ทอ.และให้ประสาน 
หน่วยเกี่ยวข้องเพื่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วสรุปเป็นลายลักษณ์อักษรน าเรียน ผบ .ทอ. เพื่อทราบ 
และส่ังการให้ นกข. ด าเนินการต่อไป 

๕.๒.๒ เหตุการณ์ส าคัญท่ีเกิดขึ้นตามข้อ ๓ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องรายงาน 
ไปยัง ศอร.บก.ทหารสูงสุด และ ส านักงาน ผบ.ทหารสูงสุด ให้ด าเนินการภายใน ๑ ช่ัวโมง หลังจากท่ีได้รับข่าว 
แต่เหตุการณ์นั้นต้องรายงานให้ ผบ.ทอ.ทราบในเบ้ืองต้นก่อนแล้ว 

๕.๒.๓ เหตุการณ์ส าคัญท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่าต้องรายงานไปยังหน่วยเหนือ และ 
หน่วยข้างเคียง ประกอบด้วย ส านักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี , ส านักงาน รมว.กห., ส านักงาน รมช.กห., 
ศปก.ทบ. และ ศปก.ทร. ให้ ศปก.ทอ. สรุปเรื่องน าเรียบ ผบ.ทอ. เพื่อขออนุมัติรายงานให้หน่วยดังกล่าวทราบ 

๕.๒.๔ ในกรณีท่ีศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงกลาโหม (ศปก.กห.) เปิดท าการเมื่อเกิด 
สถานการณ์ไม่ปกติเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การปูองกันราชอาณาจักรและ 
การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดนให้ ศปก.ทอ.รายงานให้ทราบอีกทางหนึ่งด้วย 

๖. การรับ-ส่ง รายงาน ให้ปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น ซึ่งข้อความท่ีรายงานจะต้องกล่าว 
ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายโดยสังเขปตามเรื่องท่ีเกิดขึ้น และควรมีข้อความตามท่ีก าหนด ใน ผนวก ก .และ  
ให้ผู้บังคับหน่วยพิจารณาก าหนดช้ันความลับของเอกสารท่ีมีความส าคัญตามความเหมาะสม ส าหรับแผนผัง  
การรายงานและการติดต่อประสานให้ใช้ตามท่ีก าหนดใน ผนวก ข. หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ติดต่อ 
กับหน่วยเกี่ยวข้องมีรายละเอียดตามผนวก ค. 
เอกสารอ้างอิง 
 -  ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ 
 -  ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๑๓/๔๔  ลง ๑๓ ก.ค.๔๔ เรื่อง การรายงานด่วน 
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ผนวก ก 
แบบฟอร์มการรายงานเหตุการณ์ด่วน 

 
๑. วัน เดือน ปี เวลา และสถานท่ีเกิดเหตุ 
๒. เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยสรุป (รายช่ือผู้เกี่ยวข้อง, รายละเอียดอื่น ๆ) 
๓. ความเสียหาย (เสียหายมาก/น้อย/การตาย/การบาดเจ็บ/อื่น ๆ) 
๔. การส่ังการและการปฏิบัติท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว (ให้ใคร, ท าอะไร, ท่ีไหน, อย่างใด) 
๕. ความเห็นของผู้รายงานว่าควรจะจัดการในเรื่องนี้อย่างใดต่อไป 
๖. หมายเลขโทรศัพท์หรือการติดต่อส่ือสารกับผู้บังคับหน่วย หรือผู้แทนท่ีรายงานด่วน 
๗. อื่น ๆ ท่ีควรจะแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒๔๖ 
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ผนวก  ค 
หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารส าหรับการรายงานด่วน 

 

ต าแหน่ง/ส่วนราชการ 
เลขหมายการติดต่อ 

หมายเหตุ 
โทรศัพท์ ทศท. โทรทหาร โทรสาร 

ส านักนายกรับมนตรี ๐๒-๒๘๑๑๗๑๒ ๕๓๖-๑๑๓๐ ๐๒-๒๘๒๙๔๗๙  
กระทรวงกลาโหม 

ส านักงาน  รมว.กห. 
ส านักงาน  รมช.กห. 
ส านักงาน  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 
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การรายงานตนเอง 
 

๑. ข้าราชการช้ันสัญญาบัตรผู้ใดย้ายต าแหน่ง  ให้ผู้นั้นรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเดิม ซึ่งขาดจาก 
การบังคับบัญชาทุกต าแหน่งตามล าดับต้ังแต่ช้ันต่ าขึ้นไป และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ทุกต าแหน่ง  
ตามล าดับช้ัน ต้ังแต่ช้ันสูงลงมาจนถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงของตน 

๒. โดยปกติต้องรายงานภายใน ๒๔ ช่ัวโมง นับแต่ได้ทราบเหตุการณ์ท่ีจะต้องรายงาน 
เป็นต้นไป 

๓. ให้รายงานด้วยวาจาโดยบอกยศ, นาม, ต าแหน่ง และเรื่องราว ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง 
ให้ผู้รับรายงานทราบ หากผู้รับรายงานด้วยวาจาไม่ได้ก็ให้รายงานด้วยหนังสือ หรือเขียนลงในสมุดท่ีเจ้าหน้าท่ี
จัดท าไว้ 

๔. ให้ผู้บังคับบัญชาเดิม จัดการส่งตัวผู้ท่ีย้ายไปยังสังกัดใหม่โดยเร็ว พร้อมท้ังหลักฐาน
ทางด้านก าลังพล หากมีความจ าเป็นท่ีจะส่งตัวไม่ได้ ก็ให้ติดต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ทราบ การอนุญาตลา  
ระหว่างย้าย ควรให้ไปลาทางต้นสังกัดใหม่  

อนึ่ง เมื่อผู้บังคับบัญชาเดิมได้ส่งตัวผู้ย้ายเมื่อใด ก็ให้ผู้ย้ายไปรายงานต่อผู้บังคับบัญชาใหม่ 
เมื่อนั้น (ภายใน ๒๔ ช่ัวโมง) ถ้าย้ายต่างจังหวัดให้นับเวลาเมื่อไปถึงท่ีพัก 

๕. การแต่งกายของผู้รายงานตนเอง ให้ใช้ชุดปกติคอพับแขนยาว อินทรธนูแข็ ง 
(ไม่ผูกผ้าผูกคอ) 

๖. ส าหรับข้าราชการต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตร ให้ปฏิบัติตามโดยอนุโลม 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
-  ข้อบังคับทหารที่ ๑๒ /๑๑๙๕๗ ลง ๑๒ มี.ค.๗๕ ว่าด้วยการรายงานตนเอง 
-  ค าช้ีแจงทหารท่ี ๕/๕๕๒๕ ลง ๒ ส.ค.๗๘ เรื่อง รายงานตนเองหนังสือ กพ.ทอ.ท่ี ๑๖๕๐๔/๒๑ เรื่อง ขอหารือ 
   เกี่ยวกับนายทหารประทวนรายงานตนเองเมื่อย้าย 
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การรายงานตัวเม่ือมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อม 
 

๑. วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติในการรายงานตัวของข้าราชการทหาร สังกัด กองทัพอากาศ
เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อมเป็นไปด้วยความเหมาะสม 

๒. ผู้ที่จะต้องรายงานข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรื อนท่ีบรร จุ 
ในต าแหน่งอัตราทหาร 

๓. การรายงานตัวการรายงานโดยการแสดงตนเอง เมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีค าส่ัง 
ให้เตรียมพร้อม 

๔. การปฏิบัติเม่ือมีสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีค าสั่งให้เตรียมพร้อมให้ข้าราชการทหาร 
และข้าราชการกลาโหมพลเรือน ทุกคน รวมท้ังผู้อยู่ในระหว่างลา ปฏิบัติดังนี้ 

๔.๑ ให้รายงานตัวท่ีหน่วยต้นสังกัด หรือหน่วยท่ีมีหน้าท่ีปกครองบังคับบัญชา  
โดยทันที 

๔.๒ กรณีท่ีอยู่ในระหว่างเดินทางไปราชการท่ีหน่วยใด ให้ไปรายงานตัว ณ ท่ีต้ังของ
หน่วยที่ไปราชการนั้น แล้วติดต่อมายังหน่วยต้นสังกัด หรือหน่วยที่มีหน้าท่ีปกครองบังคับบัญชา โดยทันที 

๔.๓ กรณีท่ีไม่สามารถไปรายงานตัว ตามข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ ได้ ก็ให้ไปรายงานตัว 
ยังหน่วยทหาร หรือส่วนราชการท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดก่อน แล้วแจ้งให้หน่วยต้นสังกัด หรือหน่วยท่ีมีหน้าท่ีปกครอง 
บังคับบัญชาทราบโดยด่วน พร้อมกับช้ีแจงเหตุขัดข้องไว้เป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมหลักฐาน 

๕. การปฏิบัติเม่ือศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ สั่งให้มีการเตรียมพร้อมตามแผน 
ยุทธการหรือค าสั่งใดให้ข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนทุกคน รวมท้ังผู้ท่ีอยู่ในระหว่างลา 
ท่ีอยู่ในหน่วยที่ต้องเตรียมพร้อม 

๕.๑ ผู้ใดมีหน้าท่ีปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ให้ไปรายงานตัว 
ตามระเบียบท่ีศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ ก าหนด 

๕.๒ ผู้ ท่ีจะต้องปฏิบั ติตามแผนยุทธการหรือค า ส่ังใด ให้ไปรายงานตัวตามท่ี 
แผนยุทธการหรือค าส่ังนั้น ก าหนด 

๖. หน่วยที่รับรายงานตัว 
๖.๑ หน่วยต้นสังกัดหรือหน่วยที่มีหน้าท่ีปกครองบังคับบัญชา 

๖.๑.๑ จัดท าสมุดรายงานตัว 
๖.๑.๒ จัดเจ้าหน้าท่ีประจ าไว้ส าหรับรับรายงานตัว 
๖.๑.๓ รายงานยอดข้าราชการทหาร และข้าราชการกลาโหมพลเรือน 

ท่ีมารายงานตัวและท่ีไม่มารายงานตัว ให้ผู้บัญชาการทหารอากาศทราบโดยด่วน 
๖.๒ หน่วยที่รับรายงานตัวจากผู้ท่ีมิได้อยู่ในสังกัด 

๖.๒.๑ ท าบัญชีหลักฐานการรายงานตัวส่งไปยังหน่วยต้นสังกัดโดยด่วน 
๖.๒.๒ หากมีความจ าเป็นจะต้องให้ผู้นั้นช่วยราชการอยู่ก่อน ก็ให้แจ้งหรือติดต่อ 

ให้หน่วยต้นสังกัดทราบ เพื่อขอตัวไว้ช่วยราชการต่อไป 

เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อม พ.ศ.๒๕๓๔ 



- ๓๑๘ - 
 

ผนวก ก 
สมุดรายงานตัวเมื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินและการเตรียมพร้อม 

(เหตุการณ์...………………………………..............................เมื่อ....…………...........) 
 

ล าดับ ยศ – ช่ือ ต าแหน่ง – สังกัด ลายมือช่ือ 
มารายงานตัวเมื่อ 

วัน – เวลา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๑๙ - 
 

ผนวก ข 
สมุดรายงานตัวเมื่อมีการเตรียมพร้อม 

(เหตุการณ์...………………………………..............................เมื่อ....…………...........) 
 

ล าดับ ยศ – ช่ือ ต าแหน่ง – สังกัด ลายมือช่ือ 
มารายงานตัวเมื่อ 

วัน - เวลา 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๐ - 
 

การรายงานเม่ือตกเป็นผู้ตกหาหรือจ าเลย 
 

๑. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานเมื่อต้องคดีของก าลังพล สังกัด ทอ.
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และถูกต้อง 
                     ๒. นิยามศัพท์ 

๒.๑ ข้าราชการทหาร หมายความว่า ทหารประจ าการ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน
ประจ าการ และให้หมายความรวมถึง บุคคลเข้าท าหน้าท่ีทหารเป็นการชั่วคราว โดยอนุโลม  

๒.๒ นักเรียนทหาร หมายความว่า นนอ., นจอ. และให้หมายความรวมถึง นพอ.และ 
นดอ.โดยอนุโลม 

๓. ข้าราชการทหาร  ทหารกองประจ าการ และนักเรียนทหาร ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา หรือ
เป็นจ าเลย ในคดีอาญา ให้รายงานด้วยวาจาหรือด้วยเครื่องส่ือสาร ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันท่ีในโอกาสแรก
ท่ีจะกระท าได้ และด าเนินการดังนี้ 

      ๓.๑  ข้อหา หรือฐานความผิดท่ีสูงกว่าความผิดลหุโทษ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษร
ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๕ วันท าการ นับถัดจากวันท่ีทราบการตกเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลย 

      ๓.๒  ข้อหา หรือฐานความผิดท่ีไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ ให้รายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๐ วันท าการ นับถัดจากวันท่ีทราบการตกเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลย 

๔.  ข้าราชการทหาร  ทหารกองประจ าการ และนักเรียนทหาร ผู้ใดตกเป็นจ าเลยในคดีแพง 
หรือคดีล้มละลายให้รายงานด้วยวาจา หรือเครื่องส่ือสาร ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกท่ีจะ
กระท าได้ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง ภายใน ๑๕ วันท าการ นับถัดจากวันท่ี
ได้รับส าเนาค าฟูองหรือถือว่าได้รับส าเนาค าฟูอง   

๕. ลูกจ้างหรือพนักงานราชการ  ผู้ใดตกเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญา คดีแพ่งหรือ
คดีล้มละลาย ให้รายงานด้วยวาจา หรือเครื่องส่ือสาร ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงทันทีในโอกาสแรกท่ีจะกระท า
ได้ และรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ทราบการตกเป็น
ผู้ต้องหา หรือจ าเลย 

๖. การรายงานตามข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ ให้รายงานตามแนบท้ายค าส่ังนี้ และจะต้องแจ้งเรื่องอัน
เป็นสาระส าคัญไว้ในรายงาน พร้อมแนบเอกสารประกอบ เช่น ส าเนาบันทึกประจ าวัน ส าเนาการแจ้งข้อ
กล่าวหาส าเนาบันทึกถ้อยค า หรือค าให้การ ส าเนาค าฟูองของโจทย์ เป็นต้น 

๗.  ผู้บังคับบัญชาของผู้ต้องหา หรือจ าเลย มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดให้มีการรายงานตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ ๓ ถึงข้อ ๕ และตรวจสอบการกรอกแบบรายงานให้ครบถ้วนแล้ว เสนอรายงานไปตามล าดับ
ช้ัน โดยเสนอผ่าน สธน.ทอ. ภายใน ๑๐ วันท าการ นับถัดจากวันท่ีได้รับรายงานจากผู้ต้องหา หรือจ าเลย และ
ให้ สธน.ทอ.พิจารณาด าเนินการดังนี้ 

      ๗.๑  ถ้าเป็นข้าราชการทหาร เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญาท่ีไม่ขึ้นศาล
ทหาร คดีแพ่ง คดีล้มละลาย ให้เสนอรายงานไปตามล าดับช้ันจนถึง รมว.กห.ตามค าส่ังหรือข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง
ยกเว้นข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคคลเข้าท าหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราวท่ีไม่มียศทหาร ให้เสนอรายงานไป
ตามล าดับช้ันจนถึง ผบ.ทอ. 



- ๓๒๑ - 
 

 
๗.๒ ถ้าเป็นข้าราชการทหาร เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญาท่ีขึ้นศาล

ทหารให้เสนอรายงานไปตามล าดับช้ันจนถึง ผบ.ทอ. 
๗.๓ ถ้าเป็นทหารกองประจ าการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ หรือนักเรียนทหาร  

เมื่อตกเป็นผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญา คดีแพ่ง คดีล้มละลาย ให้เสนอรายงานไปตามล าดับช้ันจนถึง  
ผบ.ทอ. 

๘. ข้อหา หรือคดีใด เข้าเกณฑ์จะต้องรายงานด่วนตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการรายงานด่วน 
พ.ศ.๒๕๑๑ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ต้องหา หรือจ าเลย รายงานด่วนตามข้อบังคับดังกล่าว 
 
 
เอกสารอ้างอิง  ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี  ๔๔/๖๓  ลง  ๒๘ ส.ค.๖๓  เรื่อง การรายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือ             
                    จ าเลย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๒ - 
 

รายงานเมื่อตกเป็นจ าเลยในคดีแพ่งหรือคดีล้มละลาย 
 

เขียนท่ี...........………………......…… 
วันท่ี……....เดือน.…………...........พ.ศ..……….. 

เรื่อง.………………........................ 
เรียน........................……………… 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย.........……………… 
 ด้วยเมื่อวันท่ี....……เดือน...………….......พ.ศ..……......กระผม/ดิฉัน.......................................... ... 
หมายเลขประจ าตัว............................ต าแหน่ง............................................................................................... 
สังกัด................................................................................. 
ได้ถูกฟูองข้อหาหรือฐานความผิด......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………โดย.......................................เป็นโจทก์ ณ ศาล..................................................................... 
  กระผม/ดิฉัน ขอเรียนช้ีแจงข้อเท็จจริงว่า ......………........................................................................... 
…………………………………………………………………............................................................................................... 

จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
(ลงช่ือ)...………………........................ 
(ต าแหน่ง).......……………………......... 

 
หมายเหตุ  ให้คัดส าเนาฟูองของโจทก์โดยตลอดแนบไปด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๓ - 
  

รายงานเมื่อตกเป็นผู้ต้องหาหรือจ าเลยในคดีอาญา 
 

เขียนท่ี...........………………......…… 
วันท่ี……....เดือน.…………...........พ.ศ..……….. 

เรื่อง.………………........................ 
เรียน........................……………… 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย.........……………… 

ด้วยเมื่อวันท่ี....……เดือน...………….พ.ศ..……......กระผม/ดิฉัน.................................................. 
ต าแหน่ง.........…………………..............…………………………....สังกัด..…………………………………….............................. 
ได้ถูกกล่าวหา/ถูกฟูองต่อศาล ว่ากระท าผิดข้อหา/ฐาน...................................................................................... 
โดย..............…………………......................................เป็นผู้กล่าวหา/โจทก์ เหตุเกิดเมื่อวันท่ี..................เดือน..... 

พ.ศ..............ท่ี ต าบล/แขวง..................................อ าเภอ/เขต................................จังหวัด.............................. 

................ขณะนี้ กระผม/ดิฉนั ได้รับการปล่อยช่ัวคราว หรือถูกควบคุมตัวอยู่ ณ .......................................... 

...........................ต าบล/แขวง......................อ าเภอ/เขต...............................จังหวัด....................................... 

ต้ังแต่วันท่ี.............................เดือน.....................................พ.ศ. ................................................................  

กระผม/ดิฉัน ขอเรียนช้ีแจงข้อเท็จจริงว่า......………................................................................... 
…………………………………………………………………................................................................................................... 
............................................................................................................................. 

จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการต่อไป 

ควรมิควรแล้วแต่จะกรุณา 
(ลงช่ือ)...………………........................ 
(ต าแหน่ง).......……………………........ 

 
 
หมายเหตุ ใหแ้นบบันทึกประจ าวัน บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหา และบันทึกค าให้การของผู้ต้องหา (ถ้ามี) หรือคัด
ส าเนาค าฟูองของโจทก์แนบไปด้วย 

 
 
 

 
 
 
 
 



- ๓๒๔ - 
 

การรายงานเม่ือใช้ตนเองเปน็ประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา หรือจ าเลย 
ในคดีอาญาแทนหลักทรัพยอ์ื่นใด 

 
๑. วัตถุประสงค์ : เพื่อให้การใช้สิทธิของนายทหารสัญญาบัตร น.ประทวน ข้าราชการ

กลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทอ.ในการใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันการ
ปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา หรือจ าเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด เป็นไปโดยเคร่งครัด ด้วยความสุจริต และ
ไม่ฟุุมเฟือย 

๒. ผู้ซึ่งใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันหมายความถึง น.สัญญาบัตร น.ประทวน   
ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทอ.ท่ีใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัว 
ผู้ต้องหา หรือจ าเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด 

๓. ผู้ท่ีใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกัน ผู้ใดเมื่อมีความประสงค์ท่ีจะใช้ตนเอง  
เป็นประกัน หรือหลักประกัน ในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใดต่อ
พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี ให้ ผู้นั้นรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อ
ผู้บังคับบัญชาโดยตรงขอให้หน่วยต้นสังกัดออกหนังสือรับรองแสดงสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน และหาก
มีภาระผูกพันในการท าสัญญาประกัน หรือได้ใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยราย
อื่นอยู่แล้ว ก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วยเพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราว 

๔. ให้ หน.นขต.ทอ.หรือผู้ท าการแทนซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการต้นสังกัดของผู้ท่ีจะใช้
ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด 
ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี เป็นผู้ลงช่ือในหนังสือรับรองสถานะ และอัตรา
เงินเดือนของผู้ประกันดังกล่าว พร้อมกับให้ระบุข้อความว่ าผู้ประกันได้เคยใช้ตนเองเป็นประกัน หรือ
หลักประกันตัวผู้ต้องหาหรือจ าเลยรายอื่นใดในวงเงินเท่าใด และยังต้องรับผิดตามสัญญาประกันนั้นหรือไม่ 
อย่างไร ตลอดจนจัดท าบัญชีคุมหนังสือรับรองดังกล่าวไว้ด้วย เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกหนังสือรับรองฉบับต่อไป 

๕. ผู้ท่ีใช้ตนเองเป็นประกันหรือหลักประกัน เมื่อได้ใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกัน 
ในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด ต่อพนักงานสอบสวน พนักงาน
อัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี ให้รายงานเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงภายใน ๕ วันท าการ 
นับแต่วันท่ีพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ หรือศาลแล้วแต่กรณี ส่ังปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา หรือจ าเลย  
โดยให้แนบส าเนาสัญญาประกัน (ถ้ามี) และส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับท่ีใช้ประกอบการประกันมาด้วย 

๖.  ผู้บังคับบัญชาของผู้ใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกัน ซึ่งได้ใช้ตนเองเป็นประกันหรือ
หลักประกัน ในการปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา หรือจ าเลยในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด มีหน้าท่ีเสนอรายงาน 
ตามข้อ ๕ จนถึง ผบ.ทอ.โดยเสนอผ่าน สธน.ทอ. 
  
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๖ /๕๓  ลง  ๒๗  ก.ย.๕๓ เรื่อง การรายงานเมื่อใช้ตนเองเป็นประกัน
หรือหลักประกันต่อผู้ต้องหา หรือจ าเลย ในคดีอาญาแทนหลักทรัพย์อื่นใด  
 

 



- ๓๒๔ - 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ท่ี วันที่ 
เร่ือง 

เรื่อง  ขอให้ออกหนังสือรับรอง 

เรียน  ....…………………..... 

ด้วย กระผม/ดิฉัน....………………………………........ต าแหน่ง ....…………….........สังกัด.....…………. 
มีความประสงค์ขอให้ต้นสังกัดออกหนังสือรับรองแสดงสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือนของกระผม /ดิฉัน 
เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอปล่อยช่ัวคราว .....……………………………..............ผู้ต้องหา/จ าเลย 
ในคดีอาญาของสถานีต ารวจ .......……………………………..…….......ส านักงานอัยการ ...……..…………................... 
ศาล ....…………................ข้อหา ...…….…….……............ในวง เงินประกัน ............………….……………………..บาท 
(..…………………………………..............................)  ท้ังนี้ กระผม/ดิฉัน ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาประกันของ 
สถานีต ารวจ ....……………………….................ส านักงานอัยการ .…..…..……..............ศาล .....……………………...... 
คดี.....……………........(เลขคดี)……….............ระหว่าง ..........…………………………..……..............ผู้กล่าวหา/โจทก์ 
ในวงเงินประกัน ......……………………………………................บาท (....……………………………………….....................) 
หรือไม่มีภาระผูกพันในการท าสัญญาประกันรายอื่นแต่อย่างใด 

จึงเรียนมาเพื่อด าเนินการให้ต่อไป 
 
     (ลงช่ือ)....…….…………...................... 
             (ต าแหน่ง)..…………………....... 
 
 
หมายเหตุ ข้อความใดไม่ใช้ให้ขีดฆ่าออก และหากยังมีภาระผูกพันมากกว่า ๑ คดี ก็ให้ระบุทุกคดีให้ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๕ - 
 

ครุฑ 
 
เลขท่ี ..…………….......        ส่วนราชการต้นสังกัด 

สถานท่ีต้ัง 
 

หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า ........………………………………………………………...................... 
เป็น.... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . ต าแหน่ง .......…………………..………......สังกัด ..……………………........ 
รับเงินเดือน ระดับ .……....ช้ัน .………...(..……………..………………...บาท) (.....………………………………….........) จริง 
ท้ังนี้ เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอปล่อยช่ัวคราว ..……………………………..……….........ผู้ต้องหา / จ าเลย 
ในคดีอาญา ข้อหา ....…………………......…....ท่ีสถานีต ารวจ ..……………………........ส านักงานอัยการ .……….. 
ศาล.…………………............เท่านั้น และขณะนี้  ..……….……………….......ยังมีภาระผูกพันตามสัญญาประกัน 
ของสถานีต ารวจ ..……………………..…........…....ส านักงานอัยการ ....……………….……........ศาล...……………........ 
คดี………….(เลขคดี)………..ระหว่าง .…………….........ผู้กล่าวหา / โจทก์ .………..………………....ผู้ต้องหา / จ าเลย 
ข้อหา..………………………................ในวงเงินประกัน ..………..……….........บาท (......…………….………………….......) 
หรือไม่มีภาระผูกพันในการท าสัญญาประกันรายอื่นแต่อย่างใด 
 
    ให้ไว้  ณ  วันท่ี ……..... เดือน ...……………….... พ.ศ. .…………... 
 
     (ลงช่ือ)......…………………............... 
              (........……….………………….) 
              (ต าแหน่ง).…………………… 
 
หมายเหตุ หากศาลใดก าหนดแบบไว้ให้ใช้โดยเฉพาะ ก็ให้ใช้ตามแบบของศาลนั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๖ - 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ 
ท่ี วันที่ 
เร่ือง  รายงานการใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา หรือจ าเลยแทนหลักทรัพย์อื่นใด 

เรียน  .…………................ 

ตามท่ี กระผม/ดิฉัน ...………………..................……........ต าแหน่ง………………………................. 
สังกัด.........………………………….........ได้ขอให้ต้นสังกัดออกหนังสือรับรองสถานะ ระดับ และอัตราเงินเดือน  
เพื่อน าไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอปล่อยช่ัวคราว ......…………..………………….................ผู้ต้องหา/จ าเลย 
ในคดีอาญาของสถานีต ารวจ ........…………………..….........ส านักงานอัยการ ..……………..………………............... 
ศาล ........………………..……..........ข้อหา ......…………………........ในวงเงินประกัน ...………..…………..............บาท 
(.…………………….............................)  ซึ่งเป็นการประกันรายท่ี...……….......นั้น 

บัดนี้ กระผม/ดิฉัน ได้ไปด าเนินการดังกล่าวเสร็จส้ินแล้ว ตามคดี..……………..(เลขคดี).………... 
ระหว่าง ...………………………......................ผู้กล่าวหา/โจทก์......…….…………..……………............ผู้ต้องหา/จ าเลย 
และพนักงานสอบสวนสถานีต ารวจ ...………………..……….....................พนักงานอัยการ ..……………………….. 
ศาล......…………………………..…………......................ได้อนุญาตให้ปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา/จ าเลย ไปในวงเงิน 
ประกัน.………………..………......บาท (.....………………..…......................) เมื่อ......……………..……………………......... 
รวมคดีท่ีกระผม/ดิฉัน ได้ใช้ตนเองเป็นประกัน หรือหลักประกันตัวผู้ต้องหา/จ าเลย แทนหลักทรัพย์อื่นใด 
และยังต้องรับผิดตามสัญญาประกันนั้น รวม...………....คดี 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ พร้อมนี้ได้แนบส าเนาสัญญาประกัน (ถ้ามี) ส าเนาหนังสือรับรอง 
และเอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นค าร้องขอให้ปล่อยช่ัวคราวผู้ต้องหา/จ าเลย มาด้วยแล้ว 
 
          (ลงช่ือ)........……………............……………………. 
         (ต าแหน่ง)...…………………................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๗ - 
 

การรายงานผลการปฏิบัติในการไปในงานพธิีต่าง ๆ 
  

นขต.ทอ.กวดขันให้ข้าราชการในสังกัดปฏิบัติตามค าส่ังโดยเคร่งครัด ในการส่ังจัดข้าราชการ 
ไปร่วมพิธีทุกครั้งให้ก าหนดตัวข้าราชการผู้มีอาวุโส เป็นผู้รายงานจ านวนและรายช่ือของข้าราชการผู้ไปร่วมพิธี 
ให้ หน.นขต.ทอ.ทราบภายใน ๓ วัน นับต้ังแต่พิธีการนั้นได้เสร็จส้ินลงแล้ว 
 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๗๖/๒๐ ลง ๒๒ พ.ย.๒๐ เรื่อง  การรายงานผลการปฏิบัติในการ 
  ไปในงานพิธีต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๘ - 
 

การเปลี่ยนชื่อตัว ช่ือสกุล 
 

วัตถุประสงค์เพื่อให้การปฏิบัติในการขอเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล เป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย 
การปฏิบัติ 
ให้ ผู้ท่ีได้รับอนุญาตเปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล จากกระทรวงมหาดไทยแล้ว ต้องรายงาน

ผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันภายใน ๑๕ วันท าการ  นับแต่วันท่ีได้รับอนุญาต  เพื่อออกประกาศใช้ช่ือตัวช่ือสกุลใหม่  
ดังนี้ 

๑. ข้าราชการทหารช้ันสัญญาบัตรประจ าการ  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับช้ันจนถึง 
ผบ.ทอ.โดยแนบหลักฐานการได้รับอนุญาตให้เปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล จากกระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาส่ง
รายงานให้กระทรวงกลาโหม ด าเนินการออกประกาศกระทรวงกลาโหมต่อไป  

๒. ข้าราชการทหาร ต่ ากว ่า ชั ้นสัญญาบัตรประจ าการ น ัก เร ียนทหาร พลทหาร  
กองประจ าการ (พลอาสาสมัคร ) ทหารกองประจ าการ และลูกจ้างประจ า  ให้รายงานผู้บังคับบัญชา 
ตามล าดับชั้นจนถึง ผบ .ทอ . โดยแนบหลักฐานการได้ร ับอนุญาตให้เปลี่ยนชื่อตัว ชื ่อสกุล จาก
กระทรวงมหาดไทย เพื่ออนุมัติและออกประกาศกองทัพอากาศต่อไป  

๓. ในกรณีท่ีได้รับอนุญาตให้เปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุลจากกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมิใช่อ าเภอ/เขต 
ท่ีเป็นภูมิล าเนาทหารของตนเอง  ให้เป็นหน้าท่ีของผู้ท่ีได้รับอนุญาตตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ต้องน าหลักฐาน 
ท่ีได้รับอนุญาตนั้น ไปแจ้งต่ออ าเภอ/เขต ท่ีเป็นภูมิล าเนาทหารทราบ เพื่อแก้ไขหลักฐานทางทหารให้ถูกต้อง 
ตรงกันต่อไป 

๔. การด าเนินการตามข้อ ๑ และข้อ ๒  กรณีเป็นข้าราชการทหารหญิงและลูกจ้างประจ าหญิง 
ท่ีได้ท าการสมรสหรือหย่ากับสามี และได้เปล่ียนช่ือสกุลแล้ว  ให้ส่งหลักฐานใบส าคัญการสมรสหรือใบส าคัญ
การหย่า และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีแก้ไขช่ือสกุลแล้วมาด้วย  
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
 -  ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๐/๔๗ ลง ๒๔ มี.ค.๔๗ เรื่อง เปล่ียนช่ือตัว ช่ือสกุล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๒๙ - 
 

การเขียนเร่ืองและบทความลงหนังสือพิมพ ์
 

(ส าเนา) 
(ส าเนาฉบับ กห.รับท่ี ๙๕๗๔/๑๘) 
ท่ี สร.๐๒๐๒/ว.๖๒        ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

       ๒  พฤษภาคม  ๒๕๑๘ 

เรื่อง การเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์ 

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 

อ้างถึง หนังสือท่ี สร.๐๔๐๒/ว.๓๕ ลงวันท่ี ๑๗ เมษายน ๒๕๑๐ ท่ี สร.๐๔๐๒/ว.๘๕ ลงวันท่ี ๒๓ สิงหาคม ๒๕๑๐ 
 และท่ี สร.๐๔๐๒/ว.๗๑ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๑๒ 

ตามท่ีได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่องการให้ข่าวราชการการให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ 
และการเขียนเรื่องลงหนังสือพิมพ์ มาเพื่อถือปฏิบัติ ความแจ้งอยู่แล้วนั้น 

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๑๘ คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเกี่ยวกับ 
เรื่องการเขียนเรื่องและบทความลงหนังสือพิมพ์ของข้าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจ และได้ลงมติให้ 
ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีท่ีก าหนดหลักเกณฑ์ให้ข้าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจต้องได้รับอนุญาตจาก  
ผู้บังคับบัญชา ก่อนท่ีจะเขียนเรื่องหรือบทความลงหนังสือพิมพ์ และอนุญาตให้ข้าราชการและพนักงาน  
ในรัฐวิสาหกิจกระท าการดังกล่าวได้ภายในขอบเขตของกฎหมายแต่เพื่อประโยชน์แก่ราชการ ทางราชการควร 
จะได้ทราบข้อคิดเห็นของข้าราชการ และพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้ท่ีเขียนเรื่องหรือบทความไปลงหนังสือ  
พิมพ์ด้วย ฉะนั้น ในกรณีท่ีข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้ท่ีเขียนเรื่อง หรือบทความนั้นไม่ ใช้ช่ือจริง 
ก็ให้ข้าราชการและพนักงานในรัฐวิสาหกิจผู้นั้นแจ้งนามปากกาให้ผู้บังคับบัญชาทราบด้วย 

จึงเรียนยืนยันมาเพื่อถือปฏิบัติต่อไป 
 
      ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง 
      (ลงช่ือ)   ปล่ัง  มีจุล 
       (ปล่ัง  มีจุล) 
      เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
กองการประชุมคณะรัฐมนตรี 
โทร.๘๑๒๒๐๙ 
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การขอใช้ยานพาหนะ 
 

๑. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือข้าราชการทหาร ลูกจ้าง และครอบครัว ในเรื่อง 
การขอใช้ยานพาหนะ 

๒. ประเภทของการช่วยเหลือการขอใช้ยานพาหนะของทางราชการให้ขอได้ในเฉพาะกิจการ
ดังนี้ 

๒.๑ การฌาปนกิจ 
๒.๒ การอุปสมบท 
๒.๓ การสมรส 
๒.๔ การขนย้ายครอบครัว 

๓. ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือ 
๓.๑ ข้าราชการทหาร 
๓.๒ ลูกจ้าง 
๓.๓ พนักงานราชการ 
๓.๔ ครอบครัวของบุคคลในข้อ ๓.๑ , ๓.๒และ ๓.๓ 

๔. หน่วยที่มียานพาหนะประจ าหน่วยพิจารณาอนุมัติจัดยานพาหนะประจ าหน่วยช่วยเหลือได้ 
๔.๑ หน.นขต.ทอ. 
๔.๒ กองบิน, ฝูงบิน หรือหน่วยบิน 
๔.๓ หน่วยอื่น ๆ 

๕. การจัดยานพาหนะช่วยเหลือให้อยู่ในขอบเขต ดังนี้ 
๕.๑ หน่วย ณ ท่ี ต้ังดอนเมือง และบางซื่อ  ให้พิจารณาช่วยเหลือได้ภายในเขต

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ โดยไม่ให้เสียภารกิจประจ าหน่วย 
๕.๒ หน่วย ณ ท่ีต้ังต่างจังหวัด ให้พิจารณาช่วยเหลือภายในเขตจังหวัดท่ีหน่วยต้ังอยู่  

และจังหวัดอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ โดยไม่ให้เสียภารกิจประจ าหน่วย 
๕.๓ หน่วย ณ ท่ีต้ังดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด ท่ีไม่มียานพาหนะ หรือมีแต่เกิน  

ขีดความสามารถท่ีจะให้การช่วยเหลือได้ ให้ขอรับการสนับสนุนจาก ขส .ทอ.ได้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕.๑ 
และ ๕.๒ โดยผู้ขอใช้รายงานตามล าดับช้ันจนถึง จก .ขส.ทอ.เป็นผู้พิจารณาอนุมัติได้ตามความเหมาะสม 
ท้ังนี้โดยไม่ให้เสียภารกิจประจ าของ ทอ. 

๕.๔ เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ให้ผู้ขอใช้ยานพาหนะจัดหาเอง 
๕.๕ การจัดยานพาหนะช่วยเหลือตามข้อ ๕.๑, ๕.๒ และ ๕.๓ให้ทุกหน่วยรวบรวม 

ใบขอใช้ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว  แล้วแจ้ง กบ.ทอ.ทราบ
ทุกรอบ ๖ เดือน.นับต้ังแต่ค าส่ังนี้มีผลใช้บังคับ 
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๖. การจัดยานพาหนะช่วยเหลือเก่ียวกับการเจ็บปุวยกะทันหัน และเหตุฉุกเฉิน 
๖.๑ ให้หน่วยท่ีมียานพาหนะของ ทอ .ทุกหน่วย พิจารณาจัดยานพาหนะช่วยเหลือได้ 

ตามความจ าเป็น เช่นเดียวกันกับข้อ ๔ โดยมีหนทางปฏิบัติตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕.๑,๕.๒ และ ๕.๓ 
๖.๒ เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ให้เบิกทดแทนในงบพิเศษตามจ านวนท่ีใช้จริงได้เฉพาะ 

การจัดยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ส าหรับการจัดยานพาหนะ  
เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้เบิกเช้ือเพลิงและหล่อล่ืนงบพิเศษ  
ตามจ านวนเท่าท่ีใช้จริง ได้เฉพาะภายในเขตจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของหน่วย และจังหวัดท่ีมีอาณาเขตติดต่อ 
กับจังหวัดท่ีเป็นท่ีต้ังของหน่วย หากนอกเหนือขอบเขตดังกล่าว ให้ผู้ขอใช้ยานพาหนะจัดหาเช้ือเพลิงและ  
หล่อล่ืนเอง 

๗. การจัดยานพาหนะช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ที่ถึงแก่กรรมใน
หน้าที่ราชการ 

๗.๑ หน่วย ณ ท่ีต้ังดอนเมืองและบางซื่อให้ สก.ทอ.จัดรถบรรทุกคนช่วยเหลือตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อ ๕.๑ และงดเก็บค่าบริการใด ๆ ท้ังส้ิน 

๗.๒ หน่วย ณ ท่ีต้ังต่างจังหวัดให้หน่วย ณ ท่ีต้ังนั้น ๆ พิจารณาจัดยานพาหนะช่วยเหลือ
ได้ตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๕.๒ 

๗.๓ สก.ทอ.หรือหน่วย ณ ท่ีต้ังต่างจังหวัดหากเกินขีดความสามารถท่ีจะจัดยานพาหนะ 
ช่วยเหลือได้ ให้ขอรับการสนับสนุน ขส.ทอ.โดยให้หน่วยรายงานตามล าดับช้ันจนถึง จก.ขส.ทอ.เป็นผู้พิจารณา
อนุมัติได้ตามความเหมาะสม 

๗.๔ เช้ือเพลิงและหล่อล่ืน ให้เบิกทดแทนในงบพิเศษตามจ านวนเท่าท่ีใช้จริง 

๘. ข้อก าหนดอื่น ๆ  
๘.๑ ผู้ขอใช้ยานพาหนะต้องแนบใบขอใช้ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง

พนักงานราชการและครอบครัว พร้อมท้ังลงช่ือผู้ขอใช้ยานพาหนะด้วยทุกครั้ง  
๘.๒ ผู้ขอใช้ยานพาหนะตามข้อ ๓ เป็นผู้รับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆ  

ท่ีเกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะในครั้งนั้น ๆ 
๘.๓ ผู้ควบคุมพาหนะจะต้องเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
๘.๔ ผู้ขอใช้ยานพาหนะ ตามข้อ ๓ จะต้องแนบหลักฐานท่ีแสดงว่าจะจัดงานตามท่ีขอใช้

ยานพาหนะไปพร้อมกับใบขอใช้ยานพาหนะ เพื่อช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว 
๘.๕ การจัดยานพาหนะช่วยเหลือ ตามข้อ ๓ ในกรณีขนย้ายครอบครัว ไม่รวมถึงผู้ได้รับ

ค าส่ังให้ย้ายสังกัด และมีสิทธิเบิกค่ายานพาหนะในการขนย้ายครอบครัวได้ตามความใน พ .ร.ฎ.ว่าด้วยการใช้
จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน 

๘.๕ ครอบครัว หมายถึง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา บิดา มารดาของคู่สมรสของ
ข้าราชการลูกจ้างและพนักงานราชการ 
 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๑๓/๕๒ ลง ๓๑ ก.ค.๕๒  เรื่อง การขอใช้ยานพาหนะเพื่อช่วยเหลือ
ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการและครอบครัว 
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การจ ากัดการเสพสุราของข้าราชการ 
 

๑. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการปูองกันมิให้ผู้ท่ีนิยมการเสพสุราไปก่อคดีอาญา อันน ามาซึ่ง 
ความเส่ือมเสียแก่ทางราชการ 

๒. การจ ากัดการเสพสุราของข้าราชการ 
๒.๑ ข้าราชการทหารต่ ากว่าช้ันสัญญาบัตรและลูกจ้างท่ีแต่งเครื่องแบบ จะเสพสุราเมรัย  

ได้เฉพาะภายในเคหะสถานอันเป็นท่ีพักอาศัย หรือภายในสโมสรของทางราชการเท่านั้นเว้นแต่ในงานเล้ียง 
ฉลองเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ท่ีจัดขึ้นหรือได้รับอนุญาตให้จัดขึ้น โดยผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ระดับช้ันผู้บังคับการกรม 
ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับการกองบิน ขึ้นไป 

๒.๒ ห้ามข้าราชการทหาร และลูกจ้าง ท้ังท่ีแต่งเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบเสพสุรา
เมรัยจนถึงเสียกิริยา 

๒.๓ ห้ามพลทหารกองประจ าการ และพลทหารประจ าการ เสพสุราเมรัยโดยเด็ดขาด  
ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกกรมกอง 

๒.๔ ให้ผู้บังคับบัญชาของแต่ละส่วนราชการ ได้ช้ีแจงสอดส่องและดูแลกวดขันผู้อยู่ใต้ 
บังคับบัญชาให้ถือปฏิบัติตามโดยเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีเหตุการณ์อันไม่งดงามเกิดขึ้น โดยมีสาเหตุ  
สืบเนื่องมาจากการฝุาฝืนค าส่ังนี้ ให้ถือเป็นความบกพร่องของผู้บังคับบัญชาของผู้ก่อเหตุการณ์นั้น ๆ และให้
ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวรับผิดชอบร่วมด้วยทุกกรณี 
 
 
เอกสารอ้างอิง  ค าส่ัง กห.ท่ี ๑๔๔/๓๕ ลง ๑๗ ก.พ.๓๕ 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กพ.ทอ.(กปค.โทร.๒-๑๒๔๕) 
ท่ี  กห  ๐๖๐๓.๔/๓๐๕๗      วันที่       ๒๕  เม.ย.๔๘ 
เร่ือง  การเสพสุราในสโมสรช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน 

เรียน  ผบ.ทอ. 

๑. ตามอนุมัติ  ผบ.ทอ.เมื่อ  ๑๒  เม.ย.๔๗  ท้ายหนังสือ  กพ.ทอ.ท่ี  กห  ๐๖๐๓.๔/๓๐๐๔ 
ลง ๘ เม.ย.๔๗  เรื่อง การเสพสุราในช่วงเวลารับประทานอาหารกลางวัน ให้ นขต.ทอ, นขต.บยอ.,  
นขต.บนอ.,  นขต.บศอ. และกองบิน  ช้ีแจง  สอดส่องดูแล  และเข้มงวดกวดขันข้าราชการและลูกจ้างในหน่วย 
มิให้เสพสุราในเวลาราชการ  นั้น 

๒. กพ.ทอ.ตรวจสอบแล้วพบว่าในปัจจุบันยังคงมีข้าราชการและลูกจ้าง  ทอ.เสพสุรา  ในช่วง
เวลารับประทานอาหารกลางวันตามร้านอาหาร และตามสโมสรทหารอากาศ  ณ ท่ีต้ังดอนเมืองเป็นจ านวนมาก 

๓. กพ.ทอ.พิจารณาแล้ว  เห็นว่าการเสพสุราของข้าราชการและลูกจ้างในช่วงเวลา  
รับประทานอาหารกลางวัน  ซึ่งถือว่าเป็นเวลาราชการ  (๐๘๐๐ - ๑๖๐๐)  นอกจากจะท าให้ไม่สามารถ 
กลับมาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว  ยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมท่ีไม่ดีงามในการใช้สโมสร  
และเป็นสาเหตุส าคัญประการหนึ่งของการก่อให้เกิดหนี้ สิน  ซึ่งมีผลท าให้ครอบครัวต้องเดือดร้อน  
จึงเห็นสมควรด าเนินการดังนี้ 

๓.๑ ให้ หน.นขต.ทอ., หน.นขต.กองบัญชาการ และ ผบ.กองบิน เข้มงวดกวดขัน 
ข้าราชการและลูกจ้างภายในหน่วย  มิให้เสพสุราในเวลาราชการ โดยเคร่งครัด 

๓.๒ ให้สโมสรทหารอากาศ  ณ  ท่ีต้ังดอนเมือง  บางซื่อ  กองบิน  และ  รร.การบิน  
งดจ าหน่ายสุราและงดให้บริการข้าราชการและลูกจ้างท่ีเสพสุราในเวลาราชการ 

๓.๓ ให้ สน.ผบ.ดม.เพิ่มการเข้มงวดกวดขันในการตรวจตราการเสพสุราของข้าราชการ  
และลูกจ้าง ทอ.ในเวลาราชการตามร้านอาหารบริเวณรอบพื้นท่ี ทอ. ตลอดจนสโมสรทหารอากาศ ณ ท่ีต้ัง  
ดอนเมือง และบางซื่อ  หากตรวจพบให้ด าเนินการจับกุมแล้วรายงานหน่วยต้นสังกัด  เพื่อด าเนินการลงทัณฑ์ 
ตามค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๕๐/๓๙ ลง ๓๐ ส.ค.๓๙  เรื่อง ก าหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ. 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติตามข้อ  ๓  ให้ต่อไปด้วย 
 
       (ลงช่ือ)  พล.อ.ต.ดิลก   ทรงกัลยาณวัตร 
                จก.กพ.ทอ. 
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การใช้ยศทหารประกอบชื่อบุคคล 
 

(ส าเนา) 
ค าช้ีแจงกระทรวงกลาโหม 

เร่ือง  การใช้ยศทหารประกอบชื่อบุคคล 
--------------------- 

เนื่องจากปรากฏว่า นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวนท้ังประจ าการและ  
นอกประจ าการบางนายใช้ยศทหารประกอบช่ือในกิจการและโอกาสท่ีไม่เหมาะสมกับกาลเทศะกล่าวคือ  
ในบางกิจการหรือในโอกาสท่ีไม่ควรจะเปิดเผยให้บุคคลภายนอกวงการทหารทราบว่าตนเป็นทหาร ก็กลับ
เปิดเผยให้ทราบท้ังนี้ ย่อมเป็นเหตุน ามาซึ่งความเส่ือมเสียถึงวงการทหารโดยท่ัวไปด้วย ฉะนั้น จึงช้ีแจงทาง
ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

๑. ยศทหารนั้นโดยเฉพาะยศนายทหารสัญญาบัตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังให้ จึงถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณและเป็นพระบารมีปกเกล้า  
ปกกระหม่อมแก่เหล่าทหารของชาติซึ่งผู้ได้รับทุกคนจักต้องเชิดชูรักษาไว้และถือเป็นเกียรติช่ือเสียงของตนเอง 
และของวงศ์ตระกูล ประเทศต่าง ๆ เขาถือว่าทหารเป็นผู้ซึ่งสมควรยกย่องเป็นพิเศษ เพราะเป็นผู้ท่ียอมเสียสละ 
แล้วทุกอย่างแม้ชีวิตและเลือดเนื้อก็ยอมพลีเพื่ออิสรภาพของประเทศชาติกล่าวอย่างย่อ ๆ ก็คือ เขาให้เกียรติ  
แก่ผู้ซึ่งเป็นทหารมากกว่าบุคคลอื่น ๆ ยศทหารกับเกียรติยศย่อมเป็นของคู่กันเสมอ เมื่ อเป็นดังนี้จึงจ าเป็น 
อย่างยิ่งท่ีทหารทั้งหลายจะต้องระวังรักษาเกียรติยศ และช่ือเสียงของตนไว้เป็นพิเศษการใช้ยศทหารประกอบ 
ช่ือในกิจการ หรือโอกาสท่ีไม่สมควรก็เท่ากับท าลายเกียรติยศและช่ือเสียงของตนเองและวงการทหารด้วย 

๒. ตามความนิยมโดยท่ัวไป ผู้มียศทหารมีจะใช้ยศประกอบช่ือในกิจการและโอกาสดังต่อไปนี้ 
๒.๑ ในกิจการของทหาร 
๒.๒ ในการแสดงตนเองในงานพระราชพิธีงานรัฐพิธี  งานพิธีหรืองานอื่น ๆ ของ  

ทางราชการหรืองานพิธีหรืองานอื่น ๆ อันมีเกียรติท่ัวไป 
๒.๓ ในการแนะน าตนเองในการสมาคมด้วยวาจา หรือหนังสือ 
๒.๔ ในการพิมพ์นามบัตร หรือบัตรเชิญ 
๒.๕ ในการพิมพ์หนังสือซึ่งเป็นต ารา หรือเป็นประโยชน์แก่บุคคลท่ัวไป 

๓. ผู้มียศทหารซึ่ ง เป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือน ลูก จ้าง  หรือคนงานในสังกั ด
กระทรวงกลาโหมหรือเป็นพนักงาน หรือคนงานในองค์การ หรือรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงกลาโหม  
จะไม่ใช้ยศประกอบช่ือในการปฏิบัติราชการหรือท างานตามหน้าท่ีก็ได้ 

๔. ในการปฏิบัติราชการหรือท างานในส่วนราชการฝุายพลเรือน องค์การหรือรัฐวิสาหกิจ  
ฝุายพลเรือน ผู้มียศทหารจะใช้ยศประกอบช่ือเท่าท่ีจ าเป็น หรือจะไม่ใช้ยศประกอบช่ือก็ได้ 
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 ๕.  ในกิจการหรือโอกาสอื่น เช่น ในการประกอบธุรกิจต่าง ๆ หรือเมื่อต้องคดีซึ่งถูกด าเนินคดี 
ในศาลพลเรือน ย่อมไม่นิยมใช้ยศประกอบช่ือ 

 ท้ังนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาช้ีแจงตักเตือนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบโดยท่ัวกัน 
 
                   (ลงช่ือ) พลเอก ครวญ  สุทธานินทร์ 
         (ครวญ  สุทธานินทร์) 
               รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
         ๓๐ มิถุนายน ๒๕๑๗ 
ส าเนาถูกต้อง 
(ลงช่ือ) น.ท.หญิง อรทัย  เฟื่องชูนุต 
     (อรทัย  เฟื่องชูนุต) 
   หน.ผฐธ.กปค.กพ.ทอ. 
      ๓ มี.ค.๓๑ 
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การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชา  
(ส าเนา) 

ค าส่ังกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

   ท่ี  ๑๒๗/๕๗  
เรื่อง  การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทอ. 

 

เพื่อให้การประดับภาพถ่ายของผู้บังคับบัญชาใน ทอ. เป็นไปด้วยความถูกต้อง  เหมาะสม 
จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 

๑. ให้ส่วนราชการต่าง ๆ ประดับภาพถ่ายของ ผบ.ทอ.,รอง ผบ.ทอ.,ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธ
บริการ),ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) และ เสธ.ทอ.โดยพื้นท่ีส่วนบน ให้ประดับภาพถ่ายของ ผบ.ทอ.เพียง
ภาพเดียว  พื้นท่ีส่วนล่าง ให้ประดับภาพถ่ายของ รอง ผบ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) ,ผช.ผบ.ทอ.
(สายงานกิจการพิเศษ) และ เสธ.ทอ. เรียงจากซ้ายไปขวาตามล าดับ  

๒.  โดยระบุยศ – ช่ือ – นามสกุล และต าแหน่งของผู้บังคับบัญชาไว้บริเวณใต้ภาพถ่าย 
ส าหรับยศ และต าแหน่ง จะระบุเป็นค าเต็ม หรือค าย่อก็ได้ อย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม 

๓.  ภาพถ่าย 
 ๓.๑  เป็นภาพถ่ายสี ครึ่งตัว ไม่สวมหมวก และแว่นตา แต่งกายด้วยเครื่องแบบทหารรักษา

พระองค์ หรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะ อย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะเดียวกัน  
 ๓.๒หน่วยระดับ นขต.ทอ. หรือเทียบเท่าขึ้นไป  ให้ประดับภาพขนาด  ๑๖ x  ๒๐ นิ้วส าหรับ

หน่วยระดับกองหรือเทียบเท่า  ฝูงบิน  กองพันและกองร้อยทหารกองประจ าการและหน่วยอิสระ   
ให้ประดับภาพขนาด  ๑๑ x ๑๔  นิ้ว 

๔. สถานท่ีประดับภาพถ่าย  ให้หน่วยพิจารณาตามความเหมาะสม  เช่น  บก.ของหน่วย  
ห้องโถง ห้องประชุม ห้องรับรอง ห้องรับแขก  ทางเดินหลัก หรือพื้นทีให้บริการ เป็นต้น 

๕. ส าหรับการประดับภาพถ่ายผู้บังคับบัญชาของหน่วยระดับ  นขต.ทอ. หากหน่วยประสงค์จะ
ประดับให้ใช้แนวทางการประดับภาพถ่าย ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔  โดยอนุโลม 

ตัวอย่างการประดับภาพถ่ายผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทอ. 
 
 

พลอากาศเอก (ช่ือ-สกุล) 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ   

หรือ 
พล.อ.อ. (ช่ือ-สกุล) 

ผบ.ทอ. 
 

 
 
  พลอากาศเอก (ชื่อ-สกุล)         พลอากาศเอก (ชื่อ-สกลุ)              พลอากาศเอก (ชื่อ-สกุล)            พลอากาศเอก (ชื่อ-สกุล) 
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ        ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ        เสนาธิการทหารอากาศ   
              หรือ                               หรือ                                         หรือ                                  หรือ 
พล.อ.อ. (ชื่อ-สกุล)                  พล.อ.อ. (ชื่อ-สกุล)                     พล.อ.อ. (ชื่อ-สกุล )       พล.อ.อ. (ชื่อ-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. ความมุ่งหมาย 
โดยท่ีเป็นการสมควรก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาให้เหมาะสม  

และเป็นหลักปฏิบัติในแนวเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ 

๒. นิยามศัพท์ 
๒.๑ การปกครองบังคับบัญชาหมายถึง  การท่ีผู้บังคับบัญชาให้อ านาจในการปกครอง

ดูแลหน่วยทหาร และหรือก าลังพลท่ีอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตนภายในขอบเขตของกฎหมายและแบบธรรม
เนียมท่ีก าหนด รวมท้ังอ านาจในการส่ังการลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยด้วย 

๒.๒ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศหมายถึง  ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่ง 
ส่วนราชการและก าหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม  
และให้หมายรวมถึง ส่วนราชการตามอัตราเพื่อพลางด้วย 

๒.๓ หน่วยแยกหมายถึง  ส่วนราชการขึ้นตรงต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือหน่วย
รองของส่วนราชการขึ้นตรง ต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ตามล า ดับท่ีแยกออกไปปฏิบั ติงาน  
นอกเขตพื้นท่ีของหน่วยต้นสังกัด ในเขตพื้นท่ีของหน่วยอื่นให้หมายรวมถึงหน่วยตามอัตราเพื่อพลางด้วย 

๒.๔ หน่วยสมทบหมายถึง  ส่วนราชการขึ้นตรงต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือ
หน่วยรองของส่วนราชการขึ้นตรงต่อหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ตามล าดับท่ีไปปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยอื่น
และให้หมายรวมถึงหน่วยตามอัตราเพื่อพลางด้วย 

๓. การปกครองบังคับบัญชา 
๓.๑ หน่วยแยกหรือหน่วยสมทบท่ีไปอยู่ในเขตพื้นท่ีของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือ

หน่วยแยกท่ีต้ัง ณ ต่างจังหวัด ให้อยู่ ในการปกครองบังคับบัญชาของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ  
หรือหน่วยแยกท่ีเป็นเจ้าของเขตพื้นท่ีนั้น 

๓.๒ ก าลังพลท่ีไปปฏิบัติราชการหรือช่วยราชการในหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือ 
หน่วยแยกให้อยู่ในการปกครองบังคับบัญชาของหน่วยนั้น 

๓.๓ ก าลังพลท่ีเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของกองทัพอากาศ ให้อยู่ในความปกครอง
บังคับบัญชาของสถานศึกษานั้น 

๔. การสั่งการด้านการปกครอง 
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ หรือหน่วยแยกหรือสถานศึกษาท่ีมีอ านาจปกครองบังคับ

บัญชาหากส่ังการด้านการปกครองเกี่ยวกับการลงโทษหรือลงทัณฑ์ทางวินัยแก่ก าลังพลท่ีไปปฏิบัติราชการ หรือ
ช่วยราชการ หรือเข้ารับการศึกษา ต้องแจ้งให้ต้นสังกัดของผู้ต้องโทษ หรือลงทัณฑ์นั้นทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการปกครองบังคับบัญชา พ.ศ.๒๕๒๖ 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๓๘ - 
 

การจัดล าดับอาวุโสของข้าราชการทหาร 
 

เพื่อให้การก าหนดหลักเกณฑ์การจัดล าดับอาวุโสของข้าราชการทหารเป็นไปในแนวทาง
เดียวกันโดยยึดถือหลักเกณฑ์ดังนี้ 

๑. ผู้ท่ีมียศทหารสูง  เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่า  ผู้ท่ีมียศทหารต่ า 

๒. ผู้ท่ีมียศทหารเท่ากัน  ผู้ท่ีได้รับยศก่อน  เป็นผู้ท่ีมีอาวุโสสูงกว่า 

๓. ผู้ท่ีมียศ พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก รับเงินเดือนอัตรา จอมพล จอมพลเรือ  
จอมพลอากาศ เป็นผู้ท่ีมีอาวุโสสูงกว่าผู้รับเงินเดือนอัตรา พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก 

๔. ผู้ ท่ีมียศ พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก รับเงิน เดือนอัตรา พัน เอกพิ เศษ  
นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ เป็นผู้ ท่ีมีอาวุโสสูงกว่าผู้รับเงินเดือนอัตรา พันเอก นาวาเอก  
นาวาอากาศเอก 
( ตามข้อ ๓ และข้อ ๔ ผู้ท่ีมีค าส่ังให้รับเงินเดือนก่อน เป็นผู้มีอาวุโสสูงกว่า ผู้มีค าส่ังให้รับเงินเดือนภายหลัง) 

๕. ผู้ท่ีได้รับว่าท่ียศเท่ากันและพร้อมกัน ให้ถือล าดับอาวุโสในค าส่ังแต่งต้ังว่ าท่ียศของ
กระทรวงกลาโหม 

๖. ผู้ท่ีได้รับยศเท่ากันและพร้อมกัน ให้พิจารณาการได้รับยศย้อนหลังไปตามล าดับจนถึง  
ยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี ตามล าดับ หากยังไม่ได้ข้อยุติ ให้ถือล าดับอาวุโสในประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ซึ่งจะเป็นไปตามล าดับอาวุโสท่ีหน่วยเสนอ 

๗. ข้าราชการทหารท่ีเปล่ียนสภาพมาจากข้าราชการกลาโหมพลเรือน ให้ถือวันรับ 
เงินเดือนครั้งแรกในอัตราช้ันยศทหารนั้น ๆ เป็นล าดับอาวุโส 
 
เอกสารอ้างอิง  ระเบียบ กห.ว่าด้วยการจัดล าดับอาวุโสของข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๗ 
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ธง 
 
           วัตถุประสงค ์ ธงเป็นสัญลักษณ์แสดงความหมายแทนส่ิงส าคัญท่ีต้องแสดงความเคารพ ประกอบกับ
ธงมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดกองทหารเกียรติยศ การยิงสลุตและการเคารพ จึงก าหนดแนวทางให้ทราบ
และยึดถือเป็นหลักปฏิบัติทางด้านแบบธรรมเนียมทหาร 
 
           ๑.  ธงที่มีความหมายถึงประเทศไทยและชาติไทย  ได้แก่ 
 ๑.๑  ธงชาติ  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง ๖ ส่วนยาว ๙ ส่วน ด้านกว้าง แบ่งเป็น๕ แถบ 
ตลอดความยาวของผืนธง ตรงกลางเป็นแถบสีน้ าเงินแก่ กว้าง ๒ ส่วน ต่อจากแถบสีน้ าเงินแก่ออกไปท้ังสอง
ข้างเป็นแถบสีขาว กว้างข้างละ ๑ ส่วน ต่อจากแถบสีขาวออกไปท้ังสองข้าง เป็นแถบสีแดงข้างละ ๑ ส่วน ธง
ชาตินี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ธงไตรรงค์" 
 ๑.๒  ธงราชนาวี  มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีแดง  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว ๔ ใน ๖ ส่วนของความกว้างของผืนธง โดยให้ขอบของดวงกลมจดขอบแถบสีแดงของผืนธง 
ภายในดวงกลมมีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนแท่นหันหน้าเข้าหาเสาธงหรือคันธง 
 
