


เน้นย ้ำให้ก้ำลังพล ทอ.ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทำงรำชกำร 
 

 ๑. กำรเคำรพ  
  ข้อบังคับทหำรว่ำด้วยกำรเคำรพ ซึ่งประกำศใช้ตำมค้ำสั่ง กห.เมื่อ ๑๒ มี.ค.๗๘ ก้ำหนดกำรเคำรพ
ของทหำรไว้ สรุปได้ว่ำ ผู้ที่มียศต่้ำต้องท้ำกำรเคำรพผู้ที่มียศสูง ผู้ที่มียศหรืออำวุโสสูงกว่ำต้องเคำรพตอบ ถ้ำยศเสมอกัน
หรือถ้ำไม่แน่ใจว่ำใครจะมีอำวุโสสูงกว่ำกันต้องท้ำกำรเคำรพซึ่งกันและกันโดยไม่เกี่ยงงอน ถ้ำสวมหมวกอยู่
จะถอดหมวกเคำรพแก่ผู้ใดมิได้ เว้นแต่เมื่อเข้ำไปในพระที่นั่ง โบสถ์ วิหำร ที่ว่ำกำร หรือเคหะสถำน ให้ถอดหมวก
เพ่ือเป็นกำรเคำรพต่อสถำนที่นั น 

 ๒. กำรปฏิบัติรำชกำร 
  ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๓ เม.ย.๔๑ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมำก ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๑๓๖๔ 
ลง ๑๗ เม.ย.๔๑ ให้ทุกส่วนรำชกำรของ ทอ.ปฏิบัติงำนในช่วงเวลำ ๐๘๐๐ - ๑๖๐๐ ยกเว้น ผู้ที่ปฏิบัติงำน
เกี่ยวกับกำรบินตำมฝูงบินหรือหน่วยบิน ให้ปฏิบัติงำนตั งแต่เวลำ ๐๗๓๐ เป็นต้นไป 

