
 (สำเนา)  
 
 

 
 

คำสั่งกองทัพอากาศ 

(เฉพาะ) 
ท่ี ๑๙/๖๔ 

เรื่อง  แกไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหนาท่ี 

      ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งท่ี ๗) 
                  

 เพ่ือใหการมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย

และเหมาะสม อาศัยอำนาจตามขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ จึงใหแกไข
เพ่ิมเติม และยกเลิกการมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ)  
ท่ี ๒๘/๕๗ ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.และฉบับแกไข

เพ่ิมเติม ดังนี้ 

 ๑. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ ๑ รอง ผบ.ทอ. 

  ๑.๑ ยกเลิกความในลำดับ ๑๘, ๕๔ และ ๖๑ 

  ๑.๒ ยกเลิกความในลำดับ ๖๔ โดยใหใชความตอไปนี้แทน 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๖๔ การปรับอัตราเงินเพ่ิมคาฝาอันตรายและเงินเพ่ิมเหตุพิเศษ

ของผูปฏิบัติงานทุกประเภท 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

  ๑.๓ ยกเลิกความในลำดับ ๗๕ - ๗๘ และ ๘๐ 

  ๑.๔ ยกเลิกความในลำดับ ๘๑ โดยใหใชความตอไปนี้แทน 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๘๑ อนุมัติและออกคำสั่งพนจากการเปน ศบ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

  ๑.๕ ยกเลิกความในลำดับ ๑๑๐ 

 ๒. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ ๒ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ) ยกเลิกความในลำดับ ๔ 

โดยใหใชความตอไปนี้แทน 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน รวมท้ังอสังหาริมทรัพย

บนท่ีดินของ ทอ.พรอมท้ังการขออนุญาตดำเนินการของผูเชา

ท่ีดินราชพัสดุเพ่ืออยูอาศัยและเพ่ือการเกษตร 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

 
๓.  ผนวกประกอบ... 

 

หนวยรับ 
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 ๓. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ ๔ เสธ.ทอ. เพ่ิมเติมความตอไปนี้เปนลำดับ ๙๖ - ๑๐๑ 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๙๖ การอนุมัติหลักสูตรการศึกษาซ่ึงตองการรับรองจากสถาบัน
ท่ีเก่ียวของภายนอก ทอ.รวมถึงการอนุมัติใชหลักสูตร 

ในการฝกและศึกษาท้ังในและนอกโครงการศึกษาของ ทอ.
และรายงานผลการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ทอ.
ของโรงเรียนใน ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๙๗ การใชและการเปลี่ยนแปลงคลื่นความถ่ี ทอ. ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๘ การอนุมัติใหขาราชการ ทอ.เขารวมและรายงานผลการแขงขัน

ดานไซเบอร 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๙ การอนุมัติใหขาราชการ ทอ.เขารวมและรายงานผลการแขงขัน
ดานซอฟตแวร 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๐๐ การอนุญาตให ศซว.ทอ. เขาถึงแหลงโปรแกรม/ซอฟตแวร

(Source Code) ของระบบงาน ของหนวยงานภายใน ทอ. 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๐๑ การใหการรับรองเอกสารควบคุมการเชื่อมตอ (Interface 
Control Document : ICD) ของระบบงาน ท่ีตองบูรณาการ
เชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

 ๔. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ ๕ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) 

  ๔.๑ ยกเลิกความในลำดับ ๓ 
  ๔.๒ ยกเลิกความในลำดับ ๔ และ ๑๕ โดยใหใชความตอไปนี้แทน 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๔ การใหขาราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ. กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๕ การให  จนท.ปฏิบัติหนาท่ีและพนจากหนาท่ีราชการ 

หนวยