
 (สำเนา) 
 
 
  
 
 

คำสั่งกองทัพอากาศ 
(เฉพาะ) 

ที่  ๒๘/๕๗ 
เรื่อง  มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการของ ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ จึงให้ปฏิบัติดังน้ี 

 ๑.  ให้ยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม .ย.๕๒ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 ๒.  ให้ข้าราชการบางตำแหน่งมีหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามที่
มอบหมายไว้ในผนวกท้ายคำสั่งน้ี 

 ๓.  ให้ กพ.ทอ.นำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพ่ือกำหนดให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่ง ผช.ผบ.ทอ.เป็น 
ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) และตำแหน่ง รอง เสธ.ทอ.รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานใดตามผนวกท้ายคำสั่งน้ี เพ่ือพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม 

 ๔.  ในกรณีที่ผู้รับมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ไม่สามารถ
ปฏิบัติราชการตามคำสั่งน้ีได้ให้ผู้ดำรงตำแหน่งอาวุโสกว่ารับมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน และสั่งการในนามของ
ผบ.ทอ.ได้ตามลำดับ คือ รอง เสธ.ทอ. หรือ เสธ.ทอ. หรือ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ), ผช.ผบ.ทอ. 
(สายงานยุทธบริการ) หรือ รอง ผบ.ทอ.เว้นแต่จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

 ๕.  ในกรณีที่ หน.นขต.ทอ.ซึ่งรับมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและส่ังการในนามของ ผบ.ทอ. 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำส่ังน้ีได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง ผู้ช่วย เสนาธิการ หรือ ผู้อำนวยการ
สำนักที่ได้รับมอบหมายจาก หน.นขต.ทอ.รับมอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและส่ังการในนามของ ผบ.ทอ. 
แทนเป็นการช่ัวคราว เว้นแต่จะสั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

 ๖.  ในกรณีที่ เสธ.ทอ.ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และ ผบ.ทอ.ได้สั่งการให้ รอง เสธ.ทอ. 
ทำการแทน เสธ.ทอ.แล้ว ให้ รอง เสธ.ทอ.ดังกล่าวลงช่ือในหนังสือผ่านตามสายงานทั้งในนามของ เสธ.ทอ. 
และ รอง เสธ.ทอ.ด้วย 

 
๗.  การทำการแทน… 

 
 
 
 

หน่วยรับ 
หน่วยรับ 
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 ๗.  การทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามคำส่ังน้ี ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
และแบบธรรมเนียมของทหาร หากเรื่องใดพิจารณาเห็นว่าควรให้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาวุโสกว่า หรือ ผบ.ทอ. 
เป็นผู้สั่งการ ก็ให้นำเรียน ผบ.ทอ.โดยผ่านผู้ที่ดำรงตำแหน่งอาวุโสกว่าน้ัน หรือนำเรียน ผบ.ทอ.โดยตรงแล้วแต่
กรณี เพ่ือสั่งการต่อไป 

 ๘.  ให้ส่วนราชการที่เป็นหน่วยดำเนินการ จัดทำบัญชีสรุปเรื่องที่ผู้ได้รับมอบอำนาจตามคำสั่งน้ี 
ได้ปฏิบัติไปแล้ว เฉพาะเรื่องที่พิจารณาเห็นว่ามีความสำคัญ รายงานให้ ผบ.ทอ.ทราบ ผ่าน กพ.ทอ.แล้วให้ 
กพ.ทอ.รวบรวมนำเรียน ผบ.ทอ.โดยตรงต่อไป 

 ๙.  เรื่องใดที่ ผบ.ทอ.ได้มอบอำนาจไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติต่อไป 

 ทั้งน้ี  ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๕๗ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่   ๑๙   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 
  (ลงช่ือ)  พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง 
  (ประจิน  จั่นตอง) 
            ผบ.ทอ. 

การแจกจ่าย 
- ผบ.ทอ., รอง ผบ.ทอ., ปธ.คปษ.ทอ., ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ), 
  เสธ.ทอ., ปษ.พิเศษ ทอ., รอง เสธ.ทอ.(กพ.), รอง เสธ.ทอ.(ขว.), รอง เสธ.ทอ.(ยก.), รอง เสธ.ทอ.(กบ.), 
  รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ), หน.คณะ ฝสธ.ประจำผู้บังคับบัญชา, สน.ผบ.ทอ., สน.รอง ผบ.ทอ., สน.ปธ.คปษ.ทอ., 
  สน.ผช.ผบ.ทอ., สน.เสธ.ทอ., สน.รอง เสธ.ทอ., สน.ปษ.ทอ., สน.ผทค.ทอ., ศปก.ทอ., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., 
  ศฮพ., สคม.ทอ., ผนน.บก.ทอ.และ นขต.ทอ. 
- จก.กพ.ทอ., รอง จก.กพ.ทอ., ผอ.สนพ.กพ.ทอ., ผอ.สปพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สนพ.กพ.ทอ., รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ., 
  และ ฝสธ.ประจำ กพ.ทอ. 
- นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ. 

สำเนาถูกต้อง 
(ลงช่ือ)   น.อ.นรศักด์ิ  วิชเศรษฐสมติ 
                (นรศักด์ิ  วิชเศรษฐสมิต) 
      รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทำการแทน 
                 ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 
        ๑๗ ก.ย.๖๒ 

 ร.อ.กิตติพงษ์ ฯ พิมพ์/ทาน 
                                                              น.ท.สิรภพ ฯ  ตรวจ 

 
- ฉบับสมบูรณ์แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒ เรื่อง แก้ไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗ 
  ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งที่ ๔) 



ผนวก 
ประกอบคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๘/๕๗  ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ 

---------------------------- 
เรื่องที่มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 ๑.  รอง ผบ.ทอ.  ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ กิจการท่ีเกี่ยวกับทะเบียนกองประจำการ กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ การแต่งต้ังผู้ฝึกสอนกีฬา ทอ. กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การให้ข้าราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ 
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้เป็น
เจ้าหน้าท่ี และนักกีฬา ทอ.ไปปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการกีฬา 
หรือไปฝึกซ้อมกีฬาก่อนการแข่งขัน หรือไปแข่งขันกีฬา 
ท่ีหน่วยงานนอก ทอ.ภายในประเทศ 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔ การไปราชการภายในประเทศของ หน.นขต.ทอ. สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕ การให้ พ.อ.อ.ทำหน้าท่ีในตำแหน่ง น.สัญญาบัตร กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การให้ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรไปช่วยและพ้นจากการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการระหว่าง นขต.ทอ. รวมท้ังการไปช่วยและพ้น
จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการกับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทอ. 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๗ การรายงาน รมว.กห.เพ่ือทราบกรณี ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ
ได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.(ในนาม รมว.กห.) ให้เดินทางกลับ 
ประเทศไทย เป็นการชั่วคราว 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) - - 

๙ การปรับชั้นเงินเดือนตามคุณวุฒิ กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐ การขออนุมัติให้ได้รับและมีสิทธิประดับเคร่ืองหมายความสามารถ
กิตติมศักด์ิ หรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกิตติมศักด์ิ 
(ยกเว้นเคร่ืองหมายแสดงความสามารถในการบินชั้นกิตติมศักด์ิ) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑ การขออนุมัติให้มีสิทธิประดับเคร่ืองหมายความสามารถท่ีมิใช่ 
ของ กห.หรือเคร่ืองหมายความสามารถต่างประเทศ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒ การกวดขันวินัยทหาร กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๓ การพิจารณาอนมัุติรายชื่อผู้เสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าท่ี 
เพ่ือบรรจุอัฐิและจารึกชื่อ ณ อนุสาวรีย์ ทอ. 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๔ การให้ลาตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการลา กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๕ การเสนอรายงานขออนุญาตลาติดตามคู่สมรสไปปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการต่างประเทศ ไปยัง บก.ทท. 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๖ การแต่งต้ัง ศบ., เลื่อนชั้น ศบ. และการแต่งต้ัง ศบ.ให้เป็น นบ.
ประจำกอง 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
ลำดับ ๑๗  การขอ... 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๗ การขออนุมัติแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ของข้าราชการ ในประวัติ 

รับราชการ หรือของลูกจ้างในบัตรลูกจ้างประจำรายชื่อ 
กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๘ การออกคำสั่งให้กำลังพล ทอ.ไปศึกษานอก ทอ.ท่ีเป็นไปตาม
โครงการศึกษาของ ทอ.หรืออยู่ในโควตาท่ี ทอ.กำหนด รวมทั้งการ
ขยายระยะเวลาการศึกษา การให้พ้นจากการศึกษา การระงับ
การศึกษา การเปลี่ยนสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตร และเปลี่ยน
สาขาวิชา 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๙ การให้ทหารกองประจำการไปปฏิบัติหน้าท่ีทหารบริการประจำตัว
อดีตผู้บังคับบัญชา ทอ.หรือทหารบริการและรักษาความปลอดภัย
ประจำตัวนายทหารชั้นผู้ใหญ่สังกัดหน่วยงานนอก ทอ.หรือ 
ทหารบริการหน่วยสังกัดหน่วยงานนอก ทอ. 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๐ การแบ่งเฉลี่ยและการรายงานผลการรับและแบ่งจำนวนทหาร
กองเกินของ นขต.ทอ.ท่ีจะส่งเข้ากองประจำการ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๑ แผนการจัดสรร นนอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๒ รายงานสรุปผลโครงการ กนช. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๓ การจัดข้าราชการ ทอ.ไปตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
เป็นทหารกองประจำการร่วมกับ ทบ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๔ การให้ นนอ.และ นพอ.พ้นจากการเป็นนักเรียน กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๕ การแต่งต้ังคณะ จนท.ต่าง ๆ ในการไปสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ
ในต่างประเทศ ประจำปี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๖ รายงานขอพระราชทานแต่งต้ังเปน็นายทหารพิเศษประจำ 
หน่วยทหารรักษาพระองค์ของ ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๗ สรุปผลการตรวจสอบความรู้ความสามารถผู้ทำการบนอากาศยาน
เป็นประจำ 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๘ การอนุมัติใช้ผลการประเมินกำลังพลของ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๒๙ การขออนุมัติต่ออายุ และไม่ต่ออายุการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
เสี่ยงอันตรายท่ีมีอายุพ้นเกณฑ์ กับให้รับหรืองดรับเงินเพ่ิมพิเศษ 
รายเดือน 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๐ การออกคำสั่งดำเนินการสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน 
เป็น น.สัญญาบัตร ประจำปี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๑ การแต่งต้ัง คณก.คัดเลือกผู้ไปศึกษาต่างประเทศทุกประเภท 
ทุกระดับ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

ลำดับ ๓๒  การรายงาน... 



- ๓ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งประจำหน่วย 

 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 
๓๓ การขออนุมัติจ้าง จนท.ท่ีมิใช่ข้าราชการประจำปฏิบัติงานต่อ

ปีงบประมาณหรือจ้างเพิ่มเติม (ใช้เงินงบประมาณหรือใช้เงินรายรับ
ของหน่วย) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๔ การขออนุมัติจ้างพนักงานราชการเพื่อทดแทนพนักงานราชการหรือ
ลูกจ้างประจำท่ีสญูเสียทุกกรณี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๕ ผลการวิเคราะห์การทดสอบสมรรถภาพ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)
เสธ.ทอ. 

๓๖ การจัดงานมหกรรมคุณภาพ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๓๗ การรายงานการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๓๘ แผนการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 
๓๙ การจัดผู้แทน ทอ.เย่ียมเยียนผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่าง ๆ 

ในวันกองทัพไทย 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๐ การปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนข้าราชการท่ีได้เลื่อนตำแหน่งสูงข้ึน กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๔๑ การออกคำสั่งเลื่อนบำเหน็จประจำปีของ น.สัญญาบัตร 

ท่ีค้างการพิจารณากรณีต่าง ๆ 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๒ กิจการท่ีเกี่ยวกับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๔๓ การรายงานขอพระราชทานแต่งต้ังราชองครักษ์เวร กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๔๔ การให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีหรือพ้นจากหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

เสี่ยงอันตรายกับให้รับและหรืองดรับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๕ การอนุมัติส่งรายชื่อผู้ท่ีผ่านการคดัเลือกเป็น น.สัญญาบัตร 
สายงานสัสดี ไปศึกษาท่ี ทบ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๖ การแต่งต้ัง จนท.ปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นการชั่วคราว กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๔๗ การให้ นบ.ประจำกองพร้อมรบ รับและงดรับเงินเพ่ิมพิเศษ 

ผู้บังคับอากาศยาน 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๘ 
 

การออกประกาศ ทอ.กรณีข้าราชการต่ำกว่าชั้นสญัญาบัตร 
ถึงแก่กรรม 

กพ.ทอ. 
 

นำเรียนโดยตรง 

๔๙ การเรียกและส่งคนเข้าเป็นทหารกองประจำการ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๕๐ การสั่งให้ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสญัญาบัตรและลูกจ้างประจำ 

พักราชการ ตลอดจนการสั่งย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 
เข้าสำรองราชการ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๑ การให้ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้างประจำ ซ่ึงรับค่าจ้าง
ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างข้ัน ๓ กลุ่มค่าจ้างท่ี ๒ ลงมา ออกจากราชการ 
(เฉพาะรายท่ีไม่มีปัญหาและไม่ต้องถอดยศ) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

ลำดับ ๕๒  การย้าย ... 



- ๔ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๕๒ การย้าย น.สัญญาบัตร ยศ ร.อ.ลงมา ซ่ึงเป็นการย้ายกรณีท่ัว ๆ ไป 

ท่ีมิใช่เป็นการย้ายเข้าสำรองราชการ และการย้าย น.สัญญาบัตร 
ยศ ร.อ.เข้าดำรงตำแหน่ง รรก.อัตรา น.ต. 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กพ.ทอ. 
 

รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๓ การให้ น.สัญญาบัตร ชั้นยศ น.อ.(อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ) ลงมา  
ไปช่วยและพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ระหว่าง นขต.ทอ.
รวมท้ังการไปช่วยและพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ             
กับผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ ทอ. 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๔ การออกคำสั่ง ทอ.เกี่ยวกับการให้ข้าราชการ นักเรียนทหาร 
และนักเรียนในสังกัด กห. ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
ไปต่างประเทศหลังจากที่ รมว.กห.หรือ ผบ.ทสส. อนุมัติ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๕ การบรรจุบุคคลและ นชท.เข้ารับราชการเป็นข้าราชการกลาโหม 
พลเรือนในตำแหน่งต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๖ การย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ระหว่าง นขต.ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๕๗ การย้ายข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร เลื่อนตำแหน่งอัตรา 

ชั้นยศสูงข้ึน และหรืออัตราเงินเดือนสูงข้ึน  
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๘ การแต่งต้ังคณะ จนท.วิเคราะห์อากาศยานอุบัติเหตุ 
ในต่างประเทศประจำปี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๙ การแต่งต้ัง คณก.สอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุระดับ ทอ. 
ประจำปี 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๐ งานกิจกรรมกลุ่มสร้างเสริมคุณภาพของ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๖๑ การจัดทำและแจกจ่ายเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านกำลังพล 
ของ ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๖๒ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) - - 

๖๓ การแต่งต้ัง คณก.สอบสวนอุบัติเหตุภาคพ้ืนระดับ ทอ.ประจำปี กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๖๔ การปรับอัตราเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของผู้ปฏิบัติงานเสี่ยงอันตราย

ทุกประเภทให้สูงข้ึน 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๕ การออกคำสั่ง ทอ.ให้ได้รับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.)
กรณีต่าง ๆ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๖ การให้ นจอ.และ นดอ.พ้นจากการเป็นนักเรียน กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๖๗ การขอใช้กำลังพลทหารกองประจำการ (ไม่มีอาวุธ) เพ่ือพัฒนา

สถานท่ีนอกหน่วย ทอ. 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๘ การรับทราบผลการปลดปล่อยทหารกองประจำการ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๖๙ การบรรจุบุคคลเข้าเป็น นพอ., นจอ., นดอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๗๐ การขออนุมัติให้ นนอ.เปลี่ยนสาขาวิชาท่ีศึกษา กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๗๑ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

ลำดับ ๗๒  การบรรจุ ... 



- ๕ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๗๒ การบรรจุ นตท.เข้าเป็น นนอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 
๗๓ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 
๗๔ การฝึกงานในหน้าท่ี กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๗๕ การออกคำสัง่ให้กำลงัพล ทอ.ไปเข้ารับ หรือพ้น หรือระงับการศกึษา 

ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หลักสูตรของสถานศึกษาต่าง ๆ  
ภายนอก ทอ.(เว้น วปอ.) รวมท้ังให้กำลังพล ทอ.และบุคคลภายนอก ทอ. 
เข้ารับ หรือพ้น หรือระงับการศกึษา ฝึกอบรม ประชมุ สัมมนา ดูงาน 
หลักสูตรของสถานศึกษาต่าง ๆ ภายใน ทอ.ซ่ึง ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ
หลักการหรือตัวบุคคลแล้ว 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กพ.ทอ. 
 
 
 
 

นำเรียนโดยตรง 

๗๖ การอนุมัติให้ข้าราชการไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปศึกษา  
ณ ต่างประเทศ โดยทุนขององค์การ หรือรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือกรมวิเทศสหการ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๗๗ การออกคำสั่ง ทอ.เปิดการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา  
หรือระงับการเปิดการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม สัมมนา หลักสูตร 
ต่าง ๆ ตามโครงการศึกษาของ ทอ. 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๗๘ การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาซ่ึงต้องการรับรองจากสถาบัน 
ท่ีเกี่ยวข้องภายนอก ทอ.รวมถึงการอนุมัติใช้หลักสูตรในการฝึก 
และศึกษาท้ังในและนอกโครงการศึกษาของ ทอ.และรายงานผล 
การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ทอ.ของโรงเรียนใน ทอ. 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๗๙ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 
๘๐ การฝึกและการศึกษากรณีพิเศษ รวมท้ังท่ีถือปฏิบัติเป็น 

การประจำ ซ่ึง ผบ.ทอ.ได้อนุมัติหลักการและหรือตัวบุคคลได้แล้ว 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๑ การให้พ้นจากการเป็น ศบ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๘๒ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 
๘๓ การอนุญาตให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างท่ีเป็นสตรี 

ไปถือศีลและปฏิบัติธรรม 
กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๔ โครงการ ลด ละ เลิกบุหร่ี ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๘๕ โครงการจัดสถานท่ีราชการเป็นเขตปลอดบุหร่ี กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๘๖ การสั่งให้ปฏิบัติเกี่ยวกับเร่ืองความรับผิดทางละเมิดของ

เจ้าหน้าท่ี ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ.๒๕๓๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์ 
การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ.๒๕๓๙ ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการปฏิบัติเม่ือเกิดความ
เสียหายแก่เงินราชการ หรือทรัพย์สินของทางราชการ 
อันเนื่องมาจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ.๒๕๔๒ 
และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 
ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

ลำดับ ๘๗  การแต่งต้ัง ... 



- ๖ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๘๗ การแต่งต้ัง คณก.สอบสวนคดีอาญาและหรือคดีทางวินัย 

กรณีข้าราชการและหรือลูกจ้างต่างสังกัด กระทำความผิด 
สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘๘ การประกันตัวผู้ต้องหาและถอนหลักประกัน สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๘๙ การพิจารณาทัณฑ์ท่ีจะลงแก่ผู้กระทำความผิดทางวินัย สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๙๐ การรายงานเมื่อต้องคดี สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๙๑ การสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้อง พร้อมส่งสำนวนให้อัยการทหาร 

(ศาลทหารกรุงเทพ) 
สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙๒ การสั่งควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนในอำนาจ ผบ.ทอ. สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๙๓ การขอพระราชทานอภัยโทษ สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๙๔ การย้ายนักโทษจากเรือนจำทหารไปคุมขังยังเรือนจำพลเรือน สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๙๕ งานด้านธุรการและกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับคดีอาญาท้ังหมด สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๙๖ การมอบอำนาจรับเงินจากสำนักงานอัยการสูงสุด ศาล 

หรือกรมบังคับคดี ในคดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย 
สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙๗ การบังคับคดีแพ่ง คดีปกครอง รวมท้ังแต่งต้ังผู้แทน ทอ. 
เพ่ือนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำเลย 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙๘ การดำเนินกระบวนพิจารณาคดีลม้ละลาย สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๙๙ การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีแพ่งภายหลังฟ้องคดี สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๐๐ รับทราบผลการสืบหาหลักทรัพย์ในคดีแพ่งและคดีปกครอง สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๐๑ 

 
การหารือสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการ 
สูงสุด และหน่วยเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ในด้านระเบียบและกฎหมาย 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐๒ การแจ้งผลคดีแพ่ง คดีปกครอง ตลอดจนการดำเนินการ 
ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลและคำชี้แจงของอนญุาโตตุลาการ 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐๓ การมอบอำนาจให้ผู้แทน ทอ.ไปขอคัดเอกสารหรือขอรับเอกสาร 
ในสำนวนคดีคืนจากศาล 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐๔ การขอรับชำระหนี้ในคดีล้มละลาย และการดำเนินการกระบวน
พิจารณาคดีล้มละลาย (ชั้นขอรับชำระหนี้) รวมทั้งแต่งต้ัง 
ผู้แทน ทอ.เพ่ือดำเนินการดังกล่าวแทน 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐๕ การดำเนินการวางทรัพย์ต่อสำนักงานวางทรัพย์ รวมท้ังแต่งต้ัง
ผู้แทน ทอ.เพ่ือดำเนินการดังกล่าวแทน 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐๖ การแจ้งผลคดีลม้ละลาย ตลอดจนการดำเนินการตาม 
คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐๗ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๑๐๘ การอนุมัติงด หรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา 
ตามมติคณะรัฐมนตรี 

สธน.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๐๙ การรายงานผลการประชุม ฝึกงาน ดูงาน สัมมนา ณ ต่างประเทศ 
 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กรมฝ่ายอำนวยการ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองนั้น ๆ 

รอง เสธ.ทอ. 

(สายงานท่ีเกี่ยวข้อง) 

เสธ.ทอ. 

ลำดับ ๑๑๐  การอนุมัติ… 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๑๐ การอนุมัติเปิดการศึกษา อบรม สัมมนา นอกโครงการศึกษา ของ ทอ.

ในกรณีท่ี สปช.ทอ.ไม่ขัดข้องด้านงบประมาณ 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
 

๑๑๑ การเปลี่ยนเหล่าทหาร และ/หรือ จำพวกทหาร กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๑๑๒ รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ น.สัญญาบัตร 

เหล่า ธน. 
สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑๓ ขอให้ผู้ประสานงานคดีตรวจสอบข้อเท็จจริงและมาพบพนักงานอัยการ สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๑๔ แจ้งวันนัดพร้อมหรือนัดสืบพยานโจทก์ สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๑๕ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจการทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๑๖ รายงานการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ "บุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมทางปกครอง" 
สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑๗ รายงานผลเข้าร่วมสัมมนากับสำนักงาน ป.ป.ช. สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๑๘ รายงานผลการสอบสวน สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๑๙ ขอความอนุเคราะห์ในการขอผ่อนชำระหนี ้ สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๒๐ ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

ว่าด้วยงานยุติธรรม 
สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒๑ ขอแจ้งสิทธิในการบังคับคดีปกครอง สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๒๒ ผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๒๓ แจ้งผลคดีและส่งเอกสารคืน สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๒๔ สรุปผลการตรวจเยี่ยม นขต.ทอ. รอง เสธ.ทอ. 

(ในสายงานนั้น ๆ) 
๑๒๕ การลงชื่อในหนังสือเสนอ บก.ทท.เพ่ืออนุมัติให้ข้าราชการกลาโหม 

นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจ้าง ไปศึกษา ดูงาน 
ฝึกงาน หรือไปราชการ ณ ต่างประเทศ ตามโครงการศึกษา ดูงาน 
หรือฝึกงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปี ซ่ึง ผบ.ทอ.ได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว และอยู่ระหว่างการนำเรียนขออนุมัติ รมว.กห. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๒๖ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสูตรในโครงการศึกษาต่างประเทศ
ของ ทอ.ประจำปี ซ่ึง รมว.กห.ได้อนุมัติโครงการแล้ว และมอบอำนาจ
ให้ ทอ.ปรับเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการฯ ได้ตามความเหมาะสม      
โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และกรอบวงเงินงบประมาณท่ีได้รับ
อนุมัติ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๒๗ การรายงานเสนอขอพระราชทานยศ น.สัญญาบัตร 
(ต่ำกว่าชั้นนายพลอากาศ) 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๑๒๘ การให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าท่ีหรือพ้นจากหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน         
ในตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ กับให้รับหรืองดรับเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่ง  
ท่ีมีเหตุพิเศษ 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๑๒๙ การออกคำสั่งแต่งต้ัง คณก.แพทย์ รร.นนก. 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๓๐ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำพระองค์ (กรณีชั้นยศ พล.อ.อ.) 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒.  ผช.ผบ.ทอ. ... 
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 ๒.  ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การส่ง บ.พระราชพาหนะเข้ารับการตรวจซ่อม กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ การสั่งใช้อากาศยานธุรการสนับสนุนภารกิจพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ 

พระบรมวงศานุวงศ์ พระราชอาคันตุกะ รัฐบุรุษ และแขกผู้มีเกียรติ

ชาวต่างประเทศท่ีนอกเหนือจากแผนยุทธการ ทอ.๙๙๙ และหรือท่ี

ได้มีคำสั่ง ทอ.โดยเฉพาะ 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การสั่งใช้อากาศยานในประเทศในเรื่องธุรการและการปฏิบัติการ 

ส่งกำลังบำรุงสนบัสนุนใน ทอ. 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์ 

บนท่ีดินของ ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๕ การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพ้ืนงบพิเศษและหล่อลื่น 

(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การรับมอบและรับโอนพัสดุท่ีหน่วยนอก ทอ.มอบให้ ทอ. กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๗ การติดต้ังโทรศัพท์ขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘ การแลกเปลี่ยนยานพาหนะและครุภัณฑ์ กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๙ การอนุมัติให้ความช่วยเหลือในสายงานส่งกำลังบำรุง 

แก่หน่วยนอก ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๑๐ การสั่งใช้อากาศยานทางธุรการและสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง 

หน่วยนอก ทอ.และหรือการให้บุคคลภายนอก ทอ.โดยสาร 

อากาศยาน ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๑ ขอรับการสนับสนุนเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการตรวจซ่อม 

อากาศยานต่างประเทศ 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๒ ทอ.ขอรับการสนับสนุนด้านส่งกำลังบำรุงจากหน่วยนอก ทอ. กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๓ อนุมัติแผนการก่อสร้าง รายงานผลการก่อสร้าง การรื้อถอนอาคาร กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๔ การพิจารณาปิด งดใช้ และใช้สนามบิน กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

 

ลำดับ ๑๕  การอนุมัติ… 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๕ การอนุมัติให้ดำเนินการจัดซ้ือ/จัดจ้าง การแต่งต้ังคณะกรรมการ 

ผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมการซ่อม การอนุมัติซ้ือ/จ้าง การทำสัญญาและ
ยกเว้นการทำสัญญา ตามวงเงินท่ีอยู่ในอำนาจการสั่งซ้ือ และสั่งจ้าง 
ของ ผบ.ทอ.โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ในวงเงินไม่เกิน 
๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) โดยวิธีคัดเลือกในวงเงิน 
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน) และโดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจงในวงเงินไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) 
(ยกเว้นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการท่ีมีอัตราชั้นยศพลอากาศเอก)  
และมอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแทน ผบ.ทอ.
ตลอดจนมีอำนาจมอบอำนาจช่วงให้ หน.นขต.ทอ.เป็นผู้ลงนาม 
ในสัญญาข้อตกลงแทน ผบ.ทอ.ตามท่ีเห็นสมควร รวมทั้งมีอำนาจ 
ในการอนุมัติเพ่ิมหรือลดวงเงิน ในกรณีวันท่ีออกใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจ้าง 
หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพ่ิมข้ึนหรือลดลง แต่ท้ังนี้จะต้องไม่เกิน
อำนาจอนุมัติของ ผบ.ทอ. 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๑๖ ระเบียบ คำสั่ง และเร่ืองอ่ืน ๆ ด้านส่งกำลังบำรุง 
จากหน่วยนอก ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๑๗ การขออนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ทอ. กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๑๘ แผนการจัดหาพัสดุและบริภัณฑ์ประจำปี กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๑๙ แต่งต้ัง คณก.เปน็ผู้แทน ทอ.สายงานส่งกำลังบำรงุ 

ร่วมกับ บก.ทท. 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๒๐ การขออนุมัติติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
(ท่ีอยู่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ท่ีสำนักงบประมาณกำหนด) 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๒๑ คำสั่ง ทอ.เร่ืองการเบิกจ่ายพัสดุ ส.ส.ต.ประจำป ี กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๒๒ การกำหนดอัตราจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภาคพ้ืนและหล่อลื่นประจำหน่วย 

(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๓ การเสนอความต้องการและรับมอบพัสดุของ ทอ.ต่อหน่วยเหนือ กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
๒๔ การเคล่ือนย้ายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ในลักษณะการส่งกำลัง

บำรุง 
กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๕ ขอทราบข้อมูลความต้องการยุทธปัจจัยเร่งด่วนของเหล่าทัพ กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๖ การฝึกส่งกำลังบำรุงร่วมผสม กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๗ รายงานการสำรวจการระดมสรรพกำลังทางทหาร กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 
๒๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) - - 

 
ลำดับ ๒๙  (ยกเลิก... 



- ๑๐ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๒๙ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) - - 

๓๐ การแจ้งกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสดุ 
รวมท้ังการขอร้ือถอนจำหน่าย และขอใช้วัสดุท่ีร้ือถอน 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๑ การแต่งต้ังและกำหนดหน้าท่ีผู้ควบคุมประจำรถรับส่ง 
ข้าราชการ ทอ. 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๒ การจำหน่าย หรือการโอนน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๓ การใช้ใบแลกการขนส่งพัสดุและเพ่ือการโดยสารอากาศยาน 
ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ภายในประเทศ 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๓๔ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) - - 

๓๕ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) - - 

๓๖ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) - - 

๓๗ กำหนดอายุการซ่อมใหญ่เคร่ืองยนต์อากาศยาน กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๓๘ การพิจารณากำหนดหน่วยรับผิดชอบการซ่อมบำรุง 
คลังใหญ่ต่าง ๆ 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๓๙ แผนกำหนดการตรวจซ่อมอากาศยาน ประจำปี กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๔๐ ขอทราบความต้องการดินส่งกระสุนชนิดต่าง ๆ ของเหล่าทัพ 
แจ้งให้ กรมอุตสาหกรรมทหาร ทราบ 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๔๑ การให้หน่วยต่าง ๆ ดำเนินการจัดหาและจ้างซ่อมพัสดุ 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยคลังใหญ่ได้เอง 
(ยกเว้นรถยนต์สงครามหรือรถยนต์สงครามชนิดชว่ยรบ) 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๔๒ การเลื่อนกำหนดการขนย้ายสิ่งของและครอบครัว 
ของข้าราชการ ทอ.ในส่วนภูมิภาค (กองบินต่าง ๆ) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๓ การอนุมัติให้อากาศยานทหาร และอากาศยานของเอกชนต่างชาติ 
ท่ีใช้ในภารกิจทางทหาร รวมท้ังอากาศยานของเอกชนไทย  
รับบริการเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจาก ทอ.ในกรณีท่ีได้รับอนุมัติให้ใช้
สนามบินแล้ว 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๔ การเคล่ือนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือสนับสนุนแผน
ยุทธการต่าง ๆ และการเคลื่อนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิง เพ่ิมเติมในอัตรา
สะสมปกติ รวมท้ังการขอเบิกน้ำมันเชื้อเพลิงงบพิเศษทดแทน 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๕ การรายงานขออนุญาตให้บริษัทเอกชนผลิตเฉพาะส่วนประกอบของ
อาวุธเป็นคร้ังคราว 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๔๖ การรายงานโครงการผลิตภัณฑ์ทางทหาร กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

 
ลำดับ ๔๗  ขออนุมัติ... 



- ๑๑ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๔๗ ขออนุมัติทำความตกลงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุ 
กับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ  

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 
เสธ.ทอ. 

๔๘ การขอใช้บริการกระแสไฟฟ้าของ ทอ.และรายงานการใช้
กระแสไฟฟ้าตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ภายในบริเวณพ้ืนท่ี ทอ. 

ชย.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๙ การขอใช้บริการน้ำประปาของ ทอ.และรายงานการใช้น้ำประปา
ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ ภายในบริเวณพ้ืนท่ี ทอ. 

ชย.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๐ การอนุมัติใช้เคร่ืองมือสื่อสารเพื่อใช้ในการฝึกของหน่วยใน ทอ. สอ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๑ การช่วยเหลือทางทหารของต่างประเทศ หน่วยใน 
ส่วนบัญชาการ ทอ. 

นำเรียนโดยตรง 

๕๒ การอนุมัติดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลงท่ี ทอ. 
ทำไว้ ได้แก่ เร่ืองเกี่ยวกับการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ปรับริบ 
เงินประกัน สงวนสิทธิ เรียกร้องค่าเสียหาย กรณีท่ีต้องซ้ือของ 
ท่ียกเลิกในราคาท่ีแพงข้ึน และหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ อ่ืน 
(ถ้ามี) 

หน่วยท่ีทำสัญญา 
หรือข้อตกลงในนาม ทอ. 

ส่งเร่ืองให้ สธน.ทอ. 
ตรวจสอบความถูกต้อง 
ก่อนนำเรียน (สธน.ทอ. 
เป็นหน่วยนำเรียน) 

รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๕๓ การย่ืนคำขออนุญาต นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร นำหรือ
ส่งออกนอกราชอาณาจักร ซ่ึงวัสดุพลอยได้ (วัสดุกัมมันตรังสี) และ  
คำขออนุญาต ผลิต มีไว้ในครอบครอง หรือใช้ซ่ึงวัสดุพลอยได้ (วัสดุ 
กัมมันตรังสี) การผลิตหรือใช้พลังงานปรมาณูจากเคร่ืองกำเนิดรังสี 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

         ๓.  ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การขออนุมัติตัวบุคคลร่วมแถลงข่าวท่ัวไป กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๒ การจัดกิจกรรม ทอ.สนับสนุนหน่วยนอก ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๓ การขออนุมัติให้การสนับสนุนถ่ายทำภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ 
และภาพนิ่ง ตามท่ีได้รับการประสานจากกองกิจการภาพยนตร์ 
สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
เสธ.ทอ. 

๔ การฝึกอบรมเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติของ ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๕ การเสนอความต้องการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 
ในการฝึกอบรมเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติของ ทอ. 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๖ การบรรยายและแสดงดนตรีบำรุงขวัญของ ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๗ การปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชา ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๘ การสั่งใช้อากาศยานสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย
ตามที่ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

 
ลำดับ ๙  การเชิญ... 



- ๑๒ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๙ การเชิญข้าราชการ ทอ.ร่วมในงานพิธีท่ีเกี่ยวข้องกับ 

กิจการพลเรือนของหน่วยงานต่าง ๆ 
กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๑๐ รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยมิตรประชา ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๑๑ รายงานสรุปผลการบรรยายและการแสดงดนตรีบำรุงขวัญ กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๑๒ รายงานสรุปผลการอบรมเพื่อความมั่นคงแห่งชาติของ ทอ.ประจำปี กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
๑๓ การขอเข้าฟังบรรยายสรุปและหรือชมกิจการ ทอ.ระดับกองทัพ 

ของคณะบุคคลสำคัญ หน่วยงานสำคัญภายในประเทศ 
หรือสถานศึกษาหลักสูตรชั้นสูงของส่วนราชการสงักัด กห. 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ บก.ทอ. 

สลก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๑๔ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ รวมทั้งการจัด
ข้าราชการไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีต่าง ๆ 

สลก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๕ ขออนุมัติให้ผู้แทน ทอ.ไปประชุมเตรียมการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ 
หรือบุคคลสำคัญชาวต่างประเทศท่ีเป็นแขกของรัฐบาล 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๑๖ ขออนุมัติให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยปฏิบัติเกี่ยวกับการรับส่งเสด็จฯ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ การรับสง่บุคคลสำคัญ 
และผู้บังคับบัญชาชั้นสูงในเขตพ้ืนท่ี ทอ. 

สลก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๗ การสอบสวนเรื่องร้องทุกข์ และเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย จร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
๑๘ การอนุมัติให้จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ทอ. สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๙ การอนุมัติให้หน่วยงานนอก ทอ.ขอใช้สนามกีฬา ทอ. และพื้นท่ี

โดยรอบเป็นสถานท่ีจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๐ แต่งต้ัง คณก.ต่าง ๆ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองนโยบายและได้รับอนุมัติหลักการ
จาก ผบ.ทอ.แล้ว 

สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๑ การอนุมัติให้สโมสร ทอ.ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับกิจการ 
ของสโมสร ทอ.ซ่ึงมิใช่เร่ืองนโยบาย 

สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๒ ขออนุมัติจัดงานวันสถาปนาหน่วยในระดับ นขต.ทอ. สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๒๓ การรับส่งหน้าท่ีของผู้บังคับบัญชาระดับสูงใน บก.ทอ.(ต้ังแต่ระดับ

เสธ.ทอ.ลงมา) และ หน.นขต.ทอ. 
สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๔ การอนุมัติและสั่งใช้เอกสารประเภทตำราหรือคู่มือต่าง ๆ 
ท่ีมีผู้เรียบเรียงเสนอ 

ส่วนราชการท่ีเป็น 
หน.สายวิทยาการ 

นำเรียนโดยตรง 
 

๒๕ การสั่งการในหนังสือเวียนต่าง ๆ ซ่ึงเป็นงานธุรการท่ีเกี่ยวข้องกับ
สายงานความรับผิดชอบของหน่วยในส่วนบัญชาการ 

หน่วยใน 
ส่วนบัญชาการ ทอ. 

นำเรียนโดยตรง 

๒๖ การดำเนินการขอแก้คำสั่ง กห.ให้ถูกต้อง หน่วยใน 
ส่วนบัญชาการ ทอ. 

ผ่านตามสายงาน 

๒๗ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการฝนหลวง ทอ. ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๒๘ รายงานสรุปผลการปฏิบัติฝนหลวงประจำเดือน ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

ลำดับ ๒๙  การขอ... 



- ๑๓ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๒๙ การขอเข้าฟังบรรยายสรุปและหรือชมกิจการ ทอ.ระดับส่วนราชการ
หรือสถานศึกษาของส่วนราชการสังกัด กห. สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ณ บก.ทอ. 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๓๐ การขอใช้พ้ืนท่ี ทอ.ต่างจังหวัดจัดกิจกรรม 
 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
เสธ.ทอ. 

๓๑ หน่วยภายนอก ขอรับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านกิจการพลเรือน (ยกเว้นท่ีเรียนเชิญ ผบ.ทอ. 
หรือผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมด้วย) 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
เสธ.ทอ. 

๓๒ กิจกรรมการช่วยเหลือประชาชนท่ี ทอ.ริเร่ิมหรือมีส่วนร่วมกับหน่วย
ภายนอก 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 
เสธ.ทอ. 

๓๓ ขออนุมัติทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง สำนกังบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานเก่ียวข้องอ่ืน ๆ 
กรณีการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากระเบียบ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๔ ขออนุมัติกรณีวงเงินค่าใช้จ่ายกรณีเกินอำนาจ ผบ.ทอ. กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๕ การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอเบิกเงินทุนทดรอง 
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของ สน.ผชท.ทอ.ไทยในต่างประเทศ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๖ การอนุมัติชำระเงินตาม Billing Statement ในเดือนต่าง ๆ กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๗ การหารือกระทรวงการคลัง สำนกังบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 
เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายการเงินการคลัง 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๘ การลงชื่อในหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
เพ่ือขอเบิกจ่ายเงิน 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๙ การอนุมัติวงเงินให้หน่วยต่าง ๆ ท่ีขอเก็บและรักษาเงินในกำปั่น 
เก็บเงินราชการ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๐ การอนุมัติวงเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศท่ีอยู่ในอำนาจ ผบ.ทอ. 
และ ผบ.ทอ.อนุมัติหลักการแล้ว 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๑ การอนุมัติจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ 
เดินทางมาประเทศไทย 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๒ การอนุมัติจ่ายเงินค่าของขวัญของผู้เดินทางไปราชการ 
ต่างประเทศชั่วคราว 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๓ การอนุมัติวงเงินค่ารับรองชาวต่างประเทศท่ีอยู่ในอำนาจ ผบ.ทอ. 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๔ การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในพิธีต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายท่ีเป็นการ  
ประจำ กรณีเกินวงเงินท่ีกำหนดไว้ในระเบียบ กค. 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๕ การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการจัดงานท่ีอยู่ในอำนาจ ผบ.ทอ. 
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
ลำดับ ๔๖  การอนุมัติ... 



- ๑๔ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๔๖ การอนุมัติจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารงานท่ีอยู่ในอำนาจ ผบ.ทอ.

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ กรณีจ่ายจากงบประมาณ 
ท่ีสั่งจ่ายไว้ท่ีส่วนกลาง 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๗ การลงชื่อสั่งการในหนังสือเวียนต่าง ๆ ในสายวิทยาการการเงิน 
ท่ีให้ นขต.ทอ.ปฏิบัติ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๘ การส่งตัวอย่างลายมือชื่อของผู้มีอำนาจสั่งจ่ายสำหรับเป็น 
ค่าใช้จ่ายท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศกับธนาคารพาณิชย์ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๙ การลงลายมือชื่อรับรองในบัตรตัวอย่างลายมือชื่อผู้เบิกเงิน 
กับกรมบัญชีกลาง 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๐ การลงลายมือชื่อรับรองลายมือชื่อผู้เบิกในสมุดคู่มือวางฎีกา 
สำหรับการเบิกเงินกับกรมบัญชีกลาง 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๑ การรับทราบรายงานและสั่งการให้หน่วยปฏิบัติตามข้อทักท้วง 
ของการตรวจสอบภายใน ทอ. 
(ยกเว้นเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณประเภทท่ี ๑) 

สตน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๒ การอนุมัติการหักรายรับจ่ายขาด กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๕๓ การอนุมัติการถอนคืนเงินรายรับ กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๔.  เสธ.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การขอเข้าชมกิจการ ทอ.ของหน่วยงานต่างประเทศท่ี ทอ. 

มีการจัดเลี้ยง 
ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๒ การ รปภ.ในงานพิธีต่าง ๆ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๓ การตรวจเย่ียมหน่วยข่าวของ ทอ.และการสำรวจกิจการ รปภ.

ประจำปี 
ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๔ การประชุมประสานงานด้านการข่าวระหว่างเหล่าทัพ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๕ การประชุมข้อขัดข้องหรือการสัมมนาด้านการข่าว ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๖ งานพิธีต่าง ๆ และการจัดข้าราชการไปงานพิธี  

(เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ) 
ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗ การประมาณสถานการณ์ด้านการข่าวเฉพาะกรณี ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๘ โครงการแลกเปลี่ยน จนท.ทอ.ไทย กับ ทอ.มิตรประเทศ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 
๙ การรายงานผลการปฏิบัติเฝ้าฟังการติดต่อสื่อสาร ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๐ การลงชื่อในใบรับรองความไว้วางใจ (รปภ.๔) ของ หน.นขต.ทอ. 

ในการเข้ารับการศึกษา เข้าร่วมประชุม หรือปฏิบัติหน้าท่ีสำคัญ 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑ การขออนุมัติตัวบุคคลไปดูงานหรือปฏิบัติงานกับหน่วยบิน 
นอก ทอ. 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

ลำดับ ๑๒  การขอ... 



- ๑๕ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑๒ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกยิง  
และประเมินค่าอาวุธนำวิถี 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๓ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเป็นแนวทางในการแข่งขันใช้อาวุธ 
ทางอากาศ ประจำป ี

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๔ การกำหนดและการแก้ไขอัตรากระสุน วัตถุระเบิด การฝึก  
ภาคอากาศและภาคพ้ืน 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๕ การขออนุมัติจัด จนท.สนับสนุนการฝึกบินของเดโชชัย ๓ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๖ การขออนุมัติหลักการฝึกบินทางยุทธวิธีกับ นบ.ทอ.มิตรประเทศ
รวมท้ังดำเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงเพ่ือดำเนินการฝึก 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๗ การอนุมัติและขอแก้ไขแผนฝึกบินนอกท่ีต้ัง และในที่ต้ังประจำเดือน ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๘ การจัดอากาศยานสนับสนุนการฝกึศึกษาของ นขต.ทอ. ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๙ การจัด จนท.ฝอ.ของ บก.ทอ.และ จนท.ฝอ.ในกรมฝ่ายอำนวยการ
ไปตรวจเย่ียมหน่วยปฏิบัติการทางอากาศ และหน่วยควบคุมการ
ปฏิบัติการทางอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๐ การขอใช้พ้ืนท่ีการฝึกบินของ ทอ.และสิ่งอำนวยความสะดวก 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติทางยุทธการ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๑ การดำเนินการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
หรือการตรวจรับไว้ใช้ในราชการท่ีได้รับอนุมัติหลักการแล้ว 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๒ การขออนุมัติหลักการและนโยบายการฝึกร่วม/ผสม ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๓ การอนุมัติยืมยุทโธปกรณ์เพ่ือใช้ในการฝึกร่วมและผสม ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๔ การสั่งใช้อากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยนอก ทอ. 
ตามหลักการท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติไว้แล้ว 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๕ คำสั่งการฝึกร่วมและผสม หรือการเคลื่อนย้ายกำลังเข้าร่วม 
ในการฝึกร่วม/ผสม 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๖ การรับรองมาตรฐานระบบอาวุธ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๗ การขออนุมัติให้ยืมอาวุธภาคพ้ืนเพ่ือการฝึกและกิจกรรมอ่ืน ๆ 
ของหน่วยใน ทอ. 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๘ การขออนุมัติเบิกจ่ายกระสุนและวัตถุระเบิดนอกอัตรา 
เพ่ือใช้ในการพิธีทางทหาร การสาธิต การฝึก และการซ้อมรบ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๙ การพิจารณากำหนดและแก้ไขปรับปรุงอัตราลูกจ้างประจำ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๐ สรุปผลการประชุมสัมมนาทางยุทธการและการฝึก ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๑ สรุป/วิเคราะห์ผลการฝึกยิงและทดสอบอาวุธนำวิถีประจำปี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๒ สรุป/วิเคราะห์ผลการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ ประจำปี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๓ สรุปผลการตรวจสอบมาตรฐานการบินและการฝึก จร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

 
ลำดับ ๓๔  สรุปผล… 

 



- ๑๖ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๓๔ สรุปผลการฝึกร่วม/ผสม เรียน ผบ.ทสส. เพ่ือขออนุมัติทำการฝึก 
ในปีต่อไป 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๕ การรายงานผลการใช้กระสุน วัตถุระเบิด สำหรับการฝึกอาวุธ
ภาคพ้ืน 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๖ การรายงานผลการปฏิบัติหน้าท่ีของชุดตรวจผสม ประจำเดือน ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๗ การรายงานผลการตรวจสอบภาคการฝึกของทหารกองประจำการ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๘ การแจ้งความต้องการกระสุนวัตถุระเบิด ฝึกภาคอากาศของ นบ.
และผู้ทำการในอากาศประจำปี รวมท้ังความต้องการเพ่ิมเติม
ระหว่างปี 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๙ การจัด จนท.ทอ.ฝึกปฏิบัติงานบนอากาศยาน 
เพ่ือรักษาสมรรถภาพ 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๐ การแต่งต้ัง จนท.เพ่ือจัดทำแผนการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ
ตลอดจนการขออนุมัติใช้แผนการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๑ การขออนุมัติทำการบินกับอากาศยานเกิน ๒ แบบ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๒ การดำเนินการจัดทำแผน และควบคุม กำกับดูแล การฝึกยิง 
และทดสอบอาวุธนำวิถีประจำปี 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๓ การขออนุมัติชั่วโมงบินสำหรับการฝึกเพ่ิมเติมจากอัตรา 
ท่ีอนุมัติไว้เดิม (เป็นคร้ังคราว) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๔ ขออนุมัติแผนฝึกบินในท่ีต้ังของหน่วย ประจำเดือน ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๕ ขออนุมัติให้ผู้ทำการในอากาศเข้าร่วมการฝึกอบรมการยังชีพ 
และค้นหาช่วยชีวิตในทะเล 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๖ การเตรียมการฝึกร่วม/ผสม ตามนโยบายหรือหลักการท่ีได้รับ 
อนุมัติและอยู่ในโครงการฝึกศึกษาของ ทอ. 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๗ การตรวจสอบฝีมือบินของ นบ.หลังจากอากาศยานอุบัติเหตุ จร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๘ การสั่งใช้อากาศยานสนับสนุนการฝึกและศึกษาของเหล่าทัพอ่ืน 
ตามหลักการท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติไว้แล้ว 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๙ การกวดขัน การป้องกัน และการปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๕๐ การขออนุมัติแผนฝึกโดดร่มประจำป ี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๕๑ แผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้โทษ ประจำปี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๕๒ การจำหน่ายสุนัขทหารออกจากบัญชี ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๕๓ การอนุมัติให้นำเร่ืองเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุม ทอ. สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๔ การอนุมัติใช้เงินนอกงบประมาณของหน่วยต่าง ๆ ในกรณีท่ีเกิน
อำนาจของหัวหน้าหน่วยนั้น 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๕ การขอโอนงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ ตามท่ี ผบ.ทอ. 
ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
ลำดับ ๕๖  การโอน... 



- ๑๗ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๕๖ การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการเงินนอกงบประมาณภายใน 

วงเงินท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติกำหนดวงเงินใช้จ่ายประจำปีไว้แล้ว 
สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๗ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในบัญชีกำหนดการงบประมาณ 
บัญชีสัง่จา่ยงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ ในวงเงนิท่ีเกิน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๘ การส่งข้อมูลในการปรับปรุงรายละเอียดเกี่ยวกับคำขอตั้ง 
งบประมาณของ ทอ.ให้กับ นขต.กห. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
และสำนักงบประมาณ 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๙ การสั่งการแก้ไขเพื่อป้องกันมิให้อากาศยานอุบัติเหตุ อากาศยาน
อุบัติการณ์ และรายงานอันตราย 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๐ รายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอุบัติการณ์ และรายงาน 
อันตราย 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๑ สรุปผลการประชุมนิรภัยการบินของหน่วยบิน ประจำปี สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๖๒ การรายงานผลการตรวจ การสั่งการแก้ไข ตามผลการตรวจสำรวจ 

และรายงานอันตรายด้านนิรภัยภาคพ้ืน 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๓ สรุปผลการประชุม คณก.บริหารนิรภัยภาคพ้ืน ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๖๔ การตรวจนิรภัย 

(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 
สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๕ รายงานผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุภาคพ้ืน และรายงานการแก้ไข 
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุภาคพ้ืน 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๖ การมอบรางวัลนิรภัย ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๖๗ ขออนุมัติและสรุปผลการดำเนินกจิกรรมตามโครงการนิรภัย ทอ.ประจำป ี

(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 
สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๖๙ นโยบายนิรภัย ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๗๐ การวิเคราะห์สถิติอุบัติเหตุ ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 
๗๑ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๗๒ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๗๓ การฝึก จนท.ในระบบควบคุมและแจ้งเตือนอากาศยาน คปอ. นำเรียนโดยตรง 
๗๔ 

 
(ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๗๕ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๗๖ 
 

ขอใช้ลานจอด บ.และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ของ ทอ. 
(เฉพาะ บ.ทหาร) 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

 
ลำดับ ๗๗  ขออนุมัติ... 



- ๑๘ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๗๗ ขออนุมัติดำเนินการรับรองคณะ ทอ.ต่างประเทศในโครงการ
แลกเปลี่ยน ฯ 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗๘ แผนการตรวจเยี่ยมหน่วยข่าว ทอ.สำรวจและเผยแพร่ รปภ. ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗๙ การสนับสนุนการฝึกร่วม วสท.และ รร.สธ. ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๐ ขออนุมัติแผนการตรวจเยี่ยมฝ่ายอำนวยการของ ยก.ทอ. 
และรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๑ การฝึกบินรักษาสมรรถภาพพร้อมรบของ นบ.ส่วนกลาง 
ชั้นยศนายพลอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๒ การแสดงภาคอากาศประกอบพิธีกระทำสัตย์ฯ ต่อธงชัยเฉลิมพล ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๓ การสนับสนุนกำลังพลเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้าการแพร่ระบาด      
ยาเสพติด 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๔ การจดัสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ท่ี ผบ.ทอ.อนุมัติ 
หลักการแล้ว กรณีท่ีไม่ระบุวงเงิน ในวงเงนิท่ีเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘๕ ขออนุมัติและสรุปผลการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุการบิน 
และภาคพ้ืน 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๖ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๘๗ ขออนุมัติแต่งต้ัง จนท.ดำเนินการด้านนิรภัยภาคพ้ืน ทอ.ประจำปี สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๘๙ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) - - 

๙๐ การฝึกทดสอบความพร้อมระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๑ การกำหนดแนวทางในการฝึกบินค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนท่ีการรบ
แบบรวมการ 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๒ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกบินสนับสนุน 
ทางอากาศโดยใกล้ชิดแบบรวมการ 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๓ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกยิงเป้าอากาศ
อัตโนมัติ รุ่น RM-30B 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๔ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเป็นแนวทางในการฝึกบินของ นนอ.และ 
น.สัญญาบัตร สังกัด รร.นนก. 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

 
๕.  รอง เสธ.ทอ. ... 
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 ๕.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การแต่งต้ัง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงาน น.สัญญาบัตร

ชั้นยศนายพลอากาศ 
กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ การสั่งย้ายสังกัดทหารกองประจำการ กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๓ การให้ จนท.ปฏิบัติราชการในหน่วยมิตรประชา ทอ. กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๔ การให้ข้าราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ. 

ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ นขต.ทอ.หลายหน่วย หรือเร่ืองท่ี 
ไม่เกี่ยวข้องกับ นขต.ทอ.ใด 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕ การรายงานผลการศึกษาภายในประเทศหลักสูตรของ รร.หลักข้ันต้น 
รร.หลักข้ันปลาย การลาไปศึกษาตามโควตา ท่ี ทอ.กำหนด หรือ 
การส่งไปศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือระดับปริญญาตรี โท 
เอก ตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจำปี (ยกเว้น การ
ลาไปศึกษาประเภท ๓ หรือการลาไปศึกษาโดยใช้เวลานอกเวลา
ราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การให้หน่วยหรือบุคคลภายนอก ทอ.มาบรรยายหรือแนะแนว
การศึกษาใน ทอ.ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ นขต.ทอ.หลายหน่วย  
หรือเป็นเร่ืองท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ นขต.ทอ.ใด 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๗ การขออนุมัติให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ และ จนท.
สอบคัดเลือก และตรวจร่างกายบุคคลพลเรือน เข้าเป็น นชท. 
ภาคปกติ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘ การรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปีของผู้ปฏิบัติงาน 
เสี่ยงอันตราย และผู้ปฏิบัติงานในตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙ การนำปลดทหารกองประจำการ (กรณีขออนุมัตินำปลดทหาร 
กองประจำการท่ีมีคุณวุฒิพิเศษ ท่ีต้องโทษจำคุกไม่น้อยกว่า ๑ ปี 
ท่ีป่วยเป็นโรคซ่ึงไม่สามารถรับราชการทหารได้ และท่ีหนีราชการ 
จนคดีขาดอายุความ) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐ การโอนข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร และลูกจ้างประจำ 
ออกนอก กห.และรับโอนข้าราชการนอก กห.เข้า ทอ.ในตำแหน่ง 
อัตราประทวน 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑ การเสนอขอบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างประจำซ่ึงจะได้ 
รับค่าจ้างกลุ่มค่าจ้างท่ี ๒ ข้ึนไป ไปยัง บก.กองทัพไทย เพ่ือขอ 
อนุมัติต่อ รมว.กห. (สำหรับการบรรจุลูกจ้างประจำท่ีจะได้รับ 
ค่าจ้างกลุ่มค่าจา้งท่ี ๑ ให้ หน.นขต.ทอ.เป็นผู้มีอำนาจสั่ง 
ตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.๒๕๔๒) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒ การเสนอขอย้ายลูกจ้างประจำซ่ึงจะได้รับค่าจ้างกลุ่มค่าจ้างท่ี ๒  
ข้ึนไป ไปยัง บก.กองทัพไทย เพ่ือขออนุมัติต่อ รมว.กห. 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
ลำดับ ๑๓  การย้าย... 
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ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๓ การย้ายและปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำระหว่าง นขต.ทอ. 