 ๓. กำรเสพสุรำ 
  ๓.๑ ค้ำสั่ง กห.ที่ ๑๔๔/๓๕ ลง ๑๗ ก.พ.๓๕ เรื่อง จ้ำกัดกำรเสพสุรำของข้ำรำชกำร 
ก้ำหนดนโยบำยจ้ำกัดกำรเสพสุรำของข้ำรำชกำรทหำรและลูกจ้ำง เพ่ือเป็นกำรป้องกันมิให้ผู้ที่นิยมกำรเสพสุรำ
ไปก่อคดีอำญำ อันน้ำมำซึ่งควำมเสื่อมเกียรติแก่ทำงรำชกำรไว้ ดังนี  
   ๓.๑.๑ ข้ำรำชกำรทหำรต่้ำกว่ำชั นสัญญำบัตรและลูกจ้ำงที่แต่งเครื่องแบบ จะเสพ
สุรำเมรัยได้เฉพำะภำยในเคหะสถำนอันเป็นที่พักอำศัยหรือภำยในสโมสรของทำงรำชกำรทหำรเท่ำนั น เว้นแต่
ในงำนเลี ยงฉลองเนื่องในโอกำสต่ำง ๆ  ที่จัดขึ นหรือได้รับอนุญำตให้จัดขึ น โดยผู้บังคับบัญชำตั งแต่ระดับผู้บังคับกำรกรม 
ผู้บังคับหมวดเรือ หรือผู้บังคับกำรกองบิน ขึ นไป 
   ๓.๑.๒ ห้ำมข้ำรำชกำรทหำรและลูกจ้ำงทั งที่แต่งเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบ 
เสพสุรำเมรัยจนถึงเสียกิริยำ 
   ๓.๑.๓ ห้ำมพลทหำรกองประจ้ำกำร และพลทหำรประจ้ำกำร เสพสุรำเมรัยโดยเด็ดขำด 
ไม่ว่ำจะอยู่ภำยในหรือภำยนอกกรมกอง 
   ๓.๑.๔ ให้ผู้บังคับบัญชำของแต่ละส่วนรำชกำร ได้ชี แจง สอดส่อง และดูแลกวดขัน   
ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำให้ถือปฏิบัติตำมโดยเคร่งครัด หำกปรำกฏว่ำมีเหตุกำรณ์อันไม่ดีงำมเกิดขึ น โดยมีสำเหตุ  
สืบเนื่องมำจำกกำรฝ่ำฝืนค้ำสั่งนี  ให้ถือเป็นควำมบกพร่องของผู้บังคับบัญชำของผู้ก่อเหตุกำรณ์นั น ๆ  และให้
ผู้บังคับบัญชำดังกล่ำวรับผิดชอบร่วมด้วยทุกกรณ ี
  ๓.๒ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๑๒ เม.ย.๔๗ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ด่วน ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๓๐๐๔ 
ลง ๘ เม.ย.๔๗ สรุปได้ว่ำ ให้ นขต.ทอ.ชี แจงสอดส่องดูแล และเข้มงวดกวดขันข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในหน่วย   
มิให้เสพสุรำในเวลำรำชกำร และปฏิบัติตำมค้ำสั่ง กห.ฯ ในข้อ ๓.๑ โดยเคร่งครัด รวมถึงให้ สน.ผบ.ดม.สอดส่องดูแล 
และเข้มงวดกวดขันในกำรตรวจตรำกำรเสพสุรำของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงตำมร้ำนอำหำรบริเวณโดยรอบ ทอ.
(ณ ที่ตั งดอนเมืองและบำงซื่อ) 
  ๓.๓ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๙ เม.ย.๔๘ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๓๐๕๗   
ลง ๒๕ เม.ย.๔๘ สรุปได้ว่ำ ให้ นขต.ทอ.ชี แจงสอดส่องดูแล และเข้มงวดกวดขันข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงในหน่วย 
มิให้เสพสุรำในช่วงเวลำรับประทำนอำหำรกลำงวัน ซึ่งถือว่ำเป็นเวลำรำชกำรโดยเคร่งครัด รวมถึงให้ สน.ผบ.ดม. 
เพ่ิมกำรเข้มงวดกวดขันในกำรตรวจตรำกำรเสพสุรำของข้ำรำชกำรและลูกจ้ำง ทอ.ในเวลำรำชกำรตำมร้ำนอำหำร
บริเวณรอบพื นที ่ทอ.ตลอดจนสโมสรทหำรอำกำศ ณ ที่ตั งดอนเมืองและบำงซื่อ 
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 ๔. กำรแต่งกำย 
  ๔.๑ ระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้ำงเผือก และเครื่องรำชอิสริยำภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย พ.ศ.๒๕๖๔ ก้ำหนดไว้สรุปได้ว่ำ 
ให้เครื่องรำชอิสริยำภรณ์เป็นเครื่องหมำยแห่งเกียรติ ซึ่งพระมหำกษัตริย์ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำโปรดกระหม่อม
พระรำชทำนแก่ผู้กระท้ำควำมดีควำมชอบเป็นประโยชน์แก่รำชกำรหรือสำธำรณชน ตำมที่ทรงพระรำชด้ำริเห็นสมควร 
เพ่ือเป็นบ้ำเหน็จควำมชอบและเครื่องหมำยเชิดชูเกียรติยศอย่ำงสูงแก่ผู้ได้รับพระรำชทำน เมื่อทรงพระกรุณำ
โปรดเกล้ำโปรดกระหม่อมพระรำชทำนให้แก่บุคคลใด ให้ส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรีประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำต่อไป 
(สำมำรถประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ได้เมื่อได้มกีำรประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว) 
  ๔.๒ กฎกระทรวง (๒๔๙๙) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหำร พ.ศ.๒๔๗๗   
ว่ำด้วยกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์และกำรใช้เครื่องหมำยรำชองค์รักษ์ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ก้ำหนดไว้
สรุปได้ว่ำ เมื่อทหำรแต่งเครื่องแบบปกติซึ่งไม่ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้ใช้แพรแถบอย่ำงแพรแถบของ
เครื่องรำชอิสริยำภรณ์นั น ท้ำเป็นแถบสูงประมำณ ๑.๕ ซม. กว้ำงประมำณ ๓ ซม. ติดที่อกเสื อข้ำงซ้ำยเหนือกระเป๋ำบน 
ในกรณีมีแพรแถบหลำยแถบ ให้ติดเรียงกันเป็นแถวตำมยำว แถวละไม่เกิน ๕ แถบ (ข้ำรำชกำรชำยและหญิง 
ใช้แพรแถบขนำดเดียวกัน) 
  ๔.๓ กฎกระทรวง (๒๕๑๑) ออกตำมควำมใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหำร พ.ศ.๒๔๗๗ 
ว่ำด้วยเครื่องแบบทหำรอำกำศ ฉบับที่ ๑๓ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ก้ำหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบ
ทหำรอำกำศ กับกำรแต่งเครื่องแบบทหำรอำกำศไว้ สรุปได้ดังนี  
   ๔.๓.๑ เครื่องแบบทหำรชำย ประกอบด้วย หมวก เสื อ กำงเกง เข็มขัด รองเท้ำ 
และถุงเท้ำ โดยแบ่งชนิดของเครื่องแบบ ดังนี  
    ๔.๓.๑.๑ เครื่องแบบนำยทหำรประทวนชั นจ่ำอำกำศ มี ๑๐ ชนิด 
    ๔.๓.๑.๒ เครื่องแบบนำยทหำรประทวนชั นพันจ่ำอำกำศ มี ๑๑ ชนิด 
    ๔.๓.๑.๓ เครื่องแบบนำยทหำรสัญญำบัตร มี ๑๓ ชนิด 
   ๔.๓.๒ เครื่องแบบทหำรหญิง มี ๑๑ ชนิด ประกอบด้วย หมวก เสื อ กระโปรงและกำงเกง 
เข็มขัด รองเท้ำ (รองเท้ำหุ้มส้นหนังสีด้ำ ชนิดไม่ผูกเชือก พื นบำงชั นเดียว ส้นใหญ่พอสมควร สูงไม่เกิน ๓.๕ ซม. 
และไม่ต่้ำกว่ำ ๒.๕ ซม.) ถุงเท้ำ และกระเป๋ำถือ (ท้ำด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีด้ำ ไม่มีลวดลำย กึ่งกลำงที่ปิดเปิด
ฝำกระเป๋ำด้ำนนอกมีเครื่องหมำยท้ำด้วยโลหะสีทอง มีลักษณะเช่นเดียวกับดุมสีทองขนำดใหญ่) 
  ๔.๔ ค้ำสั่ง กห.(ค้ำสั่งชี แจง) ที่ ๑๖๓/๑๔๙๓๖ ลง ๒๙ มิ.ย.๒๔๙๗ เรื่อง ควำมประพฤติ
และกำรปฏิบัติของทหำรหญิง ก้ำหนดแนวทำงประพฤติและปฏิบัติของทหำรหญิง ไว้ สรุปได้ว่ำ ทหำรหญิง
จะต้องแต่งเครื่องแบบที่สะอำด ถูกต้อง และเรียบร้อย ในเวลำแต่งเครื่องแบบทหำร ห้ำมแต่งหน้ำด้วยประกำรใด ๆ 
นอกจำกกำรใช้แป้งผัดหน้ำ และทำปำกได้เพียงบำง ๆ เท่ำนั น รวมถึงห้ำมใช้เครื่องอำภรณ์อันมีค่ำต่ำง ๆ 
ประดับกำยนอกจำกนำฬิกำข้อมือและแหวนเรียบ ๆ เพียง ๑ วง 
  ๔.๕ ค้ำสั่ง กห.(ค้ำสั่งชี แจง) ที่ ๖๙/๖๑๔๔ ลง ๑๓ มี.ค.๙๗ เรื่อง กำรแต่งเครื่องแบบทหำร 
สรุปได้ว่ำ ถ้ำสวมเสื อคอพับแขนสั น ให้ระวังมิให้แขนเสื อชั นในแลบออกมำเกินกว่ำแขนเสื อคอพับนั น 
 