           ๒.  ธงพระอิสริยยศ  ได้แก่ 
 ๒.๑  ธงส าหรับองค์พระมหากษัตริย์  ได้แก่ 
    ๒.๑.๑  ธงมหาราชใหญ่   มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส พื้นธงสีเหลืองมีรูปครุฑพ่าห์ 
สีแดงอยู่ตรงกลาง 
    ๒.๑.๒  ธงมหาราชน้อย  แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและสี
อย่างเดียวกับธงมหาราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็น
รูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วน
ของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธง
มหาราชใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้งดการยิงสลุตถวายค านับ 
 ๒.๒  ธงส าหรับองค์สมเด็จพระราชินี  ได้แก่ 
    ๒.๒.๑  ธงราชินีใหญ่  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน  พื้นธง
สีเหลือง ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงมหาราชใหญ่ ตอนปลายตัดเป็นแฉกรูปหางนก
แซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง 
    ๒.๒.๒  ธงราชินีน้อย  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงมหาราชน้อย เว้นแต่ชายต่อเป็น 
สีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชินีใหญ่ หมายความว่า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้งดการยิงสลุตถวายค านับ 
 ๒.๓   ธงส าหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี  ได้แก่ 
    ๒.๓.๑  ธงบรมราชวงศ์ใหญ่  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ากว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน 
พื้นธงสีเหลือง ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง ท่ีตรงกลาง
ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธง เป็นรูปส่ีเหล่ียมจตุรัสสีขาบ มีขนาดกว้างยาวครึ่งหนึ่งของความกว้างของผืนธง 
ภายในรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสสีขาบมีรูปมงกุฎขัตติยราชนารีประดิษฐานบนพานแว่นฟูา ๒ ช้ันเหนือต่ัง และมีต่ังลดต้ัง
ฉัตรกลีบบัว ๕ ช้ัน อยู่สองข้าง  รูปเหล่านี้เป็นสีเหลืองเข้ม 
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    ๒.๓.๒  ธงบรมราชวงศ์น้อย  แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะและ
สีอย่างเดียวกับตอนต้นของธงบรมราชวงศ์ใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อ
สีแดงแปลงเป็นรูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนก
แซงแซว ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้นธง
นี้ 
ถ้าชักขึ้นแทนธงบรมราชวงศ์ใหญ่ หมายความว่า โปรดเกล้า ฯ ให้งดการยิงสลุตถวายค านับ 
 ๒.๔   ธงส าหรับองค์สมเด็จพระยุพราช  ได้แก่ 
    ๒.๔.๑  ธงเยาวราชใหญ่  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส พื้นธงมีสองสีรอบนอกสีขาบ 
รอบในสีเหลืองกว้างยาวครึ่งหนึ่งของรอบนอก มีรูปครุฑพ่าห์สีแดงอยู่ตรงกลาง 
    ๒.๔.๒  ธงเยาวราชน้อย  แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน  ตอนต้นมีลักษณะและสี
อย่างเดียวกับธงเยาวราชใหญ่ แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาวแปลงเป็น
รูปธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวลึก ๓ ใน ๘ ส่วน
ของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ 
หมายความว่า โปรดเกล้า ฯ ให้งดการยิงสลุตถวายค านับ 
 ๒.๕  ธงส าหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช  ได้แก่ 
    ๒.๕.๑  ธงเยาวราชใหญ่ฝุายใน  ลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วนยาว ๓ ส่วน 
ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง เหมือนธงเยาวราชใหญ่ ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉก  
รูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง 
    ๒.๕.๒  ธงเยาวราชน้อยฝุายใน  ลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเยาวราชน้อย เว้นแต่ชาย
ต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงเยาวราชใหญ่ฝุายใน หมายความว่า โปรดให้งดการยิงสลุตถวายค านับ 
 ๒.๖   ธงส าหรับพระราชโอรส สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ หรือสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ 
แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล  ได้แก่ 
    ๒.๖.๑  ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหน้า  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสพื้นธงสีขาบ มีดวงกลม
สีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวครึ่งหนึ่งของความกว้างของผืนธง อยู่ตรงกลางของผืนธง ภายในดวงกลมมี
รูปครุฑพ่าห์สีแดง 
    ๒.๖.๒  ธงราชวงศ์น้อยฝุายหน้า  แบ่งตามความยาวออกเป็นสองตอน ตอนต้นมีลักษณะ
และสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหน้า แต่กว้างไม่เกิน ๖๐ เซนติเมตร ตอนปลายมีลักษณะเป็นชายต่อสีขาว
แปลงรูปเป็นธงยาวเรียว โดยให้ปลายสุดกว้างครึ่งหนึ่งของตอนต้น ปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว  
ลึก ๓ ใน ๘ ส่วนของความยาวของผืนธง ความยาวของผืนธงเป็น ๘ เท่าของความกว้างของตอนต้น ธงนี้ 
ถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหน้า หมายความว่าโปรดให้งดการยิงสลุตถวายค านับ 
 ๒.๗  ธงส าหรับองค์พระราชธิดา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ หรือสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล  ได้แก่ 
    ๒.๗.๑  ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายใน  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า  กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ 
ส่วน ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธงเหมือนธงราชวงศ์ฝุายหน้า ตอนปลายเป็นสีขาบตัดเป็นแฉก
รูปหางนกแซงแซว ลึก ๑ ใน ๓ ส่วนของความยาวของผืนธง 
    ๒.๗.๒  ธงราชวงศ์น้อยฝุายใน  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงราชวงศ์น้อยฝุายหน้า 
เว้นแต่ชายต่อเป็นสีแดง ธงนี้ถ้าชักขึ้นแทนธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายใน หมายความว่า โปรดให้งดการยิงสลุตถวาย
ค านับ 
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           ๓. ธงทหาร   ได้แก่ 
 ๓.๑   ธงชัยเฉลิมพล  เป็นธงประจ าหน่วยทหารที่ได้รับพระราชทาน มี ๓ ชนิด คือ  
    ๓.๑.๑  ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัสขนาดกว้างด้านละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีอุณาโลมทหารบก และมีช่ือหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสี
เหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้อุณาโลมทหารบก ผืนธงมุมบนด้านท่ีติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมาย
ประจ ารัชกาลของพระมหากษัตริย์ท่ีพระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎพระปรมาภิไธย
ย่อสีแดงขลิบริมสีเหลือง รัศมีสีฟูา ขอบธงท่ีติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับด าด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง 
กว้าง ๒ เซนติเมตร 
         หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ซึ่งมีธงชัยเฉลิมพลของทหารบกแล้ว จะมี
ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์เพิ่มข้ึนอีกหนึ่งธงก็ได้ ธงนี้มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ 
แต่กว้าง ๗๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐๕ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้าสีแดง กว้าง ๓๕ 
เซนติเมตรยาว ๕๒.๕ เซนติเมตร ภายในรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้ามีรูปช้างเผือกทรงเครื่องยืนบนแท่นหันหน้าเข้าหา 
คันธง ผืนธงมุมบนด้านท่ีติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจ ารัชกาลของพระมหากษัตริย์  
ท่ีพระราชทาน เป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมีพระปรมาภิไธยย่อสีเหลือง และมีช่ือหน่วยทหาร
สีเหลืองเป็นแถวโค้งโอบใต้พระปรมาภิไธยย่อ ขอบธงด้านท่ีติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับด า ด้านอื่นมีแถบ
จีบสีเหลือง กว้าง ๒ เซนติเมตร 
         ธงชัยเฉลิมพลของหน่วยทหาร ในกองบัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะอย่างเดียวกับ
ธงชัยเฉลิมพลของทหารบก ตามความในวรรคแรก 
 ๓.๑.๒   ธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ  มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางของผืนธงมีรูป
จักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้ายและมีสมอสอดวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง 
ขอบธงด้านท่ีติดกับธง มีเกลียวเชือกสีแดง 
    ๓.๑.๓  ธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ  มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่เป็นรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ ๗๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีฟูา ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วน 
ของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีอุณาโลมทหารอากาศ และมีช่ือหน่วยทหารสีแดงขลิบริมสีเหลือง 
เป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมสีฟูา ผืนธงมุมบนด้านท่ีติดกับคันธงมีรูปพระมหามงกุฎและเลขหมายประจ ารัชกาล
ของพระมหากษัตริย์ท่ีพระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎพระปรมาภิไธยย่อสีแดงขลิบ
ริมสีเหลืองรัศมีสีฟูา ขอบธงด้านท่ีติดกับคันธงมีเกลียวเชือกสีแดงสลับด า ด้านอื่นมีแถบจีบสีเหลือง กว้าง  
๒ เซนติเมตร 
    ๓.๑.๔  ธงชัยเฉลิมพล ตามข้อ ๓.๑.๑ข้อ ๓.๑.๒ และข้อ ๓.๑.๓ จะก าหนดวัตถุท่ีเป็นผืนธง 
ลวดลายในผืนธง หรือส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้ก าหนดในกฎกระทรวง 
         ในกรณีท่ีหน่วยทหารท่ีได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล แล้วได้รับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ หรือได้รับอิสริยาภรณ์หรือเครื่องหมายเชิด ชูเกียรติจาก
ต่างประเทศ จะประดับเครื่องหมายนั้นท่ีผืนธง หรือส่วนประกอบของธงก็ให้กระท าได้  
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 ๓.๒   ธงราชการทหาร 
    ๓.๒.๑ ธงฉาน  มีลักษณะอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ตรงกลางผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก  
แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย และมีสมอวงจักรภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง 
         ธงนี้เป็นธงท่ีใช้ในเรือพระท่ีนั่งและเรือหลวง หรือเป็นธงส าหรับหน่วยทหารเรือ 
ท่ียกพลขึ้นบก ซึ่งหน่วยทหารนั้นไม่ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล 
    ๓.๒.๒ ธงประจ ากองทัพบก  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน 
พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบกเป็นสีเหลือง 
    ๓.๒.๓  ธงประจ ากองทัพเรือ  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๖ ส่วน ยาว ๙ ส่วน 
พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๔ ใน ๖ ส่วน ของความกว้างของ
ผืนธง ภายในดวงกลมมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย มีสมอสอดวงจักรภายในพระมหามงกุฎ 
รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง 
    ๓.๒.๔ ธงประจ ากองทัพอากาศ  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน 
พื้นธงสีฟูา ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง 
 ๓.๓  ธงแสดงยศ ต าแหน่ง และหน่วยทหาร 
     ๓.๓.๑   ธงแสดงยศ  ได้แก่ 
          ๓.๓.๑.๑  ธงแสดงยศส าหรับทหารบก  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียม กว้าง ๒ ส่วน 
ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีแดง มี ๕ ช้ัน คือ 
                   ๓.๓.๑.๑ (๑)  ธงจอมพล  มีรูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์อยู่
ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก ๕ ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหล่ียมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านหนึ่งของรูป
ห้าเหล่ียมด้านเท่าอยู่ด้านล่าง ขนานกับขอบล่างของผืนธง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง 
                 ๓.๓.๑.๑ (๒)  ธงพลเอก  มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๔ ดวง  เรียงเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน อยู่ตรงกลางผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง 
                 ๓.๓.๑.๑ (๓)  ธงพลโท  มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๓ ดวง เรียงเป็นรูป
สามเหล่ียมด้านเท่า อยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหล่ียมด้านเท่า 
อยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง 
                 ๓.๓.๑.๑ (๔)  ธงพลตรี  มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง  ๒ ดวง เรียงตาม
ความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง 
                  ๓.๓.๑.๑ (๕)  ธงพลจัตวา  มีรูปดาวห้าแฉกสีเหลือง ๑ ดวง อยู่ตรง
กลางของผืนธง 
          ๓.๓.๑.๒   ธงแสดงยศส าหรับทหารเรือมีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส พื้นธงสีขาบ 
มีรูปจักรสีขาวเป็นจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย มี ๕ ช้ัน คือ 
                ๓.๓.๑.๒ (๑)  ธงจอมพลเรือ  มีรูปจักร ๕ จักร อยู่ท่ีมุมธงท้ังส่ีมุม  
มุมละ ๑ จักร และอยู่ตรงกลางของผืนธงอีก ๑ จักร 
                ๓.๓.๑.๒ (๒)  ธงพลเรือเอก  มีรูปจักร ๔ จักร อยู่ท่ีมุมธงท้ังส่ีมุม  
มุมละ ๑ จักร 
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                ๓.๓.๑.๒ (๓)  ธงพลเรือโท มีรูปจักร ๓ จักร เรียงเป็นรูปสามเหล่ียม
ด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของสามเหล่ียมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธง 
                ๓.๓.๑.๒ (๔)  ธงพลเรือตรี มีรูปจักร ๒ จักร เรียงกันในแนวด่ิงอยู่ 
ตรงกลางของผืนธง 
               ๓.๓.๑.๒ (๕)  ธงพลเรือจัตวา  มีรูปจักร ๑ จักร อยู่ตรงกลางของผืนธง 
         ๓.๓.๑.๓  ธงแสดงยศส าหรับทหารอากาศ  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง 
๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีฟูา มี ๕ ช้ัน คือ 
               ๓.๓.๑.๓ (๑)  ธงจอมพลอากาศ  มีรูปคทากับกระบี่ไขว้เหนือช่อชัยพฤกษ์ 
อยู่ตรงกลางของกลุ่มดาวห้าแฉก ๕ ดวง เรียงเป็นรูปห้าเหล่ียมด้านเท่าอยู่ตรงกลางของผืนธงให้ด้านหนึ่งของ
รูปห้าเหล่ียมด้านเท่าอยู่ด้านล่างขนานกับขอบล่างของผืนธงรูปเหล่านี้เป็นสีขาว 
               ๓.๓.๑.๓ (๒)  ธงพลอากาศเอก  มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๔ ดวงเรียงเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน อยู่ตรงกลางของผืนธง ให้มุมแหลมวางตามความยาวของผืนธง 
               ๓.๓.๑.๓ (๓)  ธงพลอากาศโท  มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๓ ดวง  เรียงเป็น
รูปสามเหล่ียมด้านเท่า อยู่ตรงกลางของผืนธง ให้ด้านฐานของรูปสามเหล่ียมด้านเท่า อยู่ด้านล่างขนานกับขอบ
ล่างของผืนธง 
               ๓.๓.๑.๓ (๔)  ธงพลอากาศตรี  มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๒ ดวง เรียงตาม
ความยาวอยู่ตรงกลางของผืนธง 
                ๓.๓.๑.๓ (๕)  ธงพลอากาศจัตวา  มีรูปดาวห้าแฉกสีขาว ๑ ดวง  
อยู่ตรงกลางของผืนธง 
     ๓.๓.๒  ธงแสดงต าแหน่ง  ได้แก่  
         ๓.๓.๒.๑  ธงผู้บัญชาการทหารสูงสุด มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒ 
ส่วนยาว ๓ ส่วน ด้านยาวของผืนธงแบ่งเป็นสามตอนเท่ากัน ตอนต้นของผืนธงสีแดง ตอนกลางสีขาบ  และตอน
ปลายสีฟูาตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวาและมีสมอสอดวงจักร  ด้านซ้าย
และด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ ภายใต้ช่อชัยพฤกษ์มีรูปดาวห้าแฉก ๕ ดวง อยู่
ตรงกลาง ๑ ดวง และโอบขึ้นไปทางซ้ายและทางขวาของดวงท่ีอยู่ตรงกลางอีก ข้างละ ๒ ดวง รูปเหล่านี้เป็นสี
เหลือง เว้นแต่สมอเป็นสีเงินและดาวเป็นสีทองขอบธงมีแถบสีเหลือง นอกจากด้านท่ีติดกับคันธง 
         ๓.๓.๒.๒  ธงแสดงต าแหน่งส าหรับทหารบก  ได้แก่ 
                ๓.๓.๒.๒ (๑)  ธงผู้บัญชาการทหารบก  ลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีแดง ตรงกลางของผืนธงมีรูปเครื่องหมายกองทัพบก ภายใต้เครื่องหมาย
กองทัพบก มีรูปดาวห้าแฉก ๕ ดวง อยู่ตรงกลาง ๑ ดวง และโอบขึ้นไปทางซ้าย และทางขวาของดวงท่ีตรงกลางอีก
ข้างละ ๒ ดวง รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง 
                ๓.๓.๒.๒ (๒) ธงแม่ทัพ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงผู้บัญชาการ
ทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก ๓ ดวง อยู่ตรงกลางภายใต้เครื่องหมายกองทัพบก ๑ ดวง และอยู่ทางซ้าย
และขวาของเครื่องหมายนั้น ข้างละ ๑ ดวง 
                ๓.๓.๒.๒(๓)  ธงผู้บัญชาการกองพล  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับ
ธงผู้บัญชาการทหารบก เว้นแต่มีรูปดาวห้าแฉก ๒ ดวง อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของเครื่องหมายกองทัพบก  
ข้างละ ๑ ดวง 

 
 
 
 