และการย้ายและปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำภายใน นขต.ทอ. 
ท่ี หน.นขต.ทอ.เป็นระดับ ผบ.กองบิน (สำหรับการย้ายและปรับ
อัตราค่าจ้างของลูกจ้างประจำภายใน นขต.ทอ.ท่ี หน.นขต.ทอ. 
เป็นระดับ ผบ.กองพลบินข้ึนไป ให้เป็นอำนาจของ หน.นขต.ทอ.นั้น 
ออกคำสั่งตามข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจำ พ.ศ.๒๕๔๒) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๔ การสั่งจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวท่ีให้ได้รับค่าจ้าง
ต้ังแต่กลุ่มค่าจ้างท่ี ๒ ข้ึนไป (ยกเว้นการออกคำสั่งจ้างลูกจา้ง
ชั่วคราวให้ได้รับค่าจ้างกลุ่มค่าจา้งท่ี ๑ ให้ผู้บังคับบัญชาชั้น 
ผู้บัญชาการกองพลบินหรือเทียบเท่าข้ึนไป เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้าง 
ตามคำสั่ง กห.ท่ี ๗๙๗/๒๘ ลง ๑๖ ก.ย.๒๘ เร่ือง ลูกจ้างชั่วคราว) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๕ การให้ จนท.ปฏิบัติหน้าท่ีและพ้นจากหน้าท่ีราชการหน่วยสนาม 
และหน่วยท่ีต้ังปกติตามอัตรา ทอ.(เพ่ือพลาง) อัตรา ทอ. 
ในการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) อัตรา ทอ.ตามแผน 
เพ่ือความมั่นคงของประเทศ และอัตราแผนป้องกันท่ีต้ัง 
หน่วยทหารของ ทอ. ยกเว้น จนท.ยศ น.อ.ข้ึนไป 
และ ผบ.หน่วยสนาม (ผบ.ฝูงบิน ผบ.ฐานบิน ผบ.ศสอต.  
ผบ.ศคร. ผบ.สคร.และ ผบ.สร.) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๖ การอนุมัติตำแหน่งและอัตราให้ลูกจ้างประจำสอบเลื่อนตำแหน่ง
ระดับชั้นตำแหน่ง และการเปลี่ยนสายงาน 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๗ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติหน้าท่ีเวรประจำพระองค ์
(กรณีชั้นยศ พล.อ.ท.ลงมา) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๘ การอนุมัติโควตาการลาอุปสมบทประจำปี กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๙ การเสนอรายงานขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ 

ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไปยัง บก.กองทัพไทย 
กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๐ การพิจารณากำหนดและแก้ไขปรับปรุงอัตราอนุมัติการใช้ 
กำลังพลประเภทลูกจ้างประจำ รวมท้ังการเปิดและปิดอัตราอนุมัติ 
การใช้กำลังพลประเภทลูกจ้างประจำ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๑ การให้ลูกจ้างประจำ ช่วยและพ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ระหว่าง นขต.ทอ. 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๒ การนิเทศการเรียนการสอน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน 
ในหน่วยทหาร 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๓ การอนุมัติให้ทหารกองประจำการลาศึกษาต่อ กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๒๔ การกำหนดและแก้ไขปรับปรุงคำย่อของ ทอ. สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๒๕ การรายงานเมื่อข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ทหารกอง

ประจำการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ต้องคดี (กรณีท่ีไม่ต้อง
เสนอไป กห.) 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๖ รายงานการใช้ตนเองเป็นประกันในการปล่อยตัวชั่วคราว สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๒๗ การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๒๘ การแต่งต้ังคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของ

ลูกจ้างประจำท่ีขอเลื่อนระดับชั้นงาน เปลี่ยนตำแหน่ง และเปลี่ยน
สายงาน 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๙ การรายงานผลการศึกษา ณ ต่างประเทศ 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๐ การลงลายมือชื่อทำความตกลงกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน    
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
๖.  รอง เสธ.ทอ. ... 
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 ๖.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานการข่าว) ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การสั่งใช้อากาศยานทำการบินถ่ายภาพทางอากาศ 
 เม่ือ ผบ.ทอ.อนุมัติหลักการแล้ว 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ หนังสือเชิญคณะทำงานเตรียมการฝึกผสมระหว่าง ทอ. 
กับ ทอ.ต่างประเทศ 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การจัด น.เวรอำนวยการ ทอ., ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ., 
น.เวร ศรก.บก.ทอ.และ จนท.เวรประชาสัมพันธ์ บก.ทอ. 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔ ขอให้ระมัดระวังและกวดขันการเข้ามาปฏิบัติงานของ 
บุคคลภายนอก 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การขอเข้าชมกิจการ ทอ.ของหน่วยงานต่างประเทศ 
ท่ี ทอ.ไม่ต้องจัดเลี้ยง 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๗.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการ) ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การฝึกและศึกษาของ นบ.และ ตห. ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๒ การเปลี่ยนแปลงการฝึกของ นบ.และ ตห.ส่วนกลาง ทอ. 

ซ่ึง ผบ.ทอ.ได้อนุมัติหลักการไว้แล้ว 
ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การขออนุมัติให้ นบ.ประจำกองทำการฝึกบินเป็นกรณีพิเศษ ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๔ การพิจารณากำหนดอัตราจ่ายอาวุธให้กับสถานีโทรคมนาคม ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๕ การรายงานผลการฝึกและขออนุมัติแต่งต้ัง คบ./นบ.ลองเคร่ือง 

และรับเงินเพ่ิม 
ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การขออนุมัติให้อากาศยานพลเรือนต่างประเทศ และอากาศยาน 
ไม่ได้สังกัดส่วนราชการในราชอาณาจักรไทย 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๗ การจัดบรรยายสรุปและสาธิต ตลอดจนจัดข้าราชการ ทอ. 
ร่วมรับฟัง และชม หรือร่วมการประชุมสัมมนาท้ังในและนอก ทอ. 
รวมท้ังการจัดยานพาหนะและ ชพ.งบพิเศษสำหรับการเดินทาง 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘ การเคลื่อนย้ายกำลังทหาร จำนวนเกินกว่า ๑ หมู่ หรือเกินกว่า  
๑๐ คน เดินทางเข้าหรือออกจาก กทม. เพ่ือปฏิบัติภารกิจ 
ทางยุทธการเฉพาะกรณีท่ีไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์ 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙ การขอใช้และการเปลี่ยนแปลงช่องการสื่อสารโทรคมนาคม ทอ. ทสส.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
ลำดับ ๑๐  การใช้... 

 
 
 



- ๒๒ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑๐ การใช้และการเปลี่ยนแปลงความถ่ีวิทยุ ทสส.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑ การติดต้ัง ถอดถอน ดัดแปลง เปลี่ยนแบบอุปกรณ์สื่อสาร 
และอิเล็กทรอนิกส์ท้ังภาคอากาศและภาคพ้ืน 

ทสส.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒ การรายงานขอเปลี่ยนทะเบียนอาวุธปืนท่ีซ้ือจาก ทอ. สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๘.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานส่งกำลังบำรุง) ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสัง่การในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ ขอรับการสนับสนุนข้อมูลยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ จาก บก.ทท. กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ การขึ้นทะเบียนประจำการอากาศยาน การโอนอากาศยาน 
ตามความต้องการทางยุทธการ และการโอนอากาศยาน เพ่ือการ
ซ่อมบำรุง 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การจำหน่ายอากาศยาน เคร่ืองยนต์อากาศยาน รถยนต์สงคราม 
ชนิดรบ และช่วยรบ อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด บริภัณฑ์สื่อสาร 
อิเล็กทรอนิกส์ทางยุทธวิธี และบริภัณฑ์ถ่ายรูปทางยุทธวิธี 
ตามท่ีได้รับอนุมัติหลักการไว้จาก ผบ.ทอ. 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔ การรายงานผลการปฏิบัติด้านส่งกำลังบำรุง กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕ การให้ยานพาหนะของ ทอ.ใช้ป้ายทะเบียน 
ของกรมการขนส่งทางบก 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การแก้ไขดัดแปลงรถยนต์ทหาร รวมท้ังการขออนุญาตสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ เพ่ือใช้ไฟสัญญาณเสียงสัญญาณอ่ืน ๆ 
กับรถยนต์ทหาร 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๗ การกำหนดอัตราจ่ายและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราจ่ายพัสดุ 
(เว้นอากาศยาน อาวุธกระสุน วัตถุระเบิด อุปกรณ์สื่อสาร 
ทางยุทธวิธีบริภัณฑ์ ภาพถ่ายทางยุทธวิธี เชื้อเพลิง และหล่อลื่น) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘ การขออนุมัติให้หน่วยต่าง ๆ ขอรับงานก่อสร้างและการซ่อมบำรุง 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ ชย.ทอ. ไปดำเนินการจัดจ้างเอง 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙ การอนุมัติให้บุคคลภายใน ทอ.และครอบครัวท่ีสังกัด นขต.ทอ.
โดยสาร บ.เมล์ของ ทอ. 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐ การขออนุมัติติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศในส่วนราชการ ทอ.ในกรณีท่ี
สอดคล้องกับระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
พ.ศ.๒๕๔๗ 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑ การกำหนดแบบพิมพ์และหมายเลขแบบพิมพ์ของ ทอ. สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒ การขอซากอากาศยาน กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
๙.  รอง เสธ.ทอ. ... 



- ๒๓ - 
 
 ๙.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) ให้มีอำนาจหนา้ท่ีทำการแทนและสัง่การในนามของ ผบ.ทอ. 
ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การขอข้อมูลยุทโธปกรณ์และหน่วยงานของ ทอ. กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๒ การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนประจำเดือน กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๓ การขอสัมภาษณ์กำลังพลสังกัด ทอ. กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๔ การนำสื่อมวลชนชมกิจการ ทอ. กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๕ การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนารี 

เหล่าอากาศ 
กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การขออนุมัติจัดต้ังกองลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศ กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๗ รายงานสรุปผลการฝึกอบรมลูกเสือเนตรนารีเหล่าอากาศประจำป ี กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๘ รายงานการปฏิบติัการจิตวิทยาของหน่วยต่าง ๆ ประจำเดือน กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๙ การจัดแสดงเคร่ืองบินเล็กในท่ีต่าง ๆ  กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 
๑๐ การอนุมัติให้วงดนตรีกองดุริยางค์ ทอ.ไปบรรเลงในท่ีต่าง ๆ นอก ทอ. อย. นำเรียนโดยตรง 
๑๑ การขออนุมัติให้กรรมการ กปช.ทอ.เย่ียมชมสถานีโทรทัศน์ 

ส่วนภูมิภาค 
กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒ การอนุมัติให้นักโดดร่มไปแสดงการโดดร่มให้หน่วยงานภายนอก 
ในกรณีท่ีไม่ใช้อากาศยานของ ทอ. 

กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๓ การอนุมัติให้ บ.เอกชน ทำการบินถ่ายภาพทางอากาศ 
เพ่ือประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 

กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๑๐.  หน.นขต.ทอ.และ หน.นขต.บก.ทอ.(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนาม
ของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี (แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การเดินทางของกลุ่มทหารท่ีไม่มีอาวุธ จำนวนเกินกว่า ๑ หมู่ 

หรือเกินกว่า ๑๐ คน เพ่ือไปศึกษาดูงาน ใช้แรงงานเพ่ือพัฒนา
สถานท่ี หรือช่วยเหลือประชาชน ชมกีฬาหรือมหรสพ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒ การแจ้งผลการสบืหาหลักทรัพย์ให้กระทรวงการคลังทราบ นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓ การอนุมัติให้เบิกจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี 
การส่งเงินให้สำนักงานอัยการสูงสุดและศาล รวมท้ังการรับเงินคืน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายจากสำนักงานอัยการสูงสุดและศาล 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๔ การอบรม ประชุม สัมมนา หรือดูงาน นอกโครงการศึกษา
ภายในประเทศของ ทอ.ประจำปี ท้ังภายในและภายนอก ทอ.โดยใช้
งบประมาณของหน่วย หรือไม่ใช้งบประมาณ 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๕ การให้ข้าราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ. 
ในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับ นขต.ทอ.หน่วยใดหน่วยหนึ่ง 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

ลำดับ ๖  การให้... 



- ๒๔ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๖ การให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ไปสมัครสอบ 

เพ่ือเข้าศึกษา ณ สถาบันภายในประเทศ โดยใช้เวลาราชการ 
ใช้เวลาราชการบางส่วน หรือใช้เวลานอกเวลาราชการ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๗ การให้ไปสมัครสอบคัดเลือกเพื่อไปเป็นนักเรียนหรือข้าราชการ 
นอก ทอ.หรือประกอบอาชีพอ่ืน 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๘ การให้กำลังพล ทอ.ไปบรรยายในสถาบันการศึกษา 
หรือหน่วยงานนอก ทอ.รวมทั้งการให้บุคคลภายนอก ทอ. 
มาบรรยายใน ทอ.เกี่ยวกับเร่ืองวิทยาการต่าง ๆ  

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

 

๙ การแต่งต้ังครูอาจารย์ หรือกรรมการตรวจสอบผลการศึกษา
หลักสูตรต่าง ๆ ของ ทอ. 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๐ การเลื่อนบำเหน็จประจำปีของลูกจ้างประจำ นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๑ การออกประกาศ ทอ.ตามที่ ผบ.ทอ.มอบหมาย นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๒ การเข้าสมาคมหรือบอกความในราชการตามข้อบังคับ กห.
นอกเหนือจากท่ี กห.ได้ประกาศไว้ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๓ การดำเนินการตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด 
กระทรวงการคลัง หรือตามหมายหรือคำสั่งศาล กรมบังคับคดีในคดี
ของ นขต.ทอ.ต่าง ๆ (ยกเว้น นขต.ทอ.ในส่วนบัญชาการ) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๔ การขออายัดเงินตามท่ีกรมบังคับคดีแจ้งมาของ นขต.ทอ.ต่าง ๆ
(ยกเว้น นขต.ทอ.ในส่วนบัญชาการ) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๕  การขอเข้าฟังบรรยายสรุปและหรือชมกิจการ ทอ.ระดับหน่วย 
ท้ังในท่ีต้ังส่วนกลางและต่างจงัหวัด ของคณะบุคคล หน่วยงาน
สถานศึกษาภายในและภายนอก ทอ.ในประเทศ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

 
- 

๑๖ การออกคำสั่งจ้าง คำสั่งเลิกจ้าง และลงนามในสัญญาจ้าง กับผู้ท่ี
ได้รับการสรรหา หรือการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการของ ทอ. 
รวมท้ังการดำเนินการเกี่ยวกับการประกันตนตามกฎหมาย
ประกันสังคม 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๗ การลงชื่อย่ืนเร่ืองขอถือจ่ายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ บำเหน็จตกทอด 
บำนาญพิเศษ เงินทำขวัญของข้าราชการประจำการ และ 
นอกประจำการในสังกัด ทอ.ไปยังคลังเขต/กรมบัญชีกลาง 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๘ การขอถือจ่ายเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินบำเหน็จ 
ลูกจ้างรายเดือน เงินทำขวัญ เงินบำเหน็จพิเศษ 
เงินบำเหน็จตกทอดลูกจ้างประจำ และเงินค่าตอบแทน 
พนักงานราชการ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๙ การแต่งต้ัง คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน
ราชการของหน่วย 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

 
ลำดับ ๒๐  การออก... 