๔.๖  ค้ำสั่ง กห. … 
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  ๔.๖ ค้ำสั่ง กห.ที่ ๘๘/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔ เรื่อง กำรแต่งเครื่องแบบและกำรไว้ทรงผม
ของทหำรหญิง ก้ำหนดเกี่ยวกับกำรแต่งเครื่องแบบของทหำรหญิงในสังกัด กห.เพ่ิมเติม สรุปไดด้ังนี   
   ๔.๖.๑ ลักษณะและขนำดของเสื อ กระโปรง รองเท้ำ และกระเป๋ำถือ ให้ถือปฏิบัติ
ตำมกฎกระทรวง ฯ ของแต่ละเหล่ำทัพ ส้ำหรับผ้ำที่ใช้ตัดเครื่องแบบ ควรเป็นผ้ำที่มีเนื อผ้ำไม่บำงจนเกินไป 
และไม่ควรตัดรัดรูป  
   ๔.๖.๒ ผู้ที่มีครรภ์ตั งแต่ ๓ เดือนขึ นไป ให้งดกำรแต่งเครื่องแบบ และใช้เสื อชุดคลุมท้อง
สีขำว หรือสีตำมเหล่ำทัพ 
  ๔.๗ ค้ำชี แจงทหำร ลง ๑๙ ก.พ.๗๙ เรื่อง กำรใช้เครื่องประดับติดหรือทับ
เครื่องแบบทหำร สรุปได้ว่ำ ตำมกฎ กห.ว่ำด้วยเครื่องแบบทหำร บก เรือ และอำกำศ ห้ำมมิให้ใช้เครื่องประดับ
อย่ำงอ่ืน ๆ ติดหรือทับเครื่องแต่งตัวแบบทหำร เว้นแต่เครื่องหมำยนั นได้มีระเบียบบ่งไว้ใน พ.ร.บ.หรือในกฎ 
ข้อบังคับของทหำร หรือตำมท่ี รมว.กห.อนุญำตให้ประดับได้เท่ำนั น  
  ๔.๘ ระเบียบ ทอ.ว่ำด้วยกำรแต่งกำย พ.ศ.๒๕๖๕ ก้ำหนดกำรแต่งเครื่องแบบมำปฏิบัติรำชกำร
ตำมปกติไว้ (ไม่สำมำรถแต่งกำยชุดกีฬำมำปฏิบัติรำชกำร) ดังนี  
   ๔.๘.๑ ข้ำรำชกำร 
    ๔.๘.๑.๑ ข้ำรำชกำรชำย แต่งเครื่องแบบปกติเทำคอพับ 
    ๔.๘.๑.๒ ข้ำรำชกำรหญิง แต่งเครื่องแบบปกติคอพับ หรือแต่งเครื่องแบบ
ปกติเทำคอแบะปล่อยเอว 
   ๔.๘.๒ ลูกจ้ำงประจ้ำ 
    ๔.๘.๒.๑ ลูกจ้ำงประจ้ำชำย แต่งเครื่องแบบชุดเสื อคอพับสีเทำ 
    ๔.๘.๒.๒ ลูกจ้ำงประจ้ำหญิง แต่งเครื่องแบบชุดเสื อคอพับสีเทำหรือสีขำว 
หรือแต่งเครื่องแบบชุดเสื อคอเปิดสีเทำหรือสีขำวแบบปกคอแหลมแขนสั น 
   ๔.๘.๓ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
    ๔.๘.๓.๑ ลูกจ้ำงชั่วครำวชำย แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้ำงประจ้ำชำย 
เว้นแต่ไม่ติดเครื่องหมำยสังกัด และไม่สวมหมวก 
    ๔.๘.๓.๒ ลูกจ้ำงชั่วครำวหญิง แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้ำงประจ้ำหญิง 
เว้นแต่ไม่ติดเครื่องหมำยสังกัด และไม่สวมหมวก 
   ๔.๘.๔ พนักงำนรำชกำร 
    ๔.๘.๔.๑ พนักงำนรำชกำรชำย แต่งเครื่องแบบชุดเสื อคอพับสีเทำ 
    ๔.๘.๔.๒ พนักงำนรำชกำรหญิง แต่งเครื่องแบบชุดเสื อคอพับสีเทำหรือสีขำว 
หรือแตง่เครื่องแบบชุดเสื อคอเปิดสีเทำหรือสีขำวแบบปกคอแหลมแขนสั น 
  ๔.๙ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๖ ก.พ.๒๔ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ ๒๗๙๗/๒๔ ลง ๒๔ ก.พ.๒๔ 
ให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงชำย ใส่เสื อชั นในสีขำวคอแหลม หรือใส่เสื อชั นในอื่นใดก็ได้ แต่ต้องไม่ให้เสื อชั นใน
โผล่แลบออกมำให้เห็นนอกเครื่องแบบ 
  ๔.๑๐ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๒๓ ก.ย.๔๖ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๖๑๗๑ 
ลง ๑๖ ก.ย.๔๖ ให้ นขต.ทอ.อบรมชี แจง และกวดขันให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงประจ้ำ สวมหมวกให้ถูกต้อง
ตำมท่ีแบบธรรมเนียมก้ำหนด ตลอดจนห้ำมสะพำยกระเป๋ำหรือเป้ตำมสมัยนิยมขณะแต่งเครื่องแบบด้วย 
 