- ๓๔๔ - 
 
         ๓.๓.๒.๓  ธงแสดงต าแหน่งส าหรับทหารเรือ  ได้แก่ 
                ๓.๓.๒.๓ (๑)  ธงผู้บัญชาการทหารเรือ  มีลักษณะ เป็นรูป ส่ีเหล่ียม 
ผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีขาบ ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางซ้าย 
และมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎ รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง 
                ๓.๓.๒.๓ (๒)  ธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ มีลักษณะ และสีอย่าง
เดียวกับธงผู้บัญชาการทหารเรือ แต่ตอนต้น ๒ ใน ๓ ส่วนของความยาว มีรูปจักรแปดแฉกแฉกของจักรเวียนไป
ทางซ้าย และมีสมอสอดวงจักร ภายใต้พระมหามงกุฎอยู่ตรงกลาง  และปลายธงตัดเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว 
ลึก ๑ ใน ๓ ส่วน ของความยาวของผืนธง 
                ๓.๓.๒.๓ (๓)  ธงผู้บังคับการกองเรือ  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับ
ธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงท่ีเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซว เป็นสีขาว 
                ๓.๓.๒.๓ (๔)  ธงผู้บังคับหมวดเรือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 
ด้านฐานท่ีอยู่ทางคันธง กว้าง ๒ ส่วน ผืนธงยาว ๕ ส่วน พื้นธงสีขาบ ตอนต้น ๒ ใน ๕ ส่วน ของผืนธง มีสมอ           
สีเหลืองอยู่ตรงกลาง 
                ๓.๓.๒.๓ (๕)  ธงผู้บังคับหมู่เรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง 
ผู้บังคับหมวดเรือ แต่ตอนปลาย ๓ ใน ๕ ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว 
                ๓.๓.๒.๓ (๖)  ธงหัวหน้าชั่วคราว มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง 
ผู้บังคับหมวดเรือ แต่ตอนต้น ๒ ใน ๕ ส่วนของผืนธงเป็นสีขาว มีสมอสีขาบอยู่ตรงกลาง 
                ๓.๓.๒.๓ (๗)  ธงผู้บังคับการเรือ มีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว 
ด้านฐานอยู่ท่ีคันธงกว้างไม่เกิน ๒๐ ซม. ผืนธงยาว ๓๐ เท่าของด้านฐาน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วน ของผืนธง            
เป็นสีแดง ตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส่วน ของผืนธงเป็นสีขาบ 
                ๓.๓.๒.๓ (๘)  ธงผู้บัญชาการฐานทัพเรือ  มีลักษณะและสีอย่างเดียว 
กับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงท่ีเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีฟูา 
                ๓.๓.๒.๓ (๙)  ธงผู้บังคับการสถานีทหารเรือ มีลักษณะและสีอย่างเดียว 
กับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงท่ีเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีแดง 
                ๓.๓.๒.๓ (๑๐)  ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธิน มีลักษณะและสีอย่างเดียว 
กับธงผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ แต่ปลายธงท่ีเป็นแฉกรูปหางนกแซงแซวเป็นสีเหลือง 
         ๓.๓.๒.๔ ธงผู้บัญชาการทหารอากาศ มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน 
ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีฟูา ขอบธงขลิบริมสีเหลืองท้ัง ๔ ด้าน และตรงกลางของผืนธง มีรูปปีกนกสีเหลือง ๒ ปีก 
ระหว่างหัวปีกมีรูปธงชาติเฉียงอยู่ในอาร์ม เหนืออาร์มมีอุณาโลมสีขาวภายใต้พระมหามงกุฎเปล่งรัศมีสีเหลือง 
    ๓.๓.๓  ธงแสดงหน่วยทหาร  ได้แก่ 
         ๓.๓.๓.๑  ธงแสดงหน่วยทหารบก  มี 
                ๓.๓.๓.๑ (๑)  ธงแสดงหน่วยกองทัพ มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน แบ่งสีเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างทางด้านคันธงตัดเฉียงขึ้นไปถึงมุมบน
เป็นสีแดง ส่วนล่างคือส่วนท่ีเหลือ เป็นสีบานเย็น ในส่วนท่ีเป็นสีแดงมุมบนของผืนธงด้านท่ีติดกับคันธงมี
เครื่องหมายกองทัพบก ใต้เครื่องหมายกองทัพบก จะมีดาวห้าแฉกสีเหลือง ๓ ดวง เรียงตามความยาวของผืนธง 
                ๓.๓.๓.๑ (๒)  ธงแสดงหน่วยกองพล มีลักษณะอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วย
กองทัพ แต่ใต้เครื่องหมายกองทัพบกมีดาวห้าแฉกสีเหลือง ๒ ดวง เรียงตามความยาวของผืนธง 
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                ๓.๓.๓.๑ (๓)  ธงแสดงหน่วยกรม  มีลักษณะอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วย
กองพล แต่ใต้เครื่องหมายกองทัพบกไม่มีดาว ส าหรับธงแสดงหน่วยกรมนักเรียนนายร้อยผืนธงส่วนล่างเป็นสีเหลือง
มุมบนของผืนธงด้านท่ีติดกับคันธงมีตราแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แทนเครื่องหมาย
กองทัพบก และมีแถบโอบใต้ตราแผ่นดินรูป เหล่านี้เป็นสีเหลือง ภายในแถบมีความว่า "กรมนักเรียนนายร้อย" 
เป็นอักษรสีแดง ส าหรับหน่วยรบพิเศษท่ีอยู่ในระดับเทียบเท่ากรม ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายนัก
โดดร่มสีเหลืองขนาดพองาม และหน่วยบินซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่ากรม ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายแสดง
ความสามารถในการบินสีขาวขนาดพองาม 
                ๓.๓.๓.๑ (๔) ธงแสดงหน่วยกองพัน  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า 
กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน แบ่งสีเป็น ๒ ส่วน ส่วนบนคือส่วนจากมุมล่างของด้านคันธง ตัดเฉียงไปถึงมุมบนเป็น
สีแดง ส่วนล่างคือส่วนท่ีเหลือแบ่งออกไปอีกเป็นสองตอน โดยแบ่งจากจุดกึ่งกลางของเส้นทแยงมุมตัดเฉียงลง
ถึงมุมล่างด้านนอก ตอนต้นทางด้านท่ีติดกับคันธงเป็นสีตามของหน่วยทหาร ตอนปลายเป็นสีขาว มุมบนของ
ผืนธงด้านท่ีติดกับคันธงมีเครื่องหมายกองทัพบก ส าหรับธงแสดงหน่วยกองพันทหารราบให้มีแถบสีแดงทับ
รอยต่อเส้นทแยงตัดเฉียง ส าหรับกองพันนักเรียนนายร้อย ส่วนล่างของผืนธงด้านท่ีติดกับคันธงเป็นสีเหลือง มุม
บนของผืนธงมีตราแผ่นดินและมีแถบอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยกรมนักเรียนนายร้อยส าหรับหน่วยรบพิเศษ 
ซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองพัน ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายนักโดดร่มสีเหลืองขนาดพองาม 
และส าหรับหน่วยบินซึ่งอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองพัน ตรงกลางของผืนธงส่วนล่างมีเครื่องหมายแสดงความ 
สามารถในการบิน สีขาวขนาดพองาม                                 
                ผืนธงส่วนล่างของธงแสดงหน่วยทหาร ตามข้อ ๓.๓.๓.๑ (๒)   
ข้อ ๓.๓.๓.๑ (๓) และข้อ ๓.๓.๓.๑ (๔) เป็นสีตามสีของหน่วยทหาร ดังต่อไปนี้ 
                (ก)   ทหารราบและหน่วยรบพิเศษ     สีขาว 
                (ข)   ทหารม้า                 สีฟูาหม่น 
                (ค)  ทหารปืนใหญ่และนักเรียนนายร้อย     สีเหลือง 
                (ง)  ทหารช่าง            สีด า 
                (จ)  ทหารส่ือสาร                                สีม่วง 
                (ฉ)  ทหารขนส่ง                               สีเลือดหม ู
                (ช)  ทหารแพทย์                                สีเขียว 
                (ซ)  ทหารสารวัตร                              สีน้ าเงิน 
                (ฌ) ทหารสรรพาวุธ                             สีแสด 
                (ญ) หน่วยบิน                              สีฟูาอ่อน 
                ธงหน่วยทหาร ตามข้อ ๓.๓.๓.๑ (๑)  ข้อ ๓.๓.๓.๑ (๒) 
ข้อ ๓.๓.๓.๑ (๓)  และข้อ ๓.๓.๓.๑ (๔) ถ้ามีหน่วยท่ีเป็นเหล่าและอยู่ในระดับเดียวกัน ต้ังแต่ ๒ หน่วย ขึ้นไป  
ให้มีอักษรย่อช่ือหน่วย หรือหมายเลขหน่วยเป็นตัวเลขไทยอยู่ตรงกลางของหน่วยล่างของผืนธง 
                นอกจากท่ีก าหนดไว้ในข้อความวรรคข้างต้นดังกล่าว ทหารบกจะมีธง
แสดงหน่วยทหารอื่นอีก หรือจะมีธงแสดงหน่วยทหารส าหรับหน่วยทหารท่ีอยู่ในระดับเทียบเท่าหน่วยกองทัพ  
หน่วยกองพล หน่วยกรมหน่วยกองพันอื่นอีกก็ได้ โดยให้ก าหนดในกฎกระทรวง 
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         ๓.๓.๓.๒  ธงแสดงหน่วยทหารอากาศ  มี 
                ๓.๓.๓.๒ (๑)  ธงแสดงหน่วยท่ีเป็นส่วนก าลังรบ ต้ังแต่ระดับฝูงบิน หรือ 
กองพันขึ้นไป  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๒ ส่วน ยาว ๓ ส่วน พื้นธงสีฟูา ตรงกลางของผืนธง มีรูป
เครื่องหมายกองทัพอากาศเป็นสีเหลือง และมีช่ือหน่วยทหารนั้น ๆ เป็น สีน้ าเงินด าแถวโค้งโอบใต้รูปเครื่องหมาย
กองทัพอากาศ 
                ๓.๓.๓.๒ (๒) ธงแสดงหน่วยแยกอิสระท่ีเป็นส่วนก าลังรบ ตามท่ี
กองทัพอากาศก าหนด  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงแสดงหน่วยท่ีเป็นส่วนก าลังรบต้ังแต่ระดับฝูงบินหรือ
กองพันขึ้นไป 

           ๔. ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ของกรมต ารวจ  มีลักษณะสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ท่ีตรงกลางของผืนธงมี
รูปตราแผ่นดินในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยความว่า "พิทักษ์สันติราษฎร์"
ปักด้วยดิ้นเงินโอบใต้ตราแผ่นดิน 
  ธงพิทักษ์สันติราษฎร์ ตามความในวรรคต้นดังกล่าว จะก าหนดวัตถุท่ีท าเป็นลวดลายในผืนธง
หรือจะก าหนดส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้ก าหนดในกฎกระทรวง 

           ๕. ธงกองอาสารักษาดินแดนและกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด 
 ๕.๑  ธงกองอาสารักษาดินแดน  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงเป็นรูปส่ีเหล่ียม
จัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ ๗๒ เซนติเมตร ด้านหน้าของผืนธงมุมบนด้านท่ีติดกับคันธง มีรูปพระมหามงกุฎและ
หมายเลขประจ ารัชกาลของพระมหากษัตริย์ ท่ีพระราชทานเป็นตัวเลขไทยสีเหลือง ภายใต้พระมหามงกุฎมี 
พระปรมาภิไธยย่อเป็นสีทองขลิบสีเหลืองรัศมีสีทอง และท่ีตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีแดง ขนาดเส้น ผ่า
ศูนย์กลางยาว ๓๔ เซนติเมตร ขอบรอบวงกลมเป็นสีเหลืองมีรูปพระนเรศวรทรงช้างอยู่ภายในดวงกลมและมี
ความว่า "กองอาสารักษาดินแดน" ปักด้วยดิ้นทองเป็นแถวโค้งโอบใต้ดวงกลมนั้น ด้านหลังท่ีตรงกลางของผืนธง
มีรูปช่อชัยพฤกษ์และอุณาโลมอยู่ตรงกลางภายใต้พระมหามงกุฎปักด้วยดิ้นทอง ขอบธงด้านท่ีติดกับคันธงเป็นสี
แดง ด้านอื่นเป็นกรุยสีเหลือง 
  ๕.๒  ธงกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงกองอาสารักษาดินแดน 
แต่ด้านหน้าของผืนธงท่ีใต้ข้อความว่า "กองอาสารักษาดินแดน" ให้มีช่ือจังหวัดท่ีกองอาสารักษาดินแดนต้ังอยู่
ปักด้วยดิ้นทอง 
       ธงตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ จะก าหนดวัตถุท่ีท าเป็นลวดลายในผืนธงจะก าหนด
ส่วนประกอบของธงก็ได้ โดยให้ก าหนดในกฎกระทรวง 

           ๖. ธงคณะลูกเสือแห่งชาติและธงลูกเสือจังหวัด 
 ๖.๑   ธงคณะลูกเสือแห่งชาติ  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงกว้าง ๕๐ เซนติเมตร 
ยาว ๕๒ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีตราธรรมจักรสีเหลือง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๓๒ เซนติเมตร 
 ๖.๒   ธงลูกเสือจังหวัด  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ แต่ผืนธงกว้าง ๔๐ เซนติเมตร ยาว 
๖๐ เซนติเมตร ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ยาว ๒๗ เซนติเมตร มีขอบรอบ
ดวงกลมเป็นสีด า ๒ ขอบซ้อนกัน ขอบนอกกว้าง ๒ มิลลิเมตร ขอบในกว้าง ๑ มิลลิเมตร ระยะระหว่างขอบ
นอกกับขอบในห่างกัน ๒ มิลลิเมตร ตรงกลางของดวงกลมมีตราคณะลูกเสือแห่งชาติเป็นสีเหลืองและใต้ตรานั้น
ให้มีช่ือจังหวัดเป็นอักษรสีด า 
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           ๗.  ธงราชการทั่วไป  ให้ใช้ธงชาติเป็นธงแสดงต าแหน่งราชการ หรือส่วนราชการท่ีพระราชบัญญัติ
มิได้ก าหนดลักษณะของธงไว้โดยเฉพาะ 
  ๗.๑  ธงดังต่อไปนี้ ให้ใช้เป็นธงราชการท่ีชักขึ้นในเรือเฉพาะเวลาปฏิบัติการตามหน้าท่ี 
     ๗.๑.๑  ธงเจ้าพนักงานน าร่อง  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๘ ส่วน ยาว ๑๒ 
ส่วนขอบผืนธงเป็นแถบสีขาว กว้าง ๑ ใน ๘ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในแถบสีขาว มีลักษณะและสีอย่าง
เดียว กับธงชาติ 
     ๗.๑.๒  ธงเจ้าพนักงานตรวจท่า มีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว ด้านฐานท่ีอยู่ติด
กับคันธง กว้าง ๑ ส่วน ผืนธงยาว ๒ ส่วน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วนของผืนธง มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ 
และตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส่วน ของผืนธงเป็นสีขาว 
     ๗.๑.๓  ธงพนักงานการสื่อสารแห่งประเทศไทย  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเจ้า
พนักงานตรวจท่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีแดง ท่ีตรงกลางของผืนธงท่ีเป็นสีแดงมีรูปแตรงอนใน
แนวนอนเหนือแตรงอนมีอุณาโลมในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี รูปเหล่านี้เป็นสีเหลือง 
     ๗.๑.๔  ธงเจ้าพนักงานศุลกากร  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเจ้าพนักงานตรวจท่า 
เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีเขียวใบไม้ 
     ๗.๑.๕  ธงเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงเจ้าพนักงาน
ตรวจท่า เว้นแต่ตอนปลายของผืนธงเป็นสีเหลือง ท่ีตรงกลางของผืนธงเป็นรูปสีเหลือง มีรูปพระแสงดาบเขน 
และโล่ห์สีเลือดหมู 
     ๗.๑.๖  ธงเจ้าพนักงานต ารวจน้ า  มีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว ด้านฐานท่ีอยู่ติด
กับคันธง กว้าง ๑ ส่วน ผืนธงยาว ๓ ส่วน ตอนต้น ๑ ใน ๓ ส่วน ของผืนธง มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธง
ชาติ และตอนปลาย ๒ ใน ๓ ส่วนของผืนธงเป็นสีเลือดหมู ท่ีตรงกลางของผืนธงมีรูปพระแสงดาบเขน และโล่ห์
สีเหลือง 
 ๗.๒  ธงเรือยนต์หลวง  มีลักษณะเป็นรูปสามเหล่ียมหน้าจ่ัว พื้นธงสีแดง ด้านฐานท่ีอยู่ติดกับคันธง 
กว้าง ๑ ส่วน ผืนธงยาว ๒ ส่วน ตอนต้นของผืนธงมีรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสสีขาบขนาดกว้าง ๑ ใน ๒ ส่วนของความ
กว้างของผืนธง ตอนกลางของรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัสมีรูปพระมหามงกุฎสีเหลือง 

           ๘. ธงแสดงต าแหน่งทั่วไป  มี 
 ๘.๑  ธงผู้ส าเร็จราชการแทนพระองค์  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมจัตุรัส พื้นธงสีขาวตรงกลาง
ของผืนธงมีอาร์มสีเหลือง กว้าง๑ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในอาร์มสีเหลืองมีอาร์มสีธงชาติ 
กว้าง ๓ ใน ๕ ส่วนของความกว้างของอาร์มสีเหลือง เหนืออาร์มมีครุฑพ่าห์สีแดงขนาดเท่าอาร์มสีเหลือง 
 ๘.๒  ธงประธานรัฐสภา  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีขาว 
ตรงกลางของผืนธงมีรูปรัฐธรรมนูญประดิษฐานอยู่บนพาน ๒ ช้ันสีทอง ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง รูปนี้อยู่
ระหว่างกลางลายกระหนกสีแดง 
 ๘.๓  ธงนายกรัฐมนตรี  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วน พื้นธงสีขาว 
ตรงกลางของผืนธงมีรูปวงกลม มีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ ตรงกลางของวงกลมมีรูปรัฐธรรมนูญ มีรัศมีประดิษฐาน
อยู่บนพาน ๒ ช้ันเหนือต่ัง มีรูปราชสีห์กับคชสีห์ ยืนในท่าเผ่นหันหน้าเข้าหากัน อยู่ ๒ ข้าง รูปเหล่านี้เป็นสีแดง 
อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง 
 ๘.๔  ธงประธานศาลฎีกา  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว ๖ ส่วนพื้นธงสีขาว
ตรงกลางของพื้นธงมีรูปวงกลม มีเส้นรอบวงเป็นเส้นคู่ ตรงกลางของวงกลมมีรูปพระแสงขรรค์เป็นหลัก มีดุลเกี่ยว
ขัดไว้ที่ด้านพระแสงขรรค์ รูปเหล่านี้เป็นสีแดงอยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง 
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 ๘.๕  ธงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า กว้าง ๕ ส่วน ยาว 
๖ ส่วน พื้นธงสีขาว ตรงกลางของผืนธงมีรูปจักรสีแดงแปดแฉก แฉกของจักรเวียนไปทางขวา และมีสมอสีขาบ
สอดวงจักร ด้านซ้ายและด้านขวาของรูปจักรมีรูปปีกนกกางเป็นสีฟูา อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎสีเหลือง 
 ๘.๖   ธงราชทูต  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของผืนธงมีดวงกลมสีขาบ 
ขนาดของเส้นผ้าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีช้างเผือกทรงเครื่องยืน
แท่นหันหน้าเข้าหาคันธง ธงนี้ให้ใช้ส าหรับหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูตซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งโดยมี  
พระราชสาส์นตราต้ัง 
 ๘.๗  ธงกงสุล  มีลักษณะและสีอย่างเดียวกับธงชาติ ตรงกลางของผืนธงมีวงกลมสีขาบ  ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางยาว ๒ ใน ๓ ส่วนของความกว้างของผืนธง ภายในดวงกลมมีช้างเผือกหันหน้าเข้าหาคันธง           
ธงนี้ให้ใช้ส าหรับหัวหน้าสถานท่ีท าการทางกงสุล ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งโดยมีพระบรมราชโองการ 
ให้นายกรัฐมนตรีหรือส่วนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย จัดท ารูปของธงให้ถูกต้องตามลักษณะท่ีก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยธง ไว้เป็นตัวอย่าง 
            ๙.  การใช้ ชัก และประดับธงชาติ 
  ๙.๑ การชักธงชาติ ท่ีมีความหมายถึงประเทศไทยหรือชาติไทย มีดังนี้ 
    ๙.๑.๑  ชักขึ้นเวลา  ๐๘๐๐ 
    ๙.๑.๒  ชักลงเวลา  ๑๘๐๐ 
  ๙.๒  วันพิธีส าคัญที่ต้องประดับธงชาติ 

๙.๒.๑  วันขึ้นปีใหม่ (๑ ม.ค.)     ๑  วัน 
๙.๒.๒  วันกองทัพไทย (๑๘ ม.ค.)    ๑  วัน  
๙.๒.๓  วันมาฆบูชา       ๑  วัน  
๙.๒.๔  วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกมหาราช   
 และวันท่ีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (๖ เม.ย.)   ๑  วัน  
๙.๒.๕  วันสงกรานต์ (๑๓ เม.ย.)     ๑  วัน 
๙.๒.๖  วันพืชมงคล       ๑  วัน 
๙.๒.๗  วันวิสาขบูชา  
๙.๒.๘  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  ๑  วัน 
 พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  (๓ มิ.ย.)  
๙.๒.๙  วันอาสาฬหบูชา      ๑  วัน 
๙.๒.๑๐  วันเข้าพรรษา     ๑  วัน 
๙.๒.๑๑  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ   ๒  วัน 
 พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ  
 พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๘ ก.ค.)   
๙.๒.๑๒  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าสิริกิต์ิ   ๑  วัน 
 พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   
 และวันแม่แห่งชาติ (๑๒ ส.ค.)    
๙.๒.๑๓  วันพระราชทานธงชาติไทย (๒๘ ก.ย.)     ๑  วัน  
 

 
 
 
 



- ๓๔๙ - 
 

๙.๒.๑๔  วันสหประชาชาติ (๒๔ ต.ค.)    ๒  วัน   
๙.๒.๑๕  วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จ  
 พระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
 บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (๕, ๖ ธ.ค.)         
 ๙.๒.๑๖  วันรัฐธรรมนญู (๑๐ ธ.ค.)               ๑  วัน  

                        นอกจากนี้ ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นครั้งคราว งานพิธีอื่น ๆ ตามประเพณีนิยม 
หากจะชักและประดับธงชาติก็ท าได้    
 ๙.๓  การลดธงชาติคร่ึงเสา     
    การลดธงชาติครึ่งเสากรณีใด เป็นเวลาเท่าใด ทางราชการจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป
ในทางปฏิบัติท่ีผ่านมากรณีประมุขหรือ บุคคลส าคัญของประเทศต่างๆ เสียชีวิต ให้ลดธงชาติครึ่งเสาท่ัวราชอาณาจักร 
เป็นเวลา ๓ วัน 
    การลดธงชาติครึ่งเสาให้ปฏิบัติเหมือนการชักธงขึ้นตามปกติ แต่เมื่อธงถึงยอดเสาแล้ว จึงลด
ธงลงให้อยู่ในระดับความสูงประมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของความสูงของเสาธงนั้น และเมื่อจะชักธงลงให้ชักธงขึ้น
จนถึงยอดเสาก่อนแล้วจึงชักธงลง   
 ๙.๔  การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น      
    ๙.๔.๑  การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงอื่น ยกเว้นธงพระอิสริยยศ จะต้องไม่ให้ธงชาติ
อยู่ในระดับต่ ากว่าธงอื่น ๆ โดยปกติให้จัดธงชาติอยู่ท่ีเสาธงแรก ด้านขวา     
    ๙.๔.๒  การประดับธงชาติคู่กับธงอื่นในงานพิธีซึ่งมีแท่นหรือมีท่ีส าหรับประธาน ให้จัดธง
ชาติอยู่ด้านขวาของแท่นพิธีและธงอื่นอยู่ด้านซ้าย   
    ๙.๔.๓  การประดับธงชาติคู่กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจ านวนค่ี ให้ธงชาติอยู่กลาง 
    ๙.๔.๔  การประดับธงชาติคู่กับธงอื่น เมื่อรวมกับธงชาติแล้วเป็นจ านวนคู่ ให้ธงชาติอยู่กลาง
ด้านขวา   
 ๙.๕  การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับพระพุทธรูปหรือพระบรมรูปในพิธีต่างๆ 
     ให้จัดธงชาติอยู่ด้านขวาของพระพุทธรูป หรือพระบรมรูป 
 ๙.๖  การประดับธงชาติคู่หรือร่วมกับธงของต่างประเทศ    
     ๙.๖.๑  ต้องมีลักษณะเท่าเทียมกัน เช่น ขนาดและความสูงต่ าของธง เป็นต้น 
     ๙.๖.๒  ถ้าประดับธงชาติร่วมกับธงของต่างประเทศประเทศเดียว ต้องให้ธงชาติอยู่
ด้านขวาของธงต่างประเทศ 
     ๙.๖.๓  ถ้าประดับธงชาติร่วมกับธงของต่างประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติ
แล้ว เป็นจ านวนค่ี ให้ธงชาติอยู่ตรงกลาง 
     ๙.๖.๔  ถ้าประดับธงชาติร่วมกับธงของต่างประเทศมากกว่าหนึ่งประเทศ เมื่อรวมกับธงชาติ
แล้วเป็นจ านวนคู่ ให้ธงชาติอยู่กลางด้านขวา  
 ๙.๗   การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศในราชอาณาจักร ให้กระท าได้เฉพาะธงชาติ ธง
ราชนาวี หรือธงประจ ากองทัพเรือ ธงส าหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท ธงแสดงต าแหน่งประมุข
ของรัฐ หรือหัวหน้ารัฐบาล ธงแสดงต าแหน่งหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต ธงแสดงต าแหน่งหัวหน้าสถานท่ีท าการ
ทางกงสุล ธงของรัฐต่างประเทศ ธงขององค์การระหว่างประเทศท่ีรัฐบาลไทยเป็นสมาชิก และธงอื่นของ
ต่างประเทศ  ซึ่งได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