- ๒๕ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๒๐ การออกคำสั่งเลื่อนข้ันค่าตอบแทนประจำปี และค่าตอบแทนพิเศษ

ของพนักงานราชการ 
นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 
- 

๒๑ การอนุญาตให้ลากิจต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรข้าราชการและ
ลูกจ้าง 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๒ การพิจารณาอนมัุติให้นักเรียนนักศึกษาภายนอก ทอ.เข้าฝึกงานใน 
นขต.ทอ. 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 
 

๒๓ การย่ืนเรื่องราวขอถือจ่ายบำเหน็จบำนาญ ไปยังกรมบัญชีกลาง
สำหรับข้าราชการ (ยกเว้นข้าราชการชั้นนายพลอากาศ) ซ่ึงออก 
จากราชการโดยต้องหาว่ากระทำความผิดวินัยหรือคดีอาญา  
แต่คดียังไม่ถึงท่ีสุด  

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๔ การอนุมัติให้ได้รับและมีสิทธิประดับ และหรือเลื่อนชั้นเคร่ืองหมาย
ความสามารถ และหรือเคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะทุกประเภท 
(ยกเว้นเคร่ืองหมายความสามารถกิตติมศักด์ิ หรือเครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะกิตติมศักด์ิ) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ 
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 
ท่ีเป็นหน่วยเจ้าของ

เคร่ืองหมาย 

- 

๒๕ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ 
และงบประมาณในแต่ละหลักสูตรไม่เพ่ิมข้ึน ในหลักสูตรตาม
โครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจำปี ซ่ึง ผบ.ทอ. 
ได้อนุมัติโครงการแล้ว 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 
 
 
 

๒๖ การออกคำสั่งให้ทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษาและพ้นจาก
การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาต่าง ๆ ภายใน ทอ. 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๗ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการ นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๘ การออกประกาศ ทอ.กรณีนักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ
พนักงานราชการ และลูกจ้าง ถึงแก่กรรม 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๙ การให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ลาไปศึกษา 
โดยใช้เวลานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา (ประเภท 
๓) รวมท้ังการขอขยายระยะเวลาการศึกษา การขอระงับการศึกษา 
การเปลี่ยนสาขาวิชา หรือหลักสูตรท่ีศึกษา ตลอดจนการย้าย
สถานศึกษา 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๐ การรายงานผลการศึกษานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลา
การศึกษา (ประเภท ๓) และการรายงานผลการศกึษา อบรม 
ประชุม สัมมนา หรือดูงาน ตามโครงการศึกษาภายในประเทศ 
ของ ทอ.หรือนอกโครงการศึกษาของ ทอ.(ยกเว้นหลักสูตรของ 
รร.หลักข้ันต้น รร.หลักข้ันปลาย การลาไปศึกษาตามโควตาท่ี ทอ.
กำหนด หรือการส่งไปศึกษาในระดับต่ำกว่าปริญญา หรือระดับ
ปริญญาตรี โท เอก ซ่ึงเป็นไปตามโครงการศึกษาภายในประเทศ      
ของ ทอ.ประจำปี) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๑ การรายงานขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์ 
เสรีชน และบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชายแดน 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

ลำดับ ๓๒  การส่ง... 



- ๒๖ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๓๒ การส่งสำเนาสัญญาจ้างให้แก่สำนกังานการตรวจเงนิแผ่นดิน  

หรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณี  
และกรมสรรพากร 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๓ การทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม เฉพาะในส่วน 
ของหนังสือท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๔ การให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำช่วยปฏิบัติราชการภายใน นขต.ทอ. 
และ นขต.บก.ทอ.(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 
 

๓๕ การอนุมัติเปิดการศึกษาให้กำลังพล ทอ.และบุคคลภายนอก ทอ. 
ไปเข้ารับการศึกษา หรือฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หรือพ้น 
หรือระงับ หรือขยายระยะเวลาการศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ
การศึกษา หลักสูตรหรือโครงการตามโครงการศึกษาของ ทอ. 
(รหัส ศ ๑๑๑.๑) ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย ซ่ึง ผบ.ทอ. 
ได้อนุมัติหลักการ หรือตัวบุคคลแล้ว โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค ์
งบประมาณตามโครงการศึกษาไม่เพ่ิมข้ึน และประเภทของกำลังพล 
ไม่เปลี่ยนแปลง (ยกเว้นหลักสูตรของ รร.หลักข้ันต้น รร.หลักข้ันปลาย) 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.
(ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 

- 

 ๑๑.  หน.นขต.ทอ.ท่ีเป็นหน่วย หน.สายวิทยาการ ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 
ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การแต่งต้ัง คณก.สอบเลื่อนตำแหน่ง ระดับชั้นตำแหน่ง และการ

เปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจำ 
ส่วนราชการ 

ท่ีเป็น หน.สายวิทยาการ 
- 

๒ การอนุมัติผลการสอบเลื่อนตำแหน่ง ระดับชั้นตำแหน่ง และการ
เปลี่ยนสายงานของลูกจ้างประจำ 

ส่วนราชการ 
ท่ีเป็น หน.สายวิทยาการ 

- 

 ๑๒.  จก.กพ.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การออกประกาศ ทอ.กรณีข้าราชการต่ำกว่าชั้นสญัญาบัตร 

นักเรียนในสังกัด ทอ. ทหารกองประจำการ และลูกจ้างประจำ 
เปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล 

กพ.ทอ. - 

๒ การส่งรายชื่อข้าราชการชั้นสัญญาบัตรท่ีลาอุปสมบท ประจำป ี กพ.ทอ. - 
๓ การส่งรายชื่อข้าราชการชั้นสัญญาบัตรท่ีลาสิกขา ประจำปี กพ.ทอ. - 
๔ การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของนายทหารกองหนุน กพ.ทอ. - 
๕ การขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพ่ือนับเวลาระหว่างรับราชการ ทหารกอง

ประจำการ เป็นเวลาราชการสำหรับคำนวณบำเหน็จบำนาญ 
กพ.ทอ. - 

๖ การย้ายประเภทนายทหารนอกประจำการ กพ.ทอ. - 
๗ การขอถือจ่ายเงินค้างจา่ย และเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ 

นอกประจำการ ถึงแก่ความตาย 
กพ.ทอ. - 

 
ลำดับ ๘  การปรับ... 



- ๒๗ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๘ การปรับและเลื่อนชั้นเงินเดือนของนายทหารประทวน ท่ีได้เลื่อน

ตำแหน่งสูงข้ึน  
กพ.ทอ. - 

๙ การออกคำสั่งเลื่อนบำเหน็จประจำปีของนายทหารประทวนท่ีค้าง
การพิจารณากรณีต่าง ๆ 

กพ.ทอ. - 

๑๐ ขอมีบัตรประจำตัวผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 
และบัตรประจำตัวทายาทผู้ได้รับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูมิ 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กพ.ทอ. - 

๑๑ การอนุมัติส่งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับข้อมูลกำลังพลให้หน่วยนอก ทอ.  กพ.ทอ. - 
๑๒ การอนุญาตให้ข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตรลาอุปสมบท  

กรณีท่ี หน.นขต.ทอ.เป็นผู้บังคับบญัชาต่ำกว่าชั้นผูบ้ัญชาการกองพล
บิน 

กพ.ทอ. - 

๑๓ การแจกจ่ายบัญชีรายชื่อหัวหน้าส่วนราชการ กพ.ทอ. - 
๑๔ สรุปผลการฝึกอบรมประจำสัปดาห์ กพ.ทอ. - 
๑๕ ขออนุมัติแจกจ่ายบัญชีรายชื่อ น.สัญญาบัตรชั้นยศนายพลใน กห. กพ.ทอ. - 
๑๖ ขออนุมัติแจกจ่ายทำเนียบอาวุโสนายทหารอากาศ สังกัด ทอ. 

สำหรับผู้บริหาร 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. - 

๑๗ ลงชื่อในหนังสือรับรองคุณสมบัติผูป้ฏิบัติหน้าท่ีในพ้ืนท่ีย่านอันตราย 
ตามระเบียบ บ.ท.ช. ข้อ ๑๐.๕ (แบบ บ.ท.ช. ๒/ย.) 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กพ.ทอ. - 

๑๘ การอนุมัติแผนการตรวจสอบประวัติรับราชการท่ีส่วนราชการ 
นอกท่ีต้ัง กพ.ทอ. 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กพ.ทอ. - 

๑๙ การอนุมัติให้ข้าราชการไปสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือไปศึกษา  
ณ ต่างประเทศ โดยทุนขององค์การหรือรัฐบาลต่างประเทศ 
หรือกรมวิเทศสหการ กรณีต่ำกว่า หน.นขต.ทอ.และ  
หน.นขต.บก.ทอ.ลงมา (ยกเว้น ผนน.บก.ทอ.) 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กพ.ทอ. - 

 ๑๓.  จก.ขว.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การติดต่อประสานเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ ท่ีประจำอยู่ 

ในประเทศไทย เฉพาะงานในด้านธุรการ 
ขว.ทอ. - 

๒ การขอและต่ออายุหนังสือเดินทางราชการ และการอนุมัติให้  
บ.ทอ.บินผ่านอาณาเขตและแวะพักในการเดินทางไปต่างประเทศ 

ขว.ทอ. - 

๓ การขออนุญาตให้คนต่างด้าวท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ีหรือภารกิจ 
ให้แก่ ทอ.อยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว 

ขว.ทอ. - 

๔ การพิจารณาอนมัุติเลื่อนข้ันค่าจ้างประจำปี สำหรับลูกจ้างชั่วคราว 
ประจำ สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

ขว.ทอ. - 

 
๑๔.  จก.ยก.ทอ. ... 



- ๒๘ - 

 

  ๑๔.  จก.ยก.ทอ. ให้มีอำนาจหนา้ท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี  

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ รายงานการประชุม คณก.ป้องกนัปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า ยก.ทอ. - 

๒ ภารกิจการปฏิบัติการควบคุมไฟป่า ยก.ทอ. - 

๓ ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ ทอ.เข้าอบรมหลักสูตร นบ.

ลองเคร่ืองกับเคร่ืองต้นแบบและวิศวกรการบินทดสอบ 

ยก.ทอ. - 

๔ การใช้หลักสูตรในการฝึกและศึกษาท่ัวไปของผู้ทำการในอากาศ ยก.ทอ. - 

๕ การแจกจ่ายเอกสารการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ทอ. ยก.ทอ. - 

 ๑๕.  จก.กบ.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การจัด จนท.ร่วมตรวจสอบพ้ืนท่ีป่าสงวนแห่งชาติท่ี ทอ.ได้รับ 

อนุมัติให้ใช้ประโยชน์ 

กบ.ทอ. - 

๒ การรายงานขอยกเว้นค่าอากรศุลกากรสำหรับยุทธภัณฑ์ กบ.ทอ. - 

๓ การแจ้งข้อมูลการนำเข้ายุทโธปกรณ์ของ ทอ.ให้ กบ.ทหาร ทราบ กบ.ทอ. - 

๔ การลงชื่อในสัญญาเปลี่ยนแปลงและสัญญาแก้ไข CASE ต่าง ๆ 

ในกรณีไม่เปลี่ยนแปลงวงเงิน รายการ เงื่อนไข และสาระสำคัญ 

ไปจาก LOA เดิม 

กบ.ทอ. - 

๕ การอนุมัติให้ จนท.จม.ทอ.หรือ จนท.รัฐบาลสหรัฐอเมริกา โดยมี 

จนท.จม.ทอ.เป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเย่ียมชม

กิจการกองบินต่าง ๆ และคลังใหญ่ และปฏิบัติงานด้านการ 

ส่งกำลังบำรุงสนบัสนุนภารกิจของ ทอ. 

(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ มิ.ย.๕๙) 

กบ.ทอ. - 

๖ การแจ้งรายชื่อผูท้ิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ท้ิงงาน 

ตามรายงานของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐ 

(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

กบ.ทอ. - 

๗ การลงนามในหนังสือ ทอ.ถึง กบ.ทหาร เกี่ยวกับการขอจดทะเบียน

รถยนต์ทหาร ขอแก้ไขหลักฐานในใบทะเบียนรถยนต์ทหาร 

ขอใช้ป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก กับขอยกเว้นการใช้

เคร่ืองหมายนามหน่วย และเคร่ืองหมายพิเศษให้กับรถยนต์ทหาร 

และขอจำหน่ายทะเบียนรถยนต์ทหาร 

กบ.ทอ. - 

๘ การระวังชี้แนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตท่ีดิน กบ.ทอ. - 

 

๑๖.  จก.กร.ทอ. ... 
 
 



- ๒๙ - 
 
 ๑๖.  จก.กร.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การขอภาพถ่ายและประวัติ น.ผู้ใหญ่ กร.ทอ. - 
๒ การขออนุมัติติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์ กร.ทอ. - 
๓ การขออนุมัติให้การสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ แถบบันทึกภาพ 

และภาพนิ่ง 
กร.ทอ. - 

๔ การจัดบรรยายสรุปสาธิต นิทรรศการ ตลอดจนการจัดข้าราชการ
ทอ.ร่วมรับฟัง และชม หรือร่วมประชุมสัมมนาด้านกิจการพลเรือน
และประชาสัมพันธ์ท้ังในและนอก ทอ.รวมท้ังการจัดยานพาหนะ
และ ชพ.งบพิเศษ สำหรับการเดินทาง 

กร.ทอ. - 

 ๑๗.  จก.สบ.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การบอกบุญเร่ียไร สบ.ทอ. - 
๒ การแจกจ่ายเอกสารท่ัวไปของทางราชการเฉพาะเรื่องท่ีเกี่ยวกับ  

สบ.ทอ. 
สบ.ทอ. - 

๓ การให้ความเห็นชอบกรณีส่วนราชการของ ทอ.จัดให้มีการเรี่ยไร
หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร 

สบ.ทอ. - 

๔ การเชิญและตอบขอบคุณผู้บรรยายพิเศษภายนอก ทอ. 
ท่ีมาบรรยายในท่ีประชุม ทอ. 

สบ.ทอ. - 

 ๑๘.  ปช.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การสั่งการเกี่ยวกับการส่งรายงานการเงินประจำเดือนของบัญชี 

ส่วนราชการ บัญชีส่วนราชการย่อย และบัญชีนอกงบประมาณของ
ส่วนราชการต่าง ๆ ใน ทอ.และผลการตรวจสอบรายงานดังกล่าว 

สปช.ทอ. - 

๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในบัญชีกำหนดการงบประมาณ 
บัญชีสัง่จา่ยงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณในวงเงนิไม่เกิน 
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๓ การลงชื่อการเบิกงบประมาณแทนกันในวงเงินงบประมาณท่ีได้
จัดสรรไว้เพ่ือการนั้น ๆ 

สปช.ทอ. - 

๔ การส่งผลการดำเนินงานตามงบประมาณ รวมถึงการขออุทธรณ์ 
กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการของรัฐบาล 
ให้สำนักงบประมาณ และหน่วยเกี่ยวข้อง 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๕ การสัง่จา่ยเงินสวัสดิการ ทอ.พิเศษ ตามรายการ และภายในวงเงินท่ี 
ผบ.ทอ.ได้อนุมัติกำหนดวงเงินใช้จา่ยประจำปีไว้แล้ว 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

ลำดับ ๖  การลงชื่อ... 