๔.๑๑  ผบ.ทอ. … 

ที่ ๑๐/๑๔๖๑๓ 
๒๔๗๙ 
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  ๔.๑๑ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๓ ส.ค.๔๘ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๕๘๑๑ 
ลง ๒๙ ก.ค.๔๘ ห้ำมข้ำรำชกำร พลทหำร และลูกจ้ำง แต่งเครื่องแบบไปในโอกำสที่ไม่สมควร ดังนี  
   ๔.๑๑.๑ ห้ำมแต่งเครื่องแบบไปประกอบอำชีพส่วนตัว เช่น ขับรถรับจ้ำง  
ประกอบกำรค้ำขำย หรือท้ำธุรกิจอื่น ๆ  
   ๔.๑๑.๒ ห้ำมแต่งเครื่องแบบไปท้ำงำนให้กับบริษัท หรือห้ำงร้ำนต่ำง ๆ ที่ได้รับ
กำรว่ำจ้ำงหรือได้รับกำรแต่งตั งเป็นกรรมกำร หรือที่ปรึกษำของบริษัท 
   ๔.๑๑.๓ ห้ำมแต่งเครื่องแบบเข้ำไปในสถำนเริงรมย์ต่ำง ๆ เช่น ผับ คอฟฟ่ีช๊อฟ 
ค็อกเทลเล้ำท์ คำรำโอเกะ หรือสถำนบริกำรอำบอบนวดต่ำง ๆ เป็นต้น 
   ๔.๑๑.๔ ห้ำมแต่งเครื่องแบบไปเสพสุรำตำมร้ำนอำหำรต่ำง ๆ ที่มิใช่สโมสร
ของทำงรำชกำรทหำร ทั งในเวลำรำชกำร และนอกเวลำรำชกำร 
  ๔.๑๒ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๑๙ มิ.ย.๕๑ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๔๐๓๘ 
ลง ๑๒ มิ.ย.๕๑ ให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ้ำ และลูกจ้ำงชั่วครำว รวมทั งพนักงำนรำชกำร ที่เดินทำงมำปฏิบัติรำชกำร
ด้วยรถจักรยำนยนต์หรือรถจักรยำนสำมำรถสะพำยกระเป๋ำหรือเป้ที่มีสีกลมกลืนกับเครื่องแบบ (สีด้ำ สีเทำ หรือสีน ้ำเงิน 
ที่ไม่มีลวดลำยและเครื่องประดับใด ๆ) เฉพำะขณะขับขี่รถจักรยำนยนต์หรือรถจักรยำนได้ นอกจำกนี ให้ใช้
กำรถือตำมปกติ 