- ๓๕๐ - 
 

    การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศตามความในวรรคข้างต้น ให้กระท าได้ ณ สถานท่ี 
ดังต่อไปนี้ 
    ๙.๗.๑  สถานท่ีพักอาศัยหรือยานพาหนะส าหรับองค์ราชาธิบดี ราชินี ราชสามี รัชทายาท 
ประมุขของรัฐหรือผู้แทน หรือหัวหน้ารัฐบาลในโอกาสท่ีมาเยือนประเทศไทย 
    ๙.๗.๒  สถานท่ีท าการของคณะผู้แทนทางการทูต สถานท่ีท าการทางกงสุล หรือ
ส านักงานขององค์การระหว่างประเทศ และรวมถึงหน่วยขององค์การระหว่างประเทศ 
    ๙.๗.๓  สถานท่ีอยู่  ท่ีพักอาศัย หรือยานพาหนะส าหรับหัวหน้าคณะผู้แทนทางทูต 
หัวหน้าสถานท่ีท าการทางกงสุล หรือหัวหน้าส านักงานขององค์การระหว่างประเทศ และรวมถึงหัวหน้า
หน่วยงานขององค์การระหว่างประเทศ 
    ๙.๗.๔  เรือหรืออากาศยานต่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
    ๙.๗.๕  สถานท่ีอื่นตามท่ีนายกรัฐมนตรีประกาศให้ใช้ ชัก หรือแสดงธงได้ หรือตามท่ี
ได้รับอนุญาตจากนายกรัฐมนตรี 
         การใช้ ชัก หรือแสดงธง ตามข้อ ๙.๗.๑ ถึง ๙.๗.๔ ให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียม
ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศหรือความตกลงกับรัฐบาลไทย 
        การใช้ ชัก หรือแสดงธง ตามข้อ ๙.๗.๕ ให้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
 ๙.๘  ข้อความในข้อ ๙.๗ มิให้ใช้บังคับ การใช้ ชัก หรือแสดงธงของต่างประเทศ ภายในห้องของ
อาคาร 
               ๑๐.  บทก าหนดโทษ 
  ๑๐.๑  การกระท าใด ๆ ต่อธง หรือเครื่องหมายอื่นใด อันมีความหมายถึงรัฐ เพื่อเหยียด
หยามประเทศชาติ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔,๐๐๐.- บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ๑๐.๒  ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอื่นของต่างประเทศนอกจากธงท่ีก าหนดให้ใช้ชัก หรือแสดง
ได้ ตามข้อ ๙.๗ วรรคแรก ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐.- บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ๑๐.๓  ผู้ใดใช้หรือแสดงธงต่างประเทศ โดยไม่ปฏิบัติ ตามข้อ ๙.๗ วรรคท่ี ๒ วรรคท่ี ๓ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ๑๐.๔  ผู้ใดใช้ ชัก หรือแสดงธงอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่ได้บัญญัติก าหนดลักษณะไว้ใน
พระราชบัญญัติ หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ โดยไม่มีสิทธิ์หรือใช้ ชักหรือ
แสดงธงท่ีคล้ายคลึงกับธงดังกล่าว ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐.- บาท หรือท้ังจ า
ท้ังปรับ 
  ๑๐.๕  ผู้ใดใช้ หรือแสดงธง รูปจ าลองของธง หรือแถบสีธงท่ีได้ก าหนดลักษณะไว้ใน
พระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามพระราชบัญญัตินี้ไว้ท่ีส่ิงบรรจุหีบห่อ ส่ิงหุ้มห่อ 
ส่ิงผูกมัด หรือส่ิงใด ๆ ท้ังนี้ โดยไม่สมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐.- บาท 
หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
  ๑๐.๖  ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดต่อธงชาติ รูปจ าลองของธงชาติ หรือแถบสีของ 
ธงชาติ  ดังต่อไปนี้ 
        ๑๐.๖.๑  ประดิษฐ์รูป  ตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายอื่นใดในผืนธง รูปจ าลองของ
ธงหรือในแถบสีธง นอกจากท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติธง หรือกฎหมายอื่น 
         
 
  
 
 



- ๓๕๑ -  
 
       ๑๐.๖.๒  ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจ าลองของธง หรือแถบสีธงอันมีลักษณะตามข้อ 
๑๐.๖.๑ 
 ๑๐ .๖ .๓  ใช้ ชัก หรือแสดงธง รูปจ าลองของธง หรือแถบสีธงไว้  ณ ท่ีหรือโดยวิ ธี 
อันไม่สมควร 
 ๑๐.๖.๔  ประดิษฐ์ธง รูปจ าลองของธง หรือแถบสีธงไว้ ณ ท่ีหรือส่ิงใด ๆ โดยไม่สมควร 
 ๑๐.๖.๕  แสดงหรือได้ส่ิงใด ๆ ท่ีมีรูปธง รูปจ าลองของธง หรือมีแถบสีธง มีลักษณะ 
ตามข้อ ๑๐.๖.๔ โดยไม่สมควร 
                             การกระท าใด ๆ ต่อธงชาติ ตามข้อ ๑๐.๖.๑ ถึง  ๑๐.๖.๕ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 
๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท  หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
   ๑๐.๗   ผู้ใดกระท าการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการเหยียดหยามต่อธง รูปจ าลองของธงหรือ 
แถบสีธงท่ีได้ก าหนดลักษณะไว้ในกฎหมายว่าด้วยธง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรือปรับไม่เกิน  
๑,๐๐๐ บาท หรือท้ังจ าท้ังปรับ 
             ๑๑.  บทเฉพาะกาล 
  ๑๑.๑  ธงชัยเฉลิมพล หรือธงประจ ากองทหารบก ธงประจ ากองทหารเรือธงประจ ากองทหาร
อากาศ ท่ีใช้อยู่ก่อนท่ีพระราชบัญญัติว่าด้วยธง ในฉบับปัจจุบันใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นธงชัยเฉลิมพลตาม
พระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลใหม่ 
  ๑๑.๒  ในระหว่างท่ียังมิได้ออกกฎกระทรวง หรือประกาศตามพระราชบัญญัติว่าด้วยธงฉบับ
ปัจจุบัน ให้บรรดากฎกระทรวงและประกาศท่ีได้ออกตาม พ .ร.บ.ธง พ.ศ.๒๔๗๙ และใช้บังคับอยู่ก่อนวันท่ี
กฎหมายฉบับนี้ใช้บังคับ คงใช้บังคับได้ต่อไป เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ 
 
 
เอกสารอ้างอิง -  พ.ร.บ.ธง  พ.ศ.๒๕๒๒    
     -  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการชักและประดับธงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ 
     -  อนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ ๖ ก.พ.๔๑ ท้ายหนังสือ สบ.ทอ.ท่ี กห ๐๖๐๒.๒/๓๓๗ ลง  ๖ ก.พ.๔๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๕๒ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงที่มีความหมายถึงประเทศและชาติไทย 

ธงราชนาว ีธงชาติ 

ธงพระอิสริยยศ 

ธงส าหรับองค์พระมหากษัตริย์ 

ธงมหาราชใหญ่ ธงมหาราชน้อย 

ธงส าหรับองค์สมเด็จพระราชินี 

ธงราชินีใหญ่ ธงราชินีน้อย 

ธงส าหรับองค์สมเด็จพระบรมราชชนนี 

ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ ธงบรมราชวงศ์น้อย 



- ๓๕๓ - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงส าหรับองค์สมเด็จพระยุพราช 

ธงเยาวราชใหญ่ ธงเยาวราชน้อย 

ธงส าหรับองค์พระวรชายาแห่งสมเด็จพระยุพราช 

ธงเยาวราชใหญ่ฝุายใน ธงเยาวราชน้อยฝุายใน 

- องค์พระราชโอรส 
ธงส าหรับ-  สมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ  แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล 
-  สมเด็จพระน้องยาเธอ 

ธงราชวงศใ์หญ่ฝุายหน้า ธงราชวงศน์้อยฝุายหน้า 
 

                -  องค์พระราชธิดา 
ธงส าหรับ    -  สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  แห่งพระมหากษัตริย์ทุกรัชกาล 
                -  สมเด็จพระน้องนางเธอ 

ธงราชวงศใ์หญ่ฝุายใน ธงราชวงศน์้อยฝุายใน 



- ๓๕๔ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ธงชัยเฉลิมพล ธงราชการทหาร ธงแสดงยศ,  ต าแหน่ง 
และหน่วยทหาร 

ธงฉาน 

ธงประจ ากองทัพบก 

ธงประจ ากองทัพเรือ 

ธงประจ ากองทัพอากาศ 

ธงชัยเฉลิมพล 
ของทหารบก 

ธงชัยเฉลิมพล 
ของทหารเรือ 

ธงชัยเฉลิมพล 
ของทหารอากาศ 

ธงทหาร 



- ๓๕๕ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงมหาราชใหญ่ ธงมหาราชนอ้ย 

ธงราชนิีใหญ่ ธงราชินนี้อย 

ธงบรมราชวงศ์ใหญ่ ธงบรมราชวงศ์น้อยฝุายใน 

ธงเยาวราชใหญ่ ธงเยาวราชน้อย 



- ๓๕๖ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ธงเยาวราชใหญ่ฝุายใน ธงเยาวราชน้อยฝุายใน 

ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายหนา้ ธงราชวงศ์นอ้ยฝุายหน้า 

ธงราชวงศ์ใหญ่ฝุายใน ธงราชวงศ์นอ้ยฝุายใน 

ธงผู้ส าเรจ็ราชการแทนพระองค ์



- ๓๕๗ - 
 

การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอฐัิผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

(ส าเนา) 
ประกาศกระทรวงกลาโหม 

เร่ือง ช้ีแจงการใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือที่เก็บอัฐิผู้เสียชีวิต 
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

---------------------------- 
เนื่องด้วยได้มีระเบียบทหารว่าด้วยทหารและต ารวจปุวยเจ็บและมรณะในราชการสนามท่ี ๒/๑๑๓๒ ลงวันท่ี ๑๐ 
มกราคม ๒๔๘๔ และระเบียบจัดการศพทหาร ของกรมบัญชาการทัพใหญ่ ท่ี ๑/๒๔๘๗  ลงวันท่ี ๑๗ พฤศจิกายน 
๒๔๘๗ แต่ระเบียบดังกล่าวมิได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือท่ีเก็บ
อัฐิผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการไว้อย่างชัดเจน ซึ่งท าให้มีการปฏิบัติแตกต่างกันระหว่างส่วน
ราชการต่าง ๆ ในสังกัด กห.ฉะนั้นจึงสมควรก าหนดหลักเกณฑ์การใช้คลุมศพ หีบศพ หรือท่ีเก็บอัฐิผู้เสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกันไว้ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ผู้เสียชีวิตท่ีสมควรได้รับเกียรติให้ใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือท่ีเก็บอัฐิได้แก่ผู้ท่ีเสียชีวิต
เนื่องจากการปฏิบัติราชการ ซึ่งการเสียชีวิตนั้นมิได้เกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือเกิดจาก
ความผิดของตนเอง 
 ข้อ  ๒  ธงชาติท่ีใช้คลุมศพ คลุมหีบศพ ท าด้วยผ้า มีขนาดกว้าง ๑๒๐ เซนติเมตร ยาว ๑๘๐ 
เซนติเมตร ธงชาติท่ีใช้คลุมท่ีเก็บอัฐิให้ใช้ขนาดตามความเหมาะสม 
 ข้อ  ๓  การใช้ธงชาติคลุมศพ ให้ใช้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
     ๓.๑  ในพิธีรับพระราชทานน้ าอาบศพหรือพิธีรดน้ าศพ 
     ๓.๒  ในพิธีปลงศพตามประเพณีของทหารเรือ 
 ๓.๓ในระหว่างการเคล่ือนย้ายศพเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา 
 ข้อ  ๔  การใช้ธงชาติคลุมหีบศพหรือที่เก็บอัฐิ ให้ใช้กรณีต่อไปนี้ 
     ๔.๑  ในการเชิญหรือเคล่ือนย้ายหีบศพหรืออัฐิ เพื่อประกอบพิธีรับพระราชทานน้ าอาบศพ 
หรือพิธีรดน้ าศพ 
     ๔.๒  ในระหว่างการท าพิธีบ าเพ็ญกุศลทางศาสนาของแต่ละศาสนา 
 ๔.๓  ในระหว่างการต้ังหีบศพเพื่อรับพระราชทานเพลิงศพประกอบการฌาปนกิจและ  
การเคล่ือนย้ายศพไปฝัง 
 ข้อ  ๕  การใช้ธงชาติคลุมศพหรือหีบศพหรือที่เก็บอัฐิ ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
     ๕.๑  การคลุมศพ คลุมตามความยาวของศพ ให้ขอบธงชาติด้านคันธงอยู่ทางศีรษะของศพ 
     ๕.๒  การคลุมหีบศพ คลุมทางด้านขวางของหีบศพ ในกรณีท่ีสามารถมองเห็นชายธงชาติ
ได้ท้ังสองชาย ต้องให้ชายธงชาติเสมอกับขอบด้านล่างของหีบศพทั้งสองข้าง ส่วนกรณีท่ีสามารถมองเห็นชายธง
ชาติเพียงด้านเดียวต้องให้ชายธงชาติด้านท่ีมองเห็นเสมอกับขอบด้านล่างของหีบศพ 
    ส าหรับโกศ หรือหีบท่ีได้รับพระราชทานประกอบเกียรติยศแก่ศพ ห้ามใช้ธงชาติคลุม แต่ให้
พับธงชาติวางบนพานทอง ต้ังไว้หน้าโกศหรือหีบเช่นเดียวกับการต้ังเครื่องยศและเครื่องราชอิศริยาภรณ์ แต่
ต้องไม่ต่ ากว่าเครื่องยศและเครื่องราชอิศริยาภรณ์ 
     ๕.๓  การคลุมท่ีเก็บอัฐิอนุโลมตามความเหมาะสม 
 ข้อ  ๖  การปลงศพในทะเล ให้กองทัพเรือถือปฏิบัติตามประเพณีชาวเรือ 
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 ข้อ  ๗  การใช้ธงชาติคลุมศพ หีบศพ หรือท่ีเก็บอัฐิ จะต้องไม่ให้เป็นการเส่ือมเสียเกียรติแก่ธง 
 ข้อ  ๘  การท าพิธีหรือบรรจุศพที่มีธงชาติคลุมหีบศพ เมื่อจะท าการฝังหรือบรรจุ 
ให้เชิญธงชาติท่ีคลุมหีบศพพับเก็บให้เรียบร้อย โดยมิให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงสัมผัสพื้นดิน 
  
                ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒๒  พฤษภาคม  ๒๕๒๗ 
               (ลงช่ือ)  พลอากาศเอก พะเนียง  กานตรัตน์ 
                                    (พะเนียง  กานตรัตน์) 
                                 รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ท าการแทน 
                                  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
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(ส าเนา) 
ฉบับพิเศษ หน้า ๓ 

เล่มท่ี ๙๘ ตอนท่ี ๑๑                             ราชกิจจานุเบกษา                              ๒๓ มกราคม ๒๕๒๔ 
                                                          กฎกระทรวง 

(พ.ศ.๒๕๒๔) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติธง 

พ.ศ.๒๕๒๒ 
-------------------------------- 

 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติธง พ.ศ.๒๕๒๒ 
นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ  ๑  ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารบก มีดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ยอดคันธง เป็นรูปซุ้มเรือนแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปภายในท าด้วยโลหะสีทอง 
      (๒)  คันธง กว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร 
      (๓)  คันธงระหว่างฐานซุ้มเรือนแก้วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป็นโบว์หูกระต่าย  
ห้อยชายท้ังสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบท้ังสองเป็นครุย 
      (๔)  คันธงตอนท่ีติดกับธง มีสักหลาดสีแดงติดกับริมธงหุ้มรอบคันธงมีหมุดท าด้วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดท่ี ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดท่ี ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักรหมุดท่ี ๓ เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ
หมุดท่ี ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพบก หมุดท่ี ๑ อยู่บนสุด  หมุดต่อไปเรียงลงมา
ตามล าดับ 
 ข้อ  ๒  ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารเรือ มีดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ยอดคันธง เป็นรูปช้างสามเศียรภายใต้พระมหามงกุฎท าด้วยโลหะสีทอง 
      (๒)  คันธง กว้างขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร 
      (๓)  คันระหว่างฐานช้างสามเศียรกับมุมบนของธงมีแถบธงชาติเป็นโบว์หูกระต่าย  ห้อยชาย
ท้ังสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบท้ังสองเป็นครุย 
      (๔)  คันธงตอนท่ีติดกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธงมีหมุดท าด้วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดท่ี ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดท่ี ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักรหมุดท่ี ๓ เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ
หมุดท่ี ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพเรือ หมุดท่ี ๑ อยู่บนสุด  หมุดต่อไปเรียงลงมา
ตามล าดับ 
 ข้อ  ๓  ให้ส่วนประกอบของธงชัยเฉลิมพลของทหารอากาศ มีดังต่อไปนี้ 
      (๑)  ยอดคันธง เป็นรูปซุ้มเรือนแก้วประดิษฐานพระพุทธรูปภายในท าด้วยโลหะสีทอง 
      (๒)  คันธง กว้างขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓.๕ เซนติเมตร ยาว ๒.๔๓ เมตร 
      (๓)  คันธงระหว่างฐานซุ้มเรือนแก้วกับมุมบนของธง มีแถบธงชาติเป็นโบว์หูกระต่าย  
ห้อยชายท้ังสองยาวเลยมุมธงด้านล่าง ปลายชายแถบท้ังสองเป็นครุย 
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      (๔)  คันธงตอนท่ีติดกับธง มีสักหลาดสีแดงต่อกับริมธงหุ้มรอบคันธงมีหมุดท าด้วยโลหะ
สีทอง ๑๕ หมุด หมุดท่ี ๑ เป็นรูปประเทศไทย หมุดท่ี ๒ เป็นรูปเสมาธรรมจักรหมุดท่ี ๓ เป็นรูปพระปรมาภิไธยย่อ
หมุดท่ี ๔ เป็นรูปรัฐธรรมนูญ หมุดต่อไปเป็นรูปเครื่องหมายกองทัพอากาศ หมุดท่ี ๑ อยู่บนสุด หมุดต่อไปเรียง
ลงมาตามล าดับ 
 
                    ให้ไว้  ณ  วันท่ี  ๑๓  มกราคม  ๒๕๒๔ 

                            (ลงช่ือ)  พลเอก เปรม   ติณสูลานนท์ 
                               นายกรัฐมนตรี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖๑ - 
 

ธงแสดงหน่วยทหารอากาศที่มิใช่ส่วนก าลังรบ 
 
 ๑.  วัตถุประสงค์ เพื่อให้ธงแสดงหน่วยทหารอากาศ ท่ีมิใช่ส่วนก าลังรบ มีลักษณะ รูปแบบ 
ขนาด และสีของธง เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
 ๒.  ขนาดและลักษณะ ของธงแสดงหน่วยทหารที่มิใช่ส่วนก าลังรบ 
 ๒.๑  มีลักษณะเป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ขนาดกว้าง ๙๐ ซม. ยาว ๑๓๕ ซม. ตรงกลางผืนธง 
มีรูปเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วย  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  ๖๐  ซม. 
 ๒.๒  สีเครื่องหมายสัญลักษณ์ของหน่วยที่จะน าไปไว้ตรงกลางผืนธง  ให้หน่วยก าหนดขึ้นเอง
ตามความเหมาะสม 
 ๒.๓  ขอบโดยรอบผืนธงไม่มีครุย และไม่น าสีอื่นท่ีแตกต่างจากสีพื้นธงมาท าเป็นขอบธง 
 ๒.๔  เสาธงให้มีความสูง  ๒.๓๐ ม. 
 ๓.  สีของธง 
  ๓.๑  หน่วยในส่วนบัญชาการ   ใช้สีฟูาอ่อน (ออกเทา) 
  ๓.๒  หน่วยในส่วนยุทธบริการ  ใช้สีเลือดหม ู
  ๓.๓  หน่วยในส่วนการศึกษา   ใช้สีเหลือง 
  ๓.๔  หน่วยในส่วนกิจการพิเศษ ใช้สีเขียว 
 ๔.  พธ.ทอ. เป็นหน่วยจัดหาธง เสาธง ท่ีหน่วยต่าง ๆ ร้องขอ และควบคุมสีของธงให้เป็น
มาตรฐาน  รวมท้ังด าเนินการจัดหาธงเปล่ียนให้แก่หน่วย ทุก ๓ ปี 
 