- ๓๐ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๖ การลงชื่อในรายงานสถานภาพงบประมาณ การรายงาน 

ผลความก้าวหน้าของโครงการ และการใช้งบประมาณ 
เสนอ สปช.ทหาร สงป.กห.และส่วนราชการอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

สปช.ทอ. - 

๗ การลงชื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย (เงินประจำงวด) 
และรายงานการโอนเปล่ียนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

สปช.ทอ. - 

๘ การลงชื่อในรายงานการจัดเก็บเงนิรายได้แผ่นดิน 
เสนอ สำนักงบประมาณ และ สงป.กห. 

สปช.ทอ. - 

๙ การลงชื่อในรายงานสถิติทางการงบประมาณและกำลังพล 
เสนอ สปช.ทหาร และ สงป.กห. 

สปช.ทอ. - 

๑๐ การอนุมัติแผนการใช้จ่ายเงินรายรับเพ่ือบูรณะทรัพย์สินของ ทอ. สปช.ทอ. - 
๑๑ การขอรับการสนับสนุนและสั่งจ่ายงบประมาณรายการท่ีหน่วยงาน

มาขอรับการสนับสนุนทรัพยากรของ ทอ. 
สปช.ทอ. - 

๑๒ การเสนอคำขอต้ังงบประมาณ ไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ งบเบิกแทน 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สปช.ทอ. - 

๑๓ การเสนอคำขอต้ังงบประมาณ ไปยัง บก.กองทัพไทย ค่าใช้จ่าย 
การขนถ่ายยุทโธปกรณ์ งบเบิกแทน บก.กองทัพไทย 

สปช.ทอ. - 

๑๔ การส่งรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ 
งบเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในการจัดทำงบประมาณประจำปี ภายหลังจากที่ 
ทอ.ได้รับทราบกรอบวงเงินแล้ว 

สปช.ทอ. - 

๑๕ การเสนอขอแปรญัตติงบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ บ.และ ฮ. 
พระราชพาหนะ ไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 

สปช.ทอ. - 

๑๖ การสนับสนุนข้อมูลเพ่ือการจัดทำต้นทุนผลผลิต และตัวชี้วัดตาม
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ให้กับ 
สำนักงบประมาณ และส่วนราชการอ่ืน ๆ ท่ี ทอ.ได้รับงบประมาณ
มาดำเนินการในลักษณะงบเบิกแทน 

สปช.ทอ. - 

๑๗ การจัดสรรงบประมาณ ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพล ท่ีเบิกจ่าย 
เป็นเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินค่าเช่าบ้าน และเงินท่ีเบิกจ่ายในลักษณะ 
เดียวกับเงินเดือน เพ่ิมเติมระหว่างป ี
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๑๘ การส่งข้อมูลชี้แจงการดำเนินการตามมาตรการเร่งรัดติดตาม 
การใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐให้ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

สปช.ทอ. - 

๑๙ การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการในบัญชีกำหนดการ 
งบประมาณ บัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ  
ซ่ึงเป็นการเปลี่ยนแปลงท่ีไม่กระทบวัตถุประสงค์ หรือสาระสำคัญ
ของงานรายการครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ีเกี่ยวกับชนิด  
ปริมาณ วงเงิน คณุลักษณะเฉพาะ หรือสถานท่ีก่อสร้างตามที่อนุมัติไว้ 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

 
ลำดับ ๒๐  การส่ง... 



- ๓๑ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๒๐ การส่งข้อมูลคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีของ ทอ.ในส่วนท่ี

เสนอผ่านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 
สปช.ทอ. - 

๒๑ การส่งข้อมูลด้านงบประมาณท่ีเป็นเรื่องปลีกย่อยไม่กระทบกับ
นโยบาย เช่น รายละเอียดการรับ-จ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้รับ     
การบริจาค ค่าใช้จ่ายระดับผลผลิตประจำปีงบประมาณ เอกสาร
ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของ ทอ.ท่ีต้องส่งให้  
ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณรายจา่ยประจำปีของ ทอ.ท่ีต้องส่งให้ กห. 
สำนักงานงบประมาณ หรือหน่วยอ่ืน ๆ 

สปช.ทอ. - 

๒๒ การโอนเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการรายการในบญัชี กำหนดการ
งบประมาณ บัญชสีั่งจา่ยงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ 
กรณีท่ีหน่วยได้รับอนุมัติให้รับงานไปดำเนินการเอง 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๒๓ การจัดสรรงบประมาณ รายการค่าสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมระหว่างปี สปช.ทอ. - 
๒๔ การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือรายละเอียดหลักสูตรในบัญชีสั่งจ่าย

งบประมาณ และบัญชีโอนงบประมาณ กรณีท่ีหน่วยได้รับการอนุมัติ
ให้มีการปรับรายละเอียดหลักสูตรแล้ว 

สปช.ทอ. - 

๒๕ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ท่ีได้ผ่านความเห็นชอบ
ด้านงบประมาณจาก สปช.ทอ.และ ผบ.ทอ.ได้อนุมัติหลักการ 
และวงเงินงบประมาณแล้ว 

สปช.ทอ. - 

๒๖ การส่งข้อมูลชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ประกอบการพิจารณา 
ด้านงบประมาณ ให้สำนักงบประมาณและ/หรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๒๗ การขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบ
ปรับราคาได้ (ค่า K) จากสำนักงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ
ให้กับหน่วยตามวงเงินท่ีสำนักงบประมาณอนุมัติ 

สปช.ทอ. - 

๒๘ การส่งข้อมูลรายจ่ายข้ันต่ำท่ีจำเป็นประจำปีงบประมาณ สปช.ทอ. - 
๒๙ การส่งผลการทบทวนการกำหนดเป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/

โครงการกิจกรรมและตัวชี้วัด 
สปช.ทอ. - 

๓๐ การดำเนินการด้านงบประมาณ เพ่ือให้ส่วนราชการอ่ืนเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณแทน ทอ. กรณีท่ี นขต.ทอ.ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณแล้ว 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๓๑ การสั่งจ่ายงบประมาณ กรณีท่ีส่วนราชการใน กห.ดำเนินการ 
ด้านงบประมาณให้ ทอ.เบิกจ่ายเงินงบประมาณแทนส่วนราชการอ่ืน 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

 
ลำดับ ๓๒  การขอ... 

 
 



- ๓๒ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๓๒ การขอทำความตกลงในการขอจ่ายเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตาม
สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k) กับสำนักงบประมาณ กรณีเบิกจ่าย
จากเงินงบประมาณของ ทอ.และจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วย
ตามวงเงินท่ีสำนักงบประมาณอนุมัติ 

สปช.ทอ. - 

๓๓ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติ 
หลักการแล้ว กรณีท่ีไม่ได้ระบุวงเงิน ในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๓๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซ้ือจัดจ้าง สปช.ทอ. - 

๓๕ การขออุทธรณ์ต่อคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

สปช.ทอ. - 

๓๖ การรายงานการจดัซ้ือ/จ้างของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สปช.ทอ. - 

๓๗ การส่งข้อมูลรายงานผลการประเมินท่ี ผบ.ทอ.ได้อนุมัติแล้ว 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

 ๑๙.  จก.กง.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การสั่งให้จัดนายทหารพยานและเจ้าหน้าท่ีผู้ป้องกันอันตรายในการ
ไปรับและส่งเงิน 

กง.ทอ. - 

๒ การอนุมัติการยืมเงินราชการที่ ผบ.ทอ.อนุมัติหลักการแล้ว กง.ทอ. - 

๓ การให้หน่วยถือปฏิบัติตามข้อทักท้วงของกระทรวงการคลังและ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในส่วนท่ีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายและการ 
ลงชื่อในหนังสือตอบหักล้างข้อทักท้วง 

กง.ทอ. - 

๔ การสั่งจ่ายเงินทดรองราชการแก่หน่วยต่าง ๆ ตามท่ี ผบ.ทอ.ได้
อนุมัติแล้ว 

กง.ทอ. - 

๕ การทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี กง.ทอ. - 

๖ การรับรองเงินเดือนและค่าจ้างเหลือจ่าย กง.ทอ. - 

๗ การลงชื่อในหนังสือรับรองขอถือจ่ายอัตราเงินเดือนและค่าจ้าง 
หรือเงินเพ่ิมพิเศษท่ีจ่ายในลักษณะเงินเดือน 

กง.ทอ. - 

๘ การลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเช็คร่วมกับนายทหารการเงินในนามของผู้มี
อำนาจสั่งจ่ายของ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๙ การอนุมัติจ่ายเงินท่ีหน่วยต่าง ๆ ขอเบิก เพ่ือให้ กง.ทอ.สั่งจ่ายให้
เจ้าหนี้ส่วนราชการใน ทอ.หรือข้าราชการ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๑๐ การอนุมัติเปิด ยกเลิก แก้ไข เลตเตอร์ออฟเครดิต และลงชื่อในแบบ
ขอเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต ถึงธนาคารพาณิชย์สำหรับเป็นค่าจัดหา
ของใช้ราชการจากต่างประเทศ 

กง.ทอ. - 

ลำดับ ๑๑  การอนุมัติ... 



- ๓๓ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑๑ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณค่าใชจ้่ายประจำ สน.ผชท.ทอ.ท่ีเป็น
ลักษณะรายจ่ายท่ีต้องจ่ายประจำ ยกเว้นกรณีท่ีเป็นรายจ่ายพิเศษ
เฉพาะกรณี 

กง.ทอ. - 

๑๒ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณค่าใชจ้่ายในการเดินทางไปศึกษา ประชุม 
ดูงาน ฝึกอบรม ฝึกงาน และไปราชการต่างประเทศของข้าราชการ
และ นนอ.ท่ี รมว.กห.ได้อนุมัติตัวบุคคล และค่าใช้จ่ายแล้ว 

กง.ทอ. - 

๑๓ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณค่าน้ำมันเชื้อเพลิง บ.ของ ทอ.เดินทางไป
ต่างประเทศ ท่ี รมว.กห.ได้อนุมัติการเดินทางไว้แล้ว 

กง.ทอ. - 

๑๔ การอนุมัติจ่ายใบสำคัญคู่จา่ยเงินนอกงบประมาณ กง.ทอ. - 

๑๕ การอนุมัติค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปี กง.ทอ. - 

๑๖ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณเพื่อซ้ือดราฟท์และโอนเงินทางโทรเลข
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประชุม ดูงาน ฝึกงานหรือ
ฝึกอบรม ในต่างประเทศ และการไปราชการ ของข้าราชการ และ 
นนอ.ในต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายประจำของ สน.ผชท.ทอ.ไทย 

กง.ทอ. - 

๑๗ การอนุมัติให้ใช้เงินซ้ือดราฟท์และโอนเงินทางโทรเลขสำหรับชำระ
ให้กับต่างประเทศเป็นค่าจัดหาของใช้ราชการจากต่างประเทศท่ีส่วน
ราชการได้อนุมัติให้จัดหาและอนุมัติงบประมาณไว้แล้ว 

กง.ทอ. - 

๑๘ การโอนสิทธิและการมอบอำนาจการรับเงิน กง.ทอ. - 

๑๙ การหารือ กห.เกี่ยวกับสายวิทยาการการเงิน กง.ทอ. - 

๒๐ การอนุมัติให้ใช้งบประมาณเพิ่มเติม เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราต่างประเทศเพิ่มข้ึน สำหรับเป็นค่าจัดหาของใช้ราชการจาก
ต่างประเทศ 

กง.ทอ. - 

๒๑ การอนุมัติให้ใช้เงินงบประมาณคา่ธรรมเนียมในการเปิด แก้ไข 
ยกเลิกเลตเตอร์ออฟเครดิตสำหรับเป็นค่าจัดหาของใช้ราชการจาก
ต่างประเทศ 

กง.ทอ. - 

๒๒ การอนุมัติใช้จ่ายเงินงบประมาณท่ีได้สั่งจ่ายไว้เป็นงบส่วนกลาง 
ของ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๒๓ การอนุมัติจ่ายเงินค้างจา่ยและเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการและ
ลูกจ้าง สังกัดส่วนบัญชาการ ถึงแก่ความตาย 

กง.ทอ. - 

๒๔ การอนุมัติยืมเงินราชการกรณีท่ียังไม่ได้รับอนุมัติเป็นหลักการ กง.ทอ. - 

๒๕ ขออนุมัติ รมว.กห.กรณีขอชดใช้เงินค่าปรับผิดสัญญาการศึกษา กง.ทอ. - 

๒๖ การลงชื่อในหนังสือขอส่งบัญชีสรุปจำนวนลูกจ้างประจำ และอัตรา
ค่าจ้าง และบัญชีสรุปการเลื่อนข้ันค่าจ้างลูกจ้างประจำ 

กง.ทอ. - 

 
ลำดับ ๒๗  การลงชื่อ... 

 
 
 



- ๓๔ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๒๗ การลงชื่อในหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพ่ือขอขยายเวลา 
เบิกจ่ายเงิน 

กง.ทอ. - 

๒๘ การลงชื่อในหนังสือรับรองการจ่ายเงินช่วยเหลือบุตร 
(แบบ บก.ชล.๑๑) 

กง.ทอ. - 

๒๙ การลงชื่อในหนังสือขอส่งบัญชีลูกจ้างชั่วคราว (บัญชี ช.ค.๒) กง.ทอ. - 

๓๐ การอนุมัติยืมเงินประจำเจ้าหน้าท่ี กรณียืมเงินนอกงบประมาณท่ีมี
วงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหม่ืนบาทถ้วน) 

กง.ทอ. - 

๓๑ การอนุมัตินำเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการท่ีจัดทำบัญชี 
ตามระบบบัญชีของส่วนราชการย่อยฝากธนาคาร 

กง.ทอ. - 

๓๒ ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมกรณี ทอ.ขอทำความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

กง.ทอ. - 

๓๓ แก้ไขรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินหลังจากที่
กระทรวงการคลัง อนุมัติแล้ว 

กง.ทอ. - 

๓๔ การลงนามในใบแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ 
บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนข้าราชการวิสามัญออกจาก
ราชการ 

กง.ทอ. - 

๓๕ การอนุมัติเบิกจ่ายและยืมเงินจากบัญชีทุนการศึกษาฝึกอบรม 
สายการแพทย์ของ ทอ.(เงินมูลนิธิคุ้มเกล้า บริจาคให้ ทอ.) 