 ๕. กำรไว้ทรงผม 
  ๕.๑ ค้ำสั่ง กห.ที่ ๘๘/๓๔ ลง ๑ ก.พ.๓๔ เรื่อง กำรแต่งเครื่องแบบและกำรไว้ทรงผม 
ของทหำรหญิง ก้ำหนดแนวทำงในกำรไว้ทรงผมของทหำรหญิงไว้ สรุปได้ว่ำ ห้ำมทหำรหญิงไว้ผมเปีย ผมทรงหำงม้ำ 
ผมม้ำ (ผมปรกหน้ำ) หรือไว้ทรงผมอ่ืนที่ไม่เหมำะสม ถ้ำไว้ยำวให้ขมวดปลำยผมให้เรียบร้อย ไม่ปล่อยให้ผมประบ่ำ
หรือปรกบ่ำจนปิดอินทรธนู หำกจ้ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ตกแต่งทรงผมประกอบก็ควรใช้กิ๊ปหรือริบบิ นขนำดเล็ก 
ที่เป็นสีเดียวกับสีผม และห้ำมใช้ครีมแต่งผมหรือสำรอ่ืนใดตกแต่งทรงผมให้มองดูแล้วเหมือนผมเปียก 
  ๕.๒ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๑๙ ส.ค.๔๕ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ที่ กห ๐๖๐๓.๔/๓๘๗๔ 
ลง ๘ ส.ค.๔๕ ก้ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติในเรื่องกำรย้อมสีผมไว้ สรุปได้ว่ำ ห้ำมย้อมสีผมเป็นสีต่ำง ๆ เว้นแต่
กำรย้อมด้วยสีด้ำ ในกำรย้อมสีผมให้ย้อมเป็นสีเดียวกันทั งศีรษะ ห้ำมย้อมเป็นจุดหรือเฉพำะที่ 
  ๕.๓ ว. กพ.ทอ.ด่วนที่สุด ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๑๐๒๔๙ ลง ๑๗ พ.ย.๖๐ ให้ หน.นขต.ทอ.
กวดขันก้ำลังพล ทอ.ในสังกัด ให้ปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัด โดยเฉพำะเรื่อง
กำรไว้ทรงผม ให้ก้ำลังพล ทอ.ชำย ตัดผมทรงข้ำงขำวควำมยำวด้ำนบน ๒ - ๓ ซม. 

 ๖. กำรเสริมสร้ำงด้ำนวินัยและควำมเป็นทหำรอำชีพ 
  ๖.๑ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๙ ม.ค.๖๒ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมำก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๒๘๔ 
ลง ๙ ม.ค.๖๒ ดังนี  
   ๖.๑.๑ ให้ นขต.ทอ., นขต.บก.ทอ., หน่วยแยก, หน่วยสมทบ และหน่วยปฏิบัติ
รำชกำรสนำม ปฏิบัติดังนี  
    ๖.๑.๑.๑ ให้ปฏิบัติตำมระเบียบ ค้ำสั่ง ประกำศ อนุมัติ และนโยบำย ผบ.ทอ.
ที่ได้เคยก้ำหนดมำแล้ว โดยเคร่งครัด 
 