 
เอกสารอ้างอิง ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยธงแสดงหน่วยทหารอากาศ  ท่ีมิใช่ส่วนก าลังรบ พ.ศ.๒๕๔๒ 
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การต้ังชื่อสถานที่ส าคัญของทางราชการ 
 

 ๑.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การตั้งชื่อสถานที่ส าคัญของทางราชการกองทัพอากาศเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 

 ๒.  นิยามศัพท์   
  ๒.๑  “สถานท่ีส าคัญของทางราชการ” หมายความว่า อาคาร ส่ิงก่อสร้าง ถนน และช่องทาง 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด  
 ๒.๒  “ถนนสายประธาน” หมายความว่า ถนนท่ีมีจุดเริ่มต้นเช่ือมต่อหรือแยกออกจากทาง
หลวง หรือถนนของหน่วยงานอื่นผ่านเข้ามาในเขตพื้นท่ีกองทัพอากาศ  
 ๒.๓  “ถนนสายรอง” หมายความว่า ถนนท่ีแยกออกจากถนนสายประธาน 
 ๒.๔  “ถนนภายในส่วนราชการ”หมายความว่า ถนนที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของส่วน
ราชการนั้น ๆ 
 ๒.๕  “ซอย”หมายความว่าถนนท่ีแยกออกจากถนนสายประธานหรือถนนสายรองผ่านเข้า
ไปในเขตพื้นท่ีบ้านพักอาศัยของทางราชการ หรือถนนท่ีทางราชการพิจารณาว่ามีความส าคัญน้อยกว่า  
ถนนสายรอง 
 ๒.๖  “ช่องทางกองทัพอากาศ” หมายความว่า ช่องทางผ่านเข้า-ออกเขตพื้นท่ีกองทัพอากาศท่ี
ต้ังอยู่ ณ จุดเริ่มต้นหรือจุดใดจุดหนึ่งของถนนสายประธาน ผ่านเข้ามาในเขตพื้นท่ีกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง
เฉพาะส่วนท่ีเป็นท่ีต้ังของส่วนราชการต่าง ๆ ในพื้นท่ีฝ่ังตะวันตกของถนนพหลโยธิน และพื้นท่ีฝ่ังสีกัน ยานพาหนะ 
สัญจรผ่านได้ 
 ๒.๗  “ช่องทางหน่วย” หมายความว่า ช่องทางผ่านเข้า-ออกพื้นท่ีส่วนราชการต่าง ๆ ณ ท่ีต้ัง
ดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด ยานพาหนะสัญจรผ่านได้ 
 ๒.๘  “ช่องทางบ้านพักอาศัย” หมายความว่า ช่องทางผ่านเข้า-ออกเขตการพักอาศัย 
ของทางราชการ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด ยานพาหนะสัญจรผ่านได้ 

 ๓.  หลักเกณฑ์  
 ๓.๑  การตั้งช่ืออาคารและส่ิงก่อสร้าง 
    ๓.๑.๑  ใช้ช่ือหน่วยหรือวัตถุประสงค์หรือช่ือหน่วยและวัตถุประสงค์ของการก่อสร้าง 
เช่น อาคารทดสอบสมรรถภาพทางกายกองทัพอากาศ หรืออาคารอเนกประสงค์กองบิน ๑ เป็นต้น 
         ๓.๑.๒  ไม่ควรเสนอช่ือ หรือช่ือสกุล หรือช่ือและช่ือสกุลของตนเอง หรือผู้อื่น เป็นช่ืออาคาร
และส่ิงก่อสร้าง เว้นแต่ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 
           ๓.๑.๒.๑  เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างท้ังหมด 
          ๓.๑.๒.๒  เป็นอดีตผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานนั้น ๆ และพ้นจากอ านาจหน้าท่ี
ในราชการแล้ว 
 ๓.๒  การตั้งช่ือถนน ซอย และช่องทาง 
         ๓.๒.๑  พื้นท่ีส่วนกลาง ณ ท่ีต้ังดอนเมือง ให้ถือปฏิบัติดังนี้   
           ๓.๒.๑.๑  การตั้งช่ือถนนสายประธาน 
          ๓.๒.๑.๑ (๑)  ใช้ช่ือท่ีเป็นราชทินนามหรือช่ือสกุลของบุพการีทหาร
อากาศ 
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        ๓.๒.๑.๑ (๒)  ใช้ช่ือหรือชื่อสกุลของอดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ 
         ๓.๒.๑.๑ (๓)  ใช้ช่ือหรือช่ือสกุลของผู้กล้าหาญท่ีได้เสียสละชีวิต
เพื่อชาติขณะปฏิบัติหน้าท่ีในการรบหรือหน้าท่ีส าคัญอื่น ๆ อันเป็นเกียรติประวัติส าคัญยิ่ง 
                         ๓.๒.๑.๒  การตั้งช่ือถนนสายรอง 
          ๓.๒.๑.๒ (๑)  ให้ใช้ช่ือถนนสายประธานเป็นช่ือน าแล้วก ากับด้วย
หมายเลขไว้ท้ายช่ือเรียงไปตามล าดับ โดยให้ถนนท่ีแยกออกจากฝ่ังซ้ายของถนนสายประธานก ากับด้วยเลขค่ี  
และถนนท่ีแยกออกจากฝ่ังขวาของถนนสายประธานให้ก ากับด้วยเลขคู่ เช่น ถนนรณนภากาศ ๑, ๓, ๕, ๗, …  
และถนนรณนภากาศ ๒, ๔, ๖, ๘, … เป็นต้น  
          ๓.๒.๑.๒ (๒)  ถนนสายประธานท่ีมีถนนสายรองเพียงฝ่ังเดียว ให้ใช้
ช่ือถนนสายประธานเป็นช่ือน า แล้วก ากับด้วยหมายเลขเรียงไปตามล าดับ โดยไม่ต้องแบ่งเป็นเลขค่ี เลขคู่ เช่น 
ถนน … ๑, ๒, ๓, ๔, … เป็นต้น 
         ๓.๒.๒  การตั้งช่ือถนนภายในส่วนราชการ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
      ๓.๒.๒.๑  ถนนสายหลัก เป็นถนนท่ีส่วนราชการพิจารณาว่ามีความส าคัญของ
ส่วนราชการนั้น ๆ 
                  ๓.๒.๒.๑ (๑)  ใช้ช่ือท่ีเป็นราชทินนามหรือช่ือสกุลของบุพการีทหาร
อากาศ 
                  ๓.๒.๒.๑ (๒)  ใช้ช่ือหรือช่ือสกุลของอดีตผู้บังคับบัญชาของส่วน
ราชการนั้น ๆ 
                  ๓.๒.๒.๑ (๓)  ใช้ช่ือหรือช่ือสกุลของผู้กล้าหาญท่ีได้เสียสละชีวิตเพื่อ
ชาติขณะปฏิบัติหน้าท่ีในการรบหรือหน้าท่ีส าคัญอื่น ๆ อันเป็นเกียรติประวัติส าคัญยิ่ง  
                   ๓.๒.๒.๑ (๔)  ใช้ช่ืออื่น ๆ ท่ีหน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
เหมาะสม และสามารถอธิบายความหมายได้ 
      ๓.๒.๒.๒  ถนนท่ีแยกจากถนนสายหลัก 
                   ๓.๒.๒.๒ (๑)  ให้ใช้ช่ือถนนสายหลักเป็นช่ือน าแล้วก ากับด้วย
หมายเลขไว้ท้ายช่ือเรียงไปตามล าดับ โดยให้ถนนท่ีแยกออกจากฝ่ังซ้ายของถนนสายหลักก ากับด้วยเลขค่ี และถนน
ท่ีแยกออกจากฝ่ังขวาของถนนสายหลักให้ก ากับด้วยเลขคู่ 
                   ๓.๒.๒.๒ (๒)  ถนนสายหลักท่ีมีถนนท่ีแยกเพียงฝ่ังเดียว ให้ใช้ชื่อ
ถนนสายหลักเป็นช่ือน า แล้วก ากับด้วยหมายเลขเรียงไปตามล าดับ โดยไม่ต้องแบ่งเป็นเลขค่ี เลขคู่ 
                   ๓.๒.๒.๒ (๓)  ในกรณีท่ีไม่สามารถช้ีชัดได้ว่าเป็นถนนสายท่ีแยก 
จากถนนสายหลักให้ปฏิบัติตามข้อ ๕.๒.๒.๑ 
          ๓.๒.๒.๒ (๔)  ใช้ช่ืออื่น ๆ ท่ีหน่วยพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความ
เหมาะสม และสามารถอธิบายความหมายได้ 
  ๓.๒.๓  การตั้งช่ือซอย ให้ถือปฏิบัติดังนี้  
      ๓.๒.๓.๑  ให้ใช้ช่ือเขตการพักอาศัยก ากับด้วยหมายเลขเรียงไปตามล าดับ เช่น 
เขต ๑ ซอย ๑ หมายถึง ซอยท่ี ๑ ของเขตการพักอาศัยท่ี ๑ เป็นต้น 
      ๓.๒.๓.๒  นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ตามข้อ ๓.๒.๓.๑ ให้พิจารณาต้ังช่ือได้
ตามความเหมาะสม 
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  ๓.๒.๔  การตั้งช่ือช่องทางกองทัพอากาศ ให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
      ๓.๒.๔.๑  ให้ใช้หมายเลข และใช้ชื่อถนนที่เริ ่มต้นจากช่องทางนั้นหรือช่ือ
ท้องถิ่นนิยมก ากับ ตามควรแก่กรณีไว้ภายในวงเล็บ เช่น ช่องทางกองทัพอากาศ ๑ (ธูปะเตมีย์) เป็นต้น 
      ๓.๒.๔.๒  ให้เรียงล าดับหมายเลขช่องทางกองทัพอากาศ ในลักษณะเวียนขวา
รอบท่ีต้ังกองทัพอากาศ ณ ท่ีต้ังดอนเมือง (ตามเข็มนาฬิกา) 
      ๓.๒.๔.๓  ช่องทางกองทัพอากาศที่ไม่ได้อยู ่ในหน่วยที่มีลักษณะที่ตั ้ง
เหมาะสมท่ีจะต้ังช่ือช่องทางกองทัพอากาศได้ตามหลักเกณฑ์ในข้อ ๓.๒.๔.๑ และข้อ ๓.๒.๔.๒ ให้พิจารณาต้ังช่ือ
ได้ตามความเหมาะสม 
  ๓.๒.๕  การตั้งชื่อช่องทางหน่วย ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การตั้งชื ่อช่องทาง
กองทัพอากาศ โดยอนุโลม 
  ๓.๒.๖  การต้ังช่ือช่องทางบ้านพักอาศัย ให้ใช้ช่ือตามเขตพื้นท่ีท่ีเป็นท่ีต้ัง แล้วก ากับด้วย
หมายเลขตามล าดับในลักษณะการเวียนขวารอบท่ีต้ัง (ตามเข็มนาฬิกา) และถ้าหากช่องทางนั้น ๆ มีช่ือเดิมท่ี
เป็นช่ือเรียกตามความนิยมของท้องถิ่น ให้ก าหนดเป็นช่ือเฉพาะไว้ภายในวงเล็บ เช่น ช่องทางท่าดินแดง ๘ 
(สายฝน) เป็นต้น 

 ๔.  การด าเนินการ 
 ๔.๑  ให้กรมสารบรรณทหารอากาศ ออกค าส่ังกองทัพอากาศแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาการตั้งช่ือสถานท่ีส าคัญของทางราชการ ให้มีหน้าท่ีพิจารณาการต้ังช่ือสถานท่ีส าคัญของทางราชการ
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกองทัพอากาศก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
 ๔.๒  ให้หน่วย ณ ท่ีต้ังดอนเมือง บางซื่อ และต่างจังหวัด ท่ีประสงค์จะต้ังช่ือสถานท่ี
ส าคัญของหน่วยแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาการตั้งชื่อสถานที่ส าคัญของหน่วยนั้น ๆ  เพื่อรับผิดชอบและ
พิจารณาการต้ังช่ือโดยใช้หลักเกณฑ์ในข้อ ๕ เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาได้ตามความเหมาะสม  
แล้วเสนอผลการพิจารณารายงานผ่านกรมสารบรรณทหารอากาศ ให้คณะกรรมการพิจารณาการตั้งชื่อ
สถานท่ีส าคัญของทางราชการในข้อ ๖เป็นผู้พิจารณาน าเรียนขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศเว้นแต่การ
ต้ังช่ือถนน  ช่ือซอย และช่องทางภายในส่วนราชการในข้อ ๕.๒.๒, ๕.๒.๓, ๕.๒.๕ และ ๕.๒.๖ ให้อยู่ในอ านาจ
และดุลยพินิจของหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 
 ๔.๓  ช่ือสถานท่ีส าคัญของทางราชการท่ีได้ก าหนดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คง
เป็นไปตามเดิม หากจะเปล่ียนแปลงหรือยกเลิก ให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
 ๔.๔  ให้กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ ส่งส าเนาหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้างสถานท่ี
ส าคัญของทางราชการท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบัน และท่ีจะมีการก่อสร้างขึ้นใหม่ในโอกาสต่อไป ให้คณะกรรมการ
พิจารณาการต้ังช่ือสถานท่ีส าคัญของทางราชการโดยรายงานผ่านกรมสารบรรณทหารอากาศเพื่อพิจารณา
ร่วมกับหน่วยเกี่ยวข้องในการตั้งช่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของระเบียบนี้ 
 ๔.๕  ให้กรมสารบรรณทหารอากาศออกประกาศกองทัพอากาศ เรื่องการต้ังช่ือสถานท่ี
ส าคัญของทางราชการตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารอากาศ เว้นแต่การต้ังช่ือถนน ช่ือซอย และ
ช่องทาง ภายในส่วนราชการ ให้อยู่ในอ านาจของหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศท่ีรับผิดชอบ รวมท้ังออก
ประกาศหน่วย แล้วส่งส าเนาให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศทราบต่อไป 
 
เอกสารอ้างอิง  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการตั้งช่ือสถานท่ีส าคัญของทางราชการพ.ศ.๒๕๕๔ 
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การเรียกชื่อห้องประชุม และห้องพิเศษอื่น ๆ ในอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ  
 

(ส าเนา) 
ประกาศกองทัพอากาศ 

เร่ือง  การเรียกชื่อห้องประชุมและห้องพิเศษอื่น ๆ ในอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
 

เพื่อให้การเรียกช่ือห้องประชุมและห้องพิเศษอื่น ๆ ในอาคารกองบัญชาการทหารอากาศเป็นไป 
ด้วยความเหมาะสม สะดวกในการติดต่อและปฏิบัติราชการ จึงให้ก าหนดช่ือห้องประชุมและห้องพิเศษอื่น ๆ  
ในอาคารกองบัญชาการทหารอากาศ ดังนี้ 

๑.  ห้องรับรองกองบัญชาการทหารอากาศ ให้ช่ือว่า “ห้องรับรองกองทัพอากาศ” 

๒.  ห้องประชุมกองทัพอากาศ ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมกองทัพอากาศ” 

๓.  ห้องอาหารนายทหารผู้ใหญ่ ให้ช่ือว่า“ห้องอาหารพิเศษ” 

๔.  ห้องประชุม - บรรยาย ให้ช่ือว่า “ห้องบรรยายกองบัญชาการกองทัพอากาศ” 

๕.  ห้องประชุมฝุายเสนาธิการกองทัพอากาศ ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมฝุายเสนาธิการกองทัพอากาศ” 

๖.  ห้องประชุมส านักท่ีปรึกษากองทัพอากาศ ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมส านักท่ีปรึกษาองทัพอากาศ” 

๗.  ห้องประชุมระหว่างอาคารกรมฝุายอ านวยการ ช้ันท่ี ๒ ให้ช่ือเป็นหมายเลข ดังนี้ 
 ๗.๑  ห้องประชุมท่ีอยู่ระหว่างอาคารกรมสารบรรณทหารอากาศ กับกรมข่าวทหารอากาศ 

ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๑” 
 ๗ .๒  ห้องประชุมท่ีอยู่ระหว่างอาคารกรมข่าวทหารอากาศ กับกรมส่งก าลังบ ารุง  

ทหารอากาศ ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๒” 
 ๗.๓  ห้องประชุมท่ีอยู่ระหว่างอาคารกรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ กับส านักงานปลัดบัญชี

ทหารอากาศ ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๓” 
 ๗.๔  ห้องประชุมท่ีอยู่ระหว่างอาคารส านักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ กับกรมการเงิน  

ทหารอากาศ ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๔” 
 ๗.๕  ห้องประชุมท่ีอยู่ระหว่างอาคารกรมการเงินทหารอากาศ กับกรมก าลังพลทหารอากาศ 

ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๕” 
 ๗.๖  ห้องประชุมท่ีอยู่ระหว่างอาคารกรมก าลังพลทหารอากาศ กับกรมจเรทหารอากาศ 

ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพอากาศ ๖” 
 ๗.๗  ห้องประชุมท่ีอยู่ระหว่างอาคารกรมจเรทหารอากาศ กับกรมยุทธการทหารอากาศ 

ให้ช่ือว่า “ห้องประชุมกรมยุทธการทหารอากาศ” 
 
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๒๖ 
             (ลงช่ือ) พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ 
            (ประพันธ์  ธูปะเตมีย์) 
                   ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

 
 
 



- ๓๖๖ - 
 

ก าหนดชื่อเรียกฐานที่ต้ังหน่วยบินต่าง ๆ 
 

(ส าเนา) 
ประกาศกองทัพอากาศ 

เร่ือง  ก าหนดชื่อเรียกฐานที่ต้ังหน่วยบินต่าง ๆ 
 

เพื่อให้การเรียกช่ือฐานท่ีต้ังของหน่วยของกองทัพอากาศ เป็นไปด้วยความเหมาะสม สะดวก  
ในการติดต่อ เรียกขาน จึงให้ก าหนดช่ือเรียกฐานท่ีต้ังของหน่วยบินต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. กองบิน ๑    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินโคราช" 

๒. กองบิน ๒    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินโคกกระเทียม" 

๓. กองบิน ๔    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินตาคลี" 

๔. กองบิน ๖    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินดอนเมือง" 

๕. กองบิน ๒๑    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินอุบลราชธานี" 

๖. กองบิน ๒๓    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินอุดรธานี" 

๗. กองบิน ๔๑    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินเชียงใหม่" 

๘. กองบิน ๔๖    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินพิษณุโลก" 

๙. กองบิน ๕๓    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินประจวบคีรีขันธ์" 

๑๐. กองบิน ๕๖    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินหาดใหญ่" 

๑๑. กองบิน ๗๑    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินสุราษฎร์ธานี" 

๑๒. โรงเรียนการบิน   เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินก าแพงแสน" 

๑๓. ฝูงบิน ๒๐๖    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินวัฒนานคร" 

๑๔. ฝูงบิน ๒๐๗    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินตราด" 

๑๕. ฝูงบิน ๔๖๖    เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินน่าน" 

๑๖. ฐานบินนครพนม   เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินนครพนม" 

๑๗. ฐานบินน้ าพอง   เรียกช่ือฐานท่ีต้ังว่า  "ฐานบินน้ าพอง" 
 

          ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๕  กันยายน  พ.ศ.๒๕๒๖ 
            (ลงช่ือ) พลอากาศเอก ประพันธ์  ธูปะเตมีย์ 
          (ประพันธ์  ธูปะเตมีย์) 
                  ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 
 
 
 
 



- ๓๖๗ - 
 

การเรียกชื่อส่วนราชการ ต าแหน่งของข้าราชการ และการจัดท าปูายชื่อส่วนราชการ 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้การเรียกช่ือส่วนราชการ และต าแหน่งของข้าราชการ ในโอกาสต่าง ๆ 
ตลอดจนการจัดท าปูายช่ือส่วนราชการภายนอกและภายในอาคารของ ทอ .เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงให้
ปฏิบัติดังนี้ 

๑. การเรียกชื่อส่วนราชการ 
๑.๑ ส่วนราชการขึ้นตรงต่อ นขต.ทอ. ให้เรียกช่ือจนถึง นขต.ทอ.เช่น 

“แผนกแบบธรรมเนียม กองเสมียนตรา กรมสารบรรณทหารอากาศ” 
“หมวดซ่อมบ ารุง แผนกรถนั่ง กองพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ” 

๑.๒ ส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ให้เรียกช่ือ  
จนถึงกองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม แล้วแต่กรณี เช่น 

“กองบิน ๑” 
“ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑” 
“ฝุายส่ือสาร ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑” 
“ฝูงบิน ๑๐๖” 
“ฝุายส่ือสาร ฝูงบิน ๒๐๖” 

๒. การรายงานต าแหน่ง และการอ่านค ากล่าวรายงานต าแหน่งของข้าราชการในโอกาสต่าง ๆ 
๒.๑ ข้าราชการสังกัด นขต.ทอ.ให้รายงานต าแหน่ง และอ่านค ากล่าวรายงานต าแหน่งใน

โอกาสต่าง ๆ จนถึงระดับ นขต.ทอ. ตัวอย่างเช่น 
“พลอากาศตรี ……………..… เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ” 
“นาวาอากาศเอก ……..…..… ผู้อ านวยการกองควบคุมการใช้จ่าย กรมการเงิน 

ทหารอากาศ” 
“นาวาอากาศโท …………….. นายทหารแผนและโครงการ กองตรวจกิจการท่ัวไป 

กรมจเรทหารอากาศ” 
๒.๒ ข้าราชการสังกัดกองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม ให้รายงานต าแหน่ง  

และอ่านค ากล่าวรายงานต าแหน่งในโอกาสต่าง ๆ จนถึงระดับ กองบิน หรือฝูงบินอิสระปฏิบัติราชการสนาม  
แล้วแต่กรณี ตัวอย่างเช่น 

“นาวาอากาศเอก …...………….. ผู้บังคับการกองบิน ๑” 
“นาวาอากาศโท .……………….. ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑” 
“นาวาอากาศตรี .……………….. หัวหน้าฝุายส่ือสาร ฝูงบิน ๑๐๑ กองบิน ๑” 
“นาวาอากาศโท .……………….. ผู้บังคับฝูงบิน ๑๐๖” 
“นาวาอากาศตรี ….…………….. หัวหน้าฝุายส่ือสาร ฝูงบิน ๒๐๖” 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖๘ - 
 

๓. การจัดท าปูายชื่อส่วนราชการ ภายนอกอาคาร 
๓.๑ ให้เขียนช่ือส่วนราชการด้วยค าเต็ม โดยไม่ต้องใส่สังกัด ตัวอย่างเช่น 

“ฝุายพลาธิการ” 
“แผนกช่างโยธา” 
“โรงพยาบาลกองบิน” 
“ฝูงบิน ๒๑๑” 
“กองบริการ” 
“กองบิน ๒๑” 

๓.๒ ส าหรับปูายช่ือส่วนราชการภายนอกอาคารที่มีอยู่เดิมให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะช ารุด
เสียหาย 
 
เอกสารอ้างอิง ค าส่ัง ทอ.(ฉ) ท่ี  ๙๓/๔๘  ลง ๒๓ ส.ค.๔๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๖๙ -  
 

หลักเกณฑ์การพิจารณาก าหนดค าย่อของ ทอ. 
 