กง.ทอ. - 

๓๖ การอนุมัติให้นำเงินท่ีได้รับจากการชดใช้ความเสียหายหรือสิ้นเปลือง
แห่งทรัพย์สินท่ีเกิดจากการกระทำละเมิดหรือเงินท่ีได้รับจากการริบ
หลักประกันสัญญา กรณีท่ีคู่สัญญาปฏิบัติผิดสัญญาหรือไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญา ภายในวงเงินคร้ังละไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน) ฝากเข้าบัญชีเงินฝาก เพ่ือบูรณะทรัพย์สิน 
ของส่วนราชการ ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันท่ีได้รับเงินนั้น 

กง.ทอ. - 

๓๗ การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในการกันเงินไว้เบิก
เหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน 

กง.ทอ. - 

๓๘ การลงชื่อในหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง ท่ีเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินใน
ระบบ GFMIS กรณีมีการสงวนสิทธิ ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิก 
กลับรายการ เพ่ิมเติมรายการ และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

กง.ทอ. - 

๓๙ การลงชื่อถึงหน่วยเจ้าของงบประมาณ เพ่ือส่งข้อมูลการเบิกจ่ายการ
กันเงินและการขยายเวลาเบิกจ่าย กรณีเบิกแทนกัน 

กง.ทอ. - 

๔๐ 
 

การลงชื่อในหนังสือถึงส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีจัดเก็บภาษีเงินได้ 
เพ่ือแจ้งรายชื่อ ท่ีอยู่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของเจ้าของบ้าน
เช่าหรือผู้ให้เช่าช่วง ตลอดจนท่ีต้ังของบ้านเช่า อัตราค่าเช่าบ้านต่อ
เดือน และจำนวนค่าเช่าบ้านท่ีพ่ึงได้รับในรอบปี 

กง.ทอ. - 

 
๒๐.  ผอ.สธน.ทอ. ... 

 



- ๓๕ - 
 
 ๒๐.  ผอ.สธน.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การดำเนินการตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน 

ศาลปกครอง กระทรวงการคลัง หรือตามหมายหรือคำสั่งของศาล 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. - 

๒ การขออายัดเงินตามท่ีกรมบังคับคดีแจ้งมาของ นขต.ทอ.ในส่วน
บัญชาการ 

สธน.ทอ. - 

๓ การแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้อง การอุทธรณ์ ฎีกา และการแก้อุทธรณ์ 
แก้ฎีกา คดีแพ่ง คดีปกครอง และคดีล้มละลาย 
(แก้ไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. - 

๔ การแจ้งตอบรับเอกสารคืนจากสำนักงานอัยการสูงสุด ศาล 
และกรมบังคับคดี 

สธน.ทอ. - 

๕ ดำเนินการตามหมายนัดฟังคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล สธน.ทอ. - 
๖ การถอนอุทธรณ์และถอนฎีกา คดีแพ่ง คดีปกครอง และคดี

ล้มละลาย ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 
สธน.ทอ. - 

๗ การประเมินและการพิจารณาคณุลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ตามระเบียบ กห.ว่าด้วยเงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษของ
ข้าราชการทหาร ซ่ึงเป็นบุคคลทางกฎหมายในสงักัด กห. พ.ศ.๒๕๕๗ 

สธน.ทอ. - 

๘ การลงชื่อในหนังสือขอสำเนาเอกสารในคดี หรือขอทราบ 
ความคืบหน้าคดีหรือผลคดี หรือขอสำเนาคำพิพากษาจาก 
พนักงานอัยการ หรือศาล หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับคดี 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. - 

๙ การลงชื่อในหนังสือถึง สป., ธน.หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้องกับคดี 
ซ่ึงเป็นงานธุรการทางคดี 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. - 

 ๒๑.  ผบ.กองบิน ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับสำนักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดหรือนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชนและสถาน
บริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหน่วยกองบิน) 

กองบิน - 

๒ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 
และการปลดทหารกองประจำการ 

กองบิน - 

๓ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ กองบิน - 
๔ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน กองบิน - 
๕ การแต่งต้ังทหารกองประจำการเป็น จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน

ชั้นเงินเดือน 
กองบิน - 

๖ การแต่งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่
และผู้ควบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจำการ 

กองบิน - 

 
ลำดับ ๗  การสั่งจ้าง ... 



- ๓๖ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๗ การสั่งจ้างบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้ได้รับค่าจ้าง
กลุ่มค่าจ้างท่ี ๑ (ยกเว้นการออกคำส่ังจ้างลูกจา้งชัว่คราวให้ได้รับ
ค่าจ้างต้ังแต่กลุ่มค่าจ้างท่ี ๒ ข้ึนไป ผบ.ทอ.มอบอำนาจฯ ให้ 
รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) เป็นผู้มีอำนาจสั่งจ้าง) 

กองบิน - 

๘ การแต่งต้ัง คณก.สอบสวนกรณีพนักงานราชการ ถูกกล่าวหา 
ว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง และการลงโทษไล่ออก 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

กองบิน - 

 ๒๒.  ผบ.รร.การบิน ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 
และการปลดทหารกองประจำการ 

รร.การบิน - 

๒ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ รร.การบิน - 

๓ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน รร.การบิน - 

๔ การแต่งต้ังทหารกองประจำการเป็น จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน
ชั้นเงินเดือน 

รร.การบิน - 

๕ การแต่งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่
และผู้ควบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจำการ 

รร.การบิน - 

 ๒๓.  ผบ.อย. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การออกคำสั่ง ทอ.ให้ทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษา และพ้น
จากการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสาย
วิทยาการ อย.และ ดย. 

อย. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ของสายวิทยาการ อย.และ ดย. 

อย. - 

๓ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 
และการปลดทหารกองประจำการ 

อย. - 

๔ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ อย. - 

๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน อย. - 

๖ การแต่งต้ังทหารกองประจำการเป็น จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน
ชั้นเงินเดือน 

อย. 
 

- 

๗ การแต่งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่
และผู้ควบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจำการ 

อย. 
 

- 

๘ การให้รับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นดอ. อย. - 

 
ลำดับ ๙  การเลื่อน... 



- ๓๗ - 
 
ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๙ การเลื่อนชั้นการศึกษาและการฝึกงานของ นดอ. อย. - 
๑๐ การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหารประจำการ และนอก

ประจำการ 
อย. - 

๑๑ การแต่งต้ังและถอดถอนตำแหน่งต่าง ๆ ของ นดอ. 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

อย. - 

 ๒๔.  จก.พอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การออกคำสั่งให้ทหารกองประจำการ เข้ารับการศึกษา และพ้นจาก

การศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล 
พอ. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล พอ. - 
๓ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 
และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหน่วย พอ.) 

พอ. - 

๔ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 
และการปลดทหารกองประจำการ 

พอ. - 

๕ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ พอ. - 
๖ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน พอ. - 
๗ การแต่งต้ังทหารกองประจำการเป็น จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน

ชั้นเงินเดือน 
พอ. - 

๘ การแต่งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่
และผู้ควบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจำการ 

พอ. - 

๙ การให้รับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นพอ. พอ. - 
๑๐ การเลื่อนชั้นการศึกษาและการฝึกงานของ นพอ. พอ. - 
๑๑ การแต่งต้ังและถอดถอนตำแหน่งต่าง ๆ ของ นพอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 
พอ. - 

 ๒๕.  ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 
และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.) 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช 
พอ. 

- 

 
๒๖. ผอ.รพ.จันทรุเบกษา  ... 



- ๓๘ - 
 

 ๒๖.  ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.  ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 
และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.จันทรุเบกษา พอ.) 

รพ.จันทรุเบกษา 
พอ. 

- 

 ๒๗.  จก.ขส.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การออกคำสั่งให้ทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษา และพ้นจาก
การศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสาย
วิทยาการเหล่าทหารขนส่ง 

ขส.ทอ. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการหลักสูตรต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสายวิทยาการเหล่าทหารขนส่ง 

ขส.ทอ. - 

๓ การขอเปลี่ยนป้ายทะเบียน กห.เป็นป้ายทะเบียนของกรมการขนส่ง
ทางบก (กท.) 

ขส.ทอ. - 

๔ การขอแจ้งไม่ใช้รถยนต์ท่ีใช้ป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก 
(กท.) 

ขส.ทอ. - 

๕ การขอจำหน่ายป้ายทะเบียนของกรมการขนส่งทางบก (ป้าย กท.) ขส.ทอ. - 

๖ การขอจัดทำแผ่นทะเบียน กท.ป้ายใหม่ ทดแทนแผ่นป้ายทะเบียน 
กท.เก่า เนื่องจากการสูญหาย 

ขส.ทอ. - 

๗ การขอคัดใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์เล่มใหม่จากกรมการขนส่ง 
ทางบก ทดแทนใบคู่มือเล่มเก่าเนื่องจากการสูญหาย 

ขส.ทอ. - 

๘ การขอคัดแผ่นป้ายแสดงการเสียภาษีจากกรมการขนส่งทางบก 
ทดแทนแผ่นเก่า เนื่องจากการสูญหาย 

ขส.ทอ. - 

๙ การขอเปลี่ยนแปลงเชื้อเพลิงจากชนิดเดิม เป็น เชื้อเพลิงชนิดอ่ืน 
ไปกรมการขนส่งทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๐ การขอเปลี่ยนเครื่องยนต์จากเดิม เป็น เคร่ืองยนต์เคร่ืองใหม่ไปยัง 
กรมการขนส่งทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๑ การจำหน่ายยานพาหนะชำรุด ท่ีใช้ป้ายทะเบียน กท.ไปยัง 
กรมการขนส่งทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๒ การขอรับการสนับสนุน จนท.จาก กรมการขนส่งทางบกมาตรวจ
สภาพรถยนต์ท่ีใช้ป้ายทะเบียน กท.เพ่ือต่อภาษีประจำปี 

ขส.ทอ. - 

 
ลำดับ ๑๓  ขอหนังสือ... 

 



- ๓๙ - 
 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑๓ ขอหนังสือรับรองการนำเข้ารถยนต์จาก สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 
ขส.ทอ. - 

๑๔ การขออนุญาตซ่อมรถยนต์ทหารท่ีโรงงานภายนอก ขส.ทอ. - 

 ๒๘.  จก.ยศ.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การให้รับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นจอ. ยศ.ทอ. - 
๒ การเลื่อนชั้นการศึกษาและการฝึกงานของ นจอ. ยศ.ทอ. - 
๓ การแต่งต้ังและถอดถอนตำแหน่งต่าง ๆ ของ นจอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 
ยศ.ทอ. - 

 ๒๙.  ผบ.รร.นนก. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การให้รับและเลื่อนชั้นเงินเดือน นนอ. รร.นนก. - 
๒ การเลื่อนชั้นการศึกษาและการฝึกงานของ นนอ. รร.นนก. - 
๓ การแยกสาขาวิชาของ นนอ.ชั้นปีท่ี ๒ และการแต่งต้ัง และถอดถอน

ตำแหน่งต่าง ๆ ของ นนอ. 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

รร.นนก. - 

 ๓๐.  จก.ชอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ 
 

การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับ 
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด 
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 
และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหน่วย ชอ.) 

ชอ. - 

 ๓๑.  จก.สก.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเร่ืองต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การอนุมัติการใช้จ่ายเงินตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการใช้จ่าย 

เงินรายรับของสนามกีฬาธูปะเตมีย์ เพ่ือดำเนินการจัดซ้ือ 
หรือการจ้างในวงเงินคราวละไม่เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 
(สี่แสนบาทถ้วน) 

สก.ทอ. - 

๒ ขอใช้สนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย์) สก.ทอ. - 
๓ ขอใช้สนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) สก.ทอ. - 
๔ ขอใช้อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๑ สก.ทอ. - 
๕ ขอใช้อาคารฝึกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ สก.ทอ. - 

๓๒.  ผบ.ดม.  ... 



- ๔๐ - 
 

 ๓๒.  ผบ.ดม. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การออกคำสั่งให้ทหารกองประจำการเข้ารับการศึกษา 

และพ้นจากการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ 
ของสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร 

สน.ผบ.ดม. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการหลักสูตรต่าง ๆ 
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสายวิทยาการเหล่าทหารสารวัตร 

สน.ผบ.ดม. - 

๓ การบรรจุทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการ 
และปลดทหารกองประจำการ 

สน.ผบ.ดม. - 

๔ การเลื่อนชั้นเงินเดือนทหารกองประจำการ สน.ผบ.ดม. - 
๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดชั้นเงินเดือน สน.ผบ.ดม. - 
๖ การแต่งต้ังทหารกองประจำการเป็น จ.ต.กองประจำการ 

และเลื่อนชั้นเงินเดือน 
สน.ผบ.ดม. - 

๗ การแต่งต้ัง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม่ 
และผู้ควบคุม ซ่ึงเป็นทหารกองประจำการ 

สน.ผบ.ดม. - 

 ๓๓.  ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้างชั่วคราวท่ีปฏิบัติงาน 

ใน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ต่างประเทศ กรณียุบเลิกตำแหน่ง 
การให้ออก ลาออก และเกษียณอายุ 

สน.ผชท.ทอ. 
ไทย/ต่างประเทศ 

- 

๒ การอนุมัติให้เช่าบ้านและเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการซ่ึงรับราชการ
ประจำในต่างประเทศ 

สน.ผชท.ทอ. 
ไทย/ต่างประเทศ 

- 

 ๓๔.  ผอ.ศบส.กพ.ทอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 

๑ การรับรองเงินเดือน และค่าจ้างเหลือจ่าย ให้กับข้าราชการ 
นอกประจำการ และผู้รับบำเหน็จรายเดือน 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

ศบส.กพ.ทอ. - 

๒ การรับรองสิทธิในเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล และการศึกษาบตุร 
ในส่วนท่ีเกินสิทธิ หรือกรณีไม่มีสิทธิเบิกไปยังหน่วยงานภายนอก ทอ. 
ให้กับข้าราชการนอกประจำการ 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๕๑/๖๐ ลง ๑๑ ก.ค.๖๐) 

ศบส.กพ.ทอ. - 

 ๓๕.  ผอ.รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. ให้มีอำนาจหน้าท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องต่อไปน้ี 

ลำดับ เร่ือง หน่วยดำเนินการ สายงานผ่าน 
๑ การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงให้บริการสาธารณสุขกับ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด
หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 
และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเป็นเครือข่ายในโครงการให้บริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.) 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. - 

 