๖.๑.๑.๒  ปลูกฝัง… 
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    ๖.๑.๑.๒ ปลูกฝังก้ำลังพล ทอ.ให้เห็นควำมส้ำคัญ ในกำรพิทักษ์รักษำ
และเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์อย่ำงสมพระเกียรติ ป้องกันและปรำบปรำมกำรกระท้ำที่มีส่วนละเมิด
พระบรมเดชำนุภำพ เพ่ือให้สถำบันพระมหำกษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหนึ่งเดียวของคนทั งชำติ 
    ๖.๑.๑.๓ จัดให้มีกำรฝึกอบรมหลักธรรมำภิบำล คุณธรรมจริยธรรม และมำรยำท
ทำงทหำร ในทุกวัน ช่วงเวลำ ๐๘๐๐ - ๐๘๓๐ 
    ๖.๑.๑.๔ กำรอบรมเสริมสร้ำงวินัย และควำมเป็นทหำรอำชีพ เป็นประจ้ำ
ทุกรอบ ๔ เดือน (ม.ค., พ.ค.และ ก.ย.) โดยเคร่งครัด โดยเพิ่มเติมให้มีกำรฝึกทบทวนบุคคลท่ำมือเปล่ำตำมคู่มือ 
กำรฝึกพระรำชทำนด้วย  
    ๖.๑.๑.๕ กวดขัน ก้ำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชำในหน่วยอย่ำงใกล้ชิด ไม่ให้มี
กำรกระท้ำอันมิชอบด้วยกฎหมำย เป็นผู้มีอิทธิพล ยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดให้โทษ รวมถึงเน้นย ้ำให้ปฏิบัติตนเป็นกลำง 
ห้ำมมิให้ไปยุ่งเกี่ยว สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมติดตำมนักกำรเมือง หำกตรวจพบผู้บั งคับบัญชำของหน่วยนั น 
จะต้องรับผิดชอบด้วย และให้ส่งรำยชื่อผู้กระท้ำควำมผิดน้ำเรียน ผบ.ทอ.ในโอกำสแรก 
    ๖.๑.๑.๖ เน้นย ้ำก้ำลังพลในหน่วยเกี่ยวกับกำรเผยแพร่ข่ำวสำรต่ำง ๆ 
ในสื่อทุกประเภทที่เข้ำข่ำยกำรหมิ่นพระบรมเดชำนุภำพ ทหำรห้ำมไปเกี่ยวข้องโดยเด็ดขำด รวมถึงกำรแสดงออก      
ต่อสำธำรณะที่อำจมีกำรน้ำไปเผยแพร่ต่อสำธำรณชนในลักษณะคลิป VDO หรือรูปภำพก้ำลังพลขณะแต่งเครื่องแบบ 
ในกิริยำที่ไม่เหมำะสม ที่ท้ำให้เสื่อมเสียภำพลักษณ์ของทหำรหรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อ ทอ.โดยรวม  
ให้พึงหลีกเลี่ยง หำกตรวจพบว่ำมีกำรกระท้ำผิดให้พิจำรณำโทษตำมระเบียบ ไม่ควรปล่อยปละละเลย 
    ๖.๑.๑.๗ กวดขันกำรมำปฏิบัติรำชกำรของก้ำลังพลในหน่วย โดยให้มำปฏิบัติ
รำชกำรตรงตำมเวลำที่ทำงรำชกำรก้ำหนด (๐๘๐๐ - ๑๖๐๐) และห้ำมเสพสุรำหรือของมึนเมำในช่วงเวลำ
พักรับประทำนอำหำรกลำงวันโดยเด็ดขำด รวมถึงนอกเวลำรำชกำร หำกดื่มสุรำหรือของมึนเมำแล้วไปกระท้ำผิดกฎหมำย 
เช่น เมำสุรำแล้วขับขี่ยำนพำหนะ เมำสุรำจนเสียกิริยำ ก่อกำรทะเลำะวิวำท หรือกำรกระท้ำอ่ืนใดในลักษณะที่เป็น
กำรกระท้ำโดยขำดสติจำกกำรเมำสุรำ ซึ่งท้ำให้ทำงรำชกำรเสียหำยหรือเสื่อมเสี ยชื่อเสียงอันส่งผลกระทบ
ต่อภำพลักษณ์ของ ทอ.โดยถือว่ำเป็นกำรกระท้ำผิดวินัยอย่ำงร้ำยแรง ให้ลงโทษสถำนหนัก 
    ๖.๑.๑.๘ ผู้ที่กระท้ำควำมผิดทำงวินัยทหำร หรือถูกจับกุมโดย จนท.สห.ทอ.
และรำยงำนควำมผิดถึงหน่วยต้นสังกัด ให้ หน.หน่วยรวบรวมรำยชื่อส่งให้ อย.เพ่ือฝึกธ้ำรงวินัย ส้ำหรับ รร.กำรบิน 
และกองบิน ส่งรำยชื่อให้ พัน.อย.รร.กำรบิน/กองบิน เพ่ือฝึกธ้ำรงวินัย 
   ๖.๑.๒ ให้ข้ำรำชกำรแต่งเครื่องแบบฝึก ค (เสื อฝึกสีพรำงแบบ ๒ เป็นสีน ้ำตำล เทำอ่อน 
เทำเข้ม และด้ำ) ประกอบด้วย หมวกทรงอ่อนสีน ้ำเงินด้ำ เสื อฝึกสีพรำงปล่อยเอว (พับแขนเสื อไว้เหนือศอก) 
กำงเกง (ถ่วงปลำยขำกำงเกงด้วยห่วงหรือปลอกผ้ำ) เข็มขัด รองเท้ำสูงครึ่งน่องหนังสีด้ำชนิดผูกเชือก ซึ่งเป็นไป
ตำมค้ำสั่ง ทอ.(เฉพำะ) ที่ ๓๓/๕๖ ลง ๑ ก.ค.๕๖ เรื่อง กำรใช้เครื่องแบบฝึก เครื่องแบบสนำม และเครื่องแบบ
ตรวจรำชกำรสนำม ทุกวันจันทร์ รวมถึงวันที่มีกำรฝึกวินัยทหำร 
  ๖.๒ ผบ.ทอ.อนุมัติเมื่อ ๘ พ.ย.๖๒ ท้ำยหนังสือ กพ.ทอ.ด่วนมำก ที่ กห ๐๖๐๔.๔/๘๕๘๔   
ลง ๗ พ.ย.๖๒ ก้ำหนดแนวทำงกำรด้ำเนินกำรธ้ำรงวินัยผู้บังคับบัญชำของหน่วย และก้ำลังพล ทอ.ที่กระท้ำควำมผิด
วินัยทหำรซึ่งท้ำให้เสื่อมเสียภำพลักษณ์ของ ทอ.สรุปไดด้ังนี   
 