 ๑.  วัตถุประสงค์ เพื่อให้การก าหนดและการใช้ค าย่อของกองทัพอากาศ เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้ค าย่อ พ.ศ.๒๔๙๗   

 ๒.  นิยามศัพท์  “ค าย่อของกองทัพอากาศ” หมายความว่า ค าย่อช่ือส่วนราชการ โรงเรียน 
ต าแหน่งหน้าท่ี เหล่า ยศ นักเรียนทหาร ท่ีต้ังทางทหาร และอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ 

 ๓.  หลักเกณฑ์ 
                     ๓.๑  หลักเกณฑ์ท่ัวไป 
      ๓.๑.๑  ค าย่อช่ือส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ  ให้ใช้พยัญชนะ ๒ ตัว ยกเว้น 
ส่วนราชการท่ีจ าเป็นต้องใช้พยัญชนะน้อยกว่า หรือมากกว่า ๒ ตัว และ/หรือท่ีกระทรวงกลาโหมก าหนด 
ให้ใช้อยู่ก่อนแล้วให้ใช้ไปตามเดิม  
   ๓.๑.๒  ค าย่อช่ือส่วนราชการระดับกองลงไปใช้พยัญชนะ ๓ ตัว ตามด้วยค าย่อของ
ส่วนราชการต้นสังกัด หากมีความจ าเป็นต้องใช้พยัญชนะ ๔ ตัว ให้ใช้เฉพาะในกรณีมีเหตุผลความจ าเป็น
เท่านั้น 
   ๓.๑.๓  ค าย่ออื่น ๆ นอกจากข้อ ๓.๑.๑ และ ๓.๑.๒ ใช้พยัญชนะให้เหมาะสมกับค าเต็ม 
แต่ต้องไม่เกิน ๔ ตัว  
   ๓.๑.๔  ใช้พยัญชนะตัวแรกของค า ตัวหน้าของพยางค์ ตัวหน้าของอักษรควบและ/หรือ
ตัวสะกด 
  ๓.๑.๕  ก าหนดให้ใกล้เคียงกับค าเต็ม เพื่อสะดวกและง่ายในการจ า กรณีการย่อช่ือ                 
ส่วนราชการ หากย่อแล้วจ าเป็นต้องซ้ ากับค าย่อของส่วนราชการอื่นสามารถกระท าได้ เนื่องจากในการเขียน 
ค าย่อของฝุาย แผนก หรือกอง จะต้องมีค าย่อช่ือส่วนราชการต้นสังกัดต่อท้ายค าย่อนั้น 
      ๓.๒  หลักเกณฑ์เฉพาะ 
   ๓.๒.๑  การก าหนดค าย่อช่ือส่วนราชการท่ีมีอัตรากองทัพอากาศก าหนดไว้ รวมท้ัง
อัตรากองทัพอากาศเพื่อพลาง ให้สามารถก าหนดค าย่อได้ถึงระดับแผนก 
   ๓.๒.๒  การก าหนดค าย่อระดับฝุายลงไป ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค าย่อของ
กองทัพอากาศ เป็นผู้พิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
   ๓.๒.๓  หากช่ือส่วนราชการใดมีตัวเลขต่อท้าย ให้เขียนตัวเลขต่อท้ายค าย่อนั้นด้วย 
      ๓.๓  หลักเกณฑ์อื่น ๆ เกี่ยวกับค าย่อท่ีมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ อาทิ การเขียน และการ
อ่านค าย่อช่ือส่วนราชการ ต าแหน่งหน้าท่ี วันเดือนปี เวลา ยานพาหนะ อาวุธ และเครื่องมือบางชนิด ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้ค าย่อ พ.ศ.๒๕๕๕ หรือตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม 
อนุมัติให้ใช้ 

 ๔.  การด าเนินการ 
                      ๔.๑  ให้กรมสารบรรณทหารอากาศ ด าเนินการขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณา               
ก าหนดค าย่อของกองทัพอากาศ ให้มีหน้าท่ีพิจารณาก าหนดค าย่อของกองทัพอากาศให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ 
 
 
 
 
 



- ๓๗๐ - 
 
  ๔.๒  ให้ส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ ท่ีประสงค์จะก าหนดหรือขอแก้ไขค าย่อของ              
ส่วนราชการในสังกัด ใช้หลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาขั้นต้น 
แล้วเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค าย่อของกองทัพอากาศ เป็นผู้พิจารณา หากคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดค าย่อของกองทัพอากาศ มีมติก าหนดให้แตกต่างไปจากท่ีส่วนราชการเสนอให้เสนอกลับไปยัง
ส่วนราชการนั้น ๆ โดยแจ้งเหตุผลของคณะกรรมการพิจารณาก าหนดค าย่อของกองทัพอากาศไปด้วย เพื่อให้
ส่วนราชการนั้นพิจารณาทบทวน และแจ้งผลการพิจารณาทบทวนพร้อมด้วยเหตุผล ให้คณะกรรมการพิจารณา
ก าหนดค าย่อของกองทัพอากาศ เพื่อพิจารณาหาข้อยุติ และเมื่อได้ข้อยุติแล้ว ให้น าเรียนผู้บัญชาการทหาร
อากาศ โดยผ่านกรมสารบรรณทหารอากาศ เพื่อขออนุมัติต่อไป 
  ๔.๓  ให้กรมสารบรรณทหารอากาศ ด าเนินการสรุปรายงานขออนุมัติของคณะกรรมการ
พิจารณาก าหนดค าย่อของกองทัพอากาศ ตามข้อ ๔.๒ พร้อมจัดท าค าส่ังกองทัพอากาศเรื่องให้ใช้ค าย่อของ                      
กองทัพอากาศ น าเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อพิจารณาอนุมัติและลงช่ือในค าส่ั ง ส าหรับค าย่อ 
ของส่วนราชการในระดับกองขึ้นไป ท่ีจะต้องขออนุมั ติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้ เสนอ  
กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อด าเนินการให้ต่อไป  

 ๕.  การใช้ค าย่อ 
      ๕.๑  ค าย่อใดท่ีมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี ก าหนดไว้แล้ว สามารถใช้ค าย่อนั้น             
ส าหรับหนังสือราชการภายนอกได้ 
      ๕.๒  ค าย่อใดท่ีมีระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการใช้ค าย่อ ก าหนดไว้หรือตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อนุมัติให้ใช้แล้ว สามารถใช้ค าย่อนั้นส าหรับหนังสือราชการท่ีอยู่ภายใน
กระทรวงกลาโหมได้ 
      ๕.๓  ค าย่อใดท่ีมีค าส่ังกองทัพอากาศก าหนดไว้ หรือตามท่ีผู้บัญชาการทหารอากาศ            
อนุมัติให้ใช้แล้ว สามารถใช้ค าย่อนั้นได้เฉพาะหนังสือราชการท่ีติดต่อภายในกองทัพอากาศเท่านั้น     

      ๕.๔   ค าย่อของกองทัพอากาศท่ีได้ก าหนดไว้แล้วก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้คงเป็นไปตามเดิม 
หากจะแก้ไขเปล่ียนแปลง ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดค าย่อของกองทัพอากาศ พิจารณาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ ส าหรับการแก้ไขค าย่อซึ่งได้ก าหนดไว้แล้ว และใช้มานาน จนเป็นท่ี
ทราบท่ัวกัน ไม่ควรมีการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง  ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยค าย่อของกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 
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แนวทางการปฏิบัติการจัดท าระเบียบ ทอ. 
 
 ๑.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับสายทางเดินหนังสือและความรับผิดชอบในการ
จัดท าระเบียบ ทอ.ของ นขต.ทอ.และหน่วยเกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

 ๒.  การปฏิบัติ 
                      ๒.๑ กรณีไม่เร่งด่วน ให้ส่วนราชการสายงานท่ีเกี่ยวข้อง หรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง  
ท่ีจะออกระเบียบ ทอ.ส่งร่างระเบียบให้ สธน.ทอ.ตรวจสอบด้านกฎหมายก่อน แล้ว สธน.ทอ.ส่งต่อให้ สบ.ทอ. 
เพื่อตรวจสอบรูปแบบและข้อความท่ัวไปท่ีไม่ใช่ข้อความเฉพาะในสายวิทยาการใดของร่างระเบียบดังกล่าว 
ก่อนส่งคืนให้ส่วนราชการสายงานท่ีเกี่ยวข้องหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพื่อน าเรียน ผบ.ทอ.ลงช่ือ  
ตามผนวก ก 
                      ๒.๒  กรณีเร่งด่วน ให้ส่วนราชการสายงานท่ีเกี่ยวข้องหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง จัดท า 
ร่างระเบียบ จ านวน ๒ ฉบับ โดยส่งให้ สธน.ทอ. ๑ ฉบับ และ สบ.ทอ. ๑ ฉบับ เพื่อตรวจสอบตามข้อ ๒.๑  
เมื่อ สธน.ทอ.และ สบ.ทอ.ด าเนินการในส่วนเกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะส่งคืนให้ส่วนราชการสายงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง เพื่อน าเรียน ผบ.ทอ.ลงช่ือ ตามผนวก ข 
                      ๒.๓  ส่วนราชการท่ี หน.หน่วยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบมีหน้าท่ีส าเนาแจกจ่ายให้ 
นขต.ทอ.ทราบและถือปฏิบัติ  ท้ังนี้เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ 
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ท่ีก าหนดให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องมีหน้าท่ีด าเนินการต่อหนังสือต้ังแต่การจัดท า  
จนถึงการส าเนาแจกจ่าย 
 
เอกสารอ้างอิง - อนุมั ติ  ผบ.ทอ. เมื่ อ  ๕ ต.ค.๕๒ ท้ายหนัง สือ สบ.ทอ.  ท่ี  กห ๐๖๐๓.๓/๒๓๐๔  
                      ลง ๒๙ ก.ย.๕๒เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการจัดท าระเบียบ ทอ. 
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ผนวก ก 
การจัดท าระเบียบ ทอ. 

 
กรณีไม่เร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการสายงานทีเ่กี่ยวข้อง 
หรือส่วนราชการเจา้ของเรื่อง 

สธน.ทอ. 
ตรวจด้านกฎหมาย 

สบ.ทอ. 
ตรวจสอบรูปแบบและข้อความทั่วไป 

ส่วนราชการสายงานทีเ่กี่ยวข้อง 
หรือส่วนราชการเจา้ของเรื่อง ปรับแก้ไข 

(ถ้ามี) แล้วน าเรียน ผบ.ทอ.ลงชื่อ 

ส่วนราชการทีเ่ป็นหน่วยผู้รักษาการตามระเบียบ 
ส าเนาแจกจา่ย นขต.ทอ.และผูเ้กี่ยวข้อง 
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ผนวก ข 
การจัดท าระเบียบ ทอ. 

 
กรณีเร่งด่วน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนราชการสายงานทีเ่กี่ยวข้อง 
หรือส่วนราชการเจา้ของเรื่อง 

สธน.ทอ. 
ตรวจด้านกฎหมาย 

สบ.ทอ. 
ตรวจสอบรูปแบบและข้อความทั่วไป 

ส่วนราชการสายงานทีเ่กี่ยวข้อง 
หรือส่วนราชการเจา้ของเรื่อง 

ปรับแก้ไข (ถ้ามี) แล้วน าเรียน ผบ.ทอ.ลงชื่อ 

ส่วนราชการทีเ่ป็นหน่วยผู้รักษาการตามระเบียบ 
ส าเนาแจกจา่ย นขต.ทอ.และผูเ้กี่ยวข้อง 
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การใช้ค าพูดทางโทรศัพท์ 
 

(ส าเนา) 
ค าแนะน า 

ท่ี  ๙๒๖๕/๘๖ 
เร่ือง  การใช้ค าพูดทางโทรศัพท์ 

--------------------- 
 

 เพื่อให้การใช้ค าพูดทางโทรศัพท์ของข้าราชการใน ทอ.เป็นระเบียบอันเดียวกันโดยไม่ลักล่ัน 
และให้พูดเป็นไปโดยสุภาพเรียบร้อย ไม่กระโชกกระชากและไม่เสียเวลา จึงขอแนะน าดังต่อไปนี้ 

๑.  ผู้รับโทรศัพท์ 
  ก.  บอกสถานท่ีและยศ ช่ือ ช่ือสกุลของผู้รับก่อน เช่น “ท่ีนี่ บก.ทอ.จ่าอากาศตรี ก. 

(นามสกุล) พูดครับ” 
  ข.  ถามสถานท่ี ช่ือ และธุระของผู้พูด เช่น “ขอโทษ ใครพูด จากท่ีไหน ต้องการพูดกับใคร” 
  ค.  เมื่อเลิกพูดให้กล่าว “สวัสดี” 

๒.  ผู้พูด 
  ก.  บอกสถานท่ี ยศ ช่ือ ช่ือสกุลของผู้พูด 
  ข.  เมื่อทราบช่ือ และสถานท่ีผู้รับแล้ว ก็ด าเนินเรื่องท่ีต้องการ 
  ค.  กล่าค าขอบใจ หรือขอบคุณ และสวัสดี ตามท่ีควรเมื่อเลิกพูด 

๓. การใช้ค าพูดต่อสถานท่ีอื่นให้อนุโลมใช้ตามท่ีกล่าวนี้ 
  ผู้รับโทรศัพท์ควรต้องเอื้อเฟื้อเป็นธุระให้โดยรวดเร็ว เมื่อผู้พูดประสงค์จะให้ช่วยอย่างใด 

เช่น ให้ตามหาใครมาพูด หรือให้จดข้อความใด ๆ ไว้ดังนี้ การรับและการพูด โทรศัพท์ต้องกระท าอย่าง
ทะมัดทะแมงใช้ค าพูดและน้ าเสียงท่ีสุภาพ ชัดถ้อยชัดค า 

 
    (ลงนาม) พล.อ.ต.กาพย์  ทัตตานนท์ 
        ผบ.ทอ. 
         ท่ีว่าการ ทอ.พระนคร 
               ๑๑ ส.ค.๘๖ 
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การสะพายกระเป๋าหรือเปูขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน  
 

 ๑.  วัตถุประสงค์  ในปัจจุบันมีข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว รวมท้ัง
พนักงานราชการ เดินทางมาปฏิบัติราชการด้วยยานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานเป็น
จ านวนมาก เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการประหยัดพลังงาน ช่วยเหลือข้าราชการช้ันผู้น้อย และเพิ่มความ
ปลอดภัยขณะขับขี่ยานพาหนะ รวมท้ังลดภาระค่าครองชีพ และประหยัดพลังงาน ซึ่งมีความจ าเป็นต้องใช้
กระเป๋าหรือเปู ส าหรับบรรจุสัมภาระต่าง ๆ ท่ีต้องน าติดตัวมาปฏิบัติราชการ  

 ๒.  การสะพายกระเป๋าหรือเปูขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน ให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจ า และลูกจ้างช่ัวคราว รวมท้ังพนักงานราชการ ท่ีเดินทางมาปฏิบัติราชการด้วยรถจักรยานยนต์
หรือรถจักรยาน สามารถสะพายกระเป๋าหรือเปูท่ีมีสีกลมกลืนกับเครื่องแบบ (สีด า สีเทา หรือสีน้ าเงินด า ท่ีไม่มี
ลวดลายและเครื่องประดับใด ๆ ) เฉพาะขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยานได้ นอกจากนี้ให้ใช้การถือ
ตามปกติ  

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๓๗๖ - 
 

การปฏิบัติตนของทหาร  
 

 ๑.  การปฏิบัติตนของทหาร  ต้องเป็นตัวอย่างท่ีดี ท้ังนี้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็น
ตัวอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชาท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ังเรื่องทรงผม, การแต่งกาย, เครื่องหมาย, รองเท้า 
และความประพฤติ ให้กวดขันตามล าดับช้ัน  

 ๒.  ผู้ที่กระท าความผิดวินัยร้ายแรง  เช่น เมาสุราอาละวาด ยิงปืนในท่ีสาธารณะ เป็นต้น  
ให้พิจารณาโทษสถานเดียว คือ “ปลดออกจากราชการ” ผู้บังคับบัญชาต้องกวดขัน รับผิดชอบ และควบคุมให้
เต็มความสามารถ    

 ๓.  การเผยแพร่ข่าวสารต่าง ๆ ในส่ือทุกประเภทท่ีเข้าข่ายการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ
ทหารไม่ควรยุ่งเกี่ยว เพราะทหารควรเป็นผู้ถูกปลูกฝังทัศนคติท่ีดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
หากมีการกระท าผิด ควรด าเนินการลงโทษต้ังแต่สถานเบาจนถึงหนัก ไม่ควรปล่อยปละละเลย  

 ๔.  การใช้ผ้าส าหรับตัดเคร่ืองแบบของข้าราชการทหาร ให้ใช้ตามมาตรฐานของแต่ละ 
เหล่าทัพ แต่ นถปภ.รอ. เหล่า ทบ. ใช้ผ้ารีเจนซี่ส าหรับตัดเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอพับแขนยาว,  
ใช้ผ้ามาตุส ส าหรับเครื่องแบบปกติกากีแกมเขียวคอแบะ และผ้าวาเลนติโน่ส าหรับตัดเครื่องแบบปกติขาว  

 ๕.  การแสดงการเคารพของข้าราชการทหารหญิง กรณีเป็นงานพระราชพิธี หรือการเข้า
เฝูารับเสด็จในโอกาสต่าง ๆ หากสวมหมวกให้ถวายความเคารพด้วยท่าวันทยหัตถ์ หากมิได้สวมหมวกให้ถวาย
การเคารพแบบย่อเข่า (การถอนสายบัว)      

 

 

 

 

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

 ๑.  วัตถุประสงค์  เพื่อให้การปฏิบัติเรื่องการประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ 
เป็นแนวทางเดียวกัน   

๒.  การประดับพระบรมฉายาลักษณ์ และพระฉายาลักษณ์ ในอาคารสถานที่ราชการต่าง ๆ  
แบ่งออกเป็น ๒ กรณี ดังนี้   

 ๒.๑  กรณีมีพื้นที่เพียงพอ การประดับ มีทั้งหมด ๔ แบบ ดังนี้    
  ๒.๑.๑  แบบที่ ๑ รูปท่ี ๑ ประกอบด้วย  พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู่กับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ พระ
บรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  ๒.๑.๒  แบบที่ ๒ รูปท่ี ๒ ประกอบด้วย  พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ

พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี        

 
 



- ๓๗๘ -  
 

  ๒.๑.๓  แบบที่ ๓  รูปท่ี ๓  พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล  
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรม
ฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงฉายคู่กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี         

   

  ๒.๑.๒  แบบท่ี ๔ รูปท่ี ๔ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, พระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง, พระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี        

  
 ๒.๑  กรณี ไม่ มีพื้นที่ เพียงพอ   สามารถประดับเฉพาะ พระบรมฉายาลักษณ์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีได้ 
 
 
เอกสารอ้างอิง   ส านักพระราชวัง   

    