๖.๒.๑  ผู้บังคับบัญชำ… 
 
 



- ๖ - 
 
   ๖.๒.๑ ผู้บังคับบัญชำของผู้กระท้ำควำมผิดวินัยทหำรฯ ชั นเหนือขึ นไป ๒ ระดับ 
ตำมสำยกำรปกครองบังคับบัญชำตำมโครงสร้ำงกำรจัดส่วนรำชกำรของ ทอ.ต้องร่วมรับผิดชอบต่อกำรกระท้ำนั น 
โดยก้ำหนดให้เข้ำรับกำรฝึกธ้ำรงวินัยตำมแบบฝึกมำตรฐำนที่ อย.ก้ำหนด 
   ๖.๒.๒ ก้ำลังพล ทอ.ที่กระท้ำควำมผิดวินัยทหำรฯ ให้พิจำรณำลงทัณฑ์ตำม พ.ร.บ.  
ว่ำด้วยวินัยทหำร พ.ศ.๒๔๗๖ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม รวมถึงก้ำหนดให้เข้ำรับกำรฝึกธ้ำรงวินัย ไม่เกิน ๓๐ วัน  
   ๖.๒.๓ กรณีก้ำลังพล ทอ.ได้กระท้ำควำมผิดท้ำให้เสื่อมเสียภำพลักษณ์ของทหำร 
หรือก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่ ทอ.อย่ำงร้ำยแรง ให้หน่วยเกี่ยวข้องพิจำรณำระยะเวลำในกำรธ้ำรงวินัยเพ่ิมเติม 
ตำมจ้ำนวนที่เหมำะสม แต่ไม่เกิน ๙๐ วัน โดยน้ำเรียน ผบ.ทอ.เพ่ือกรุณำพิจำรณำเพ่ิมเติมเป็นเฉพำะกรณีต่อไป 
 
หมายเหตุ  สำมำรถศึกษำรำยละเอียดหรือตรวจสอบข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่ www.person.rtaf.mi.th 
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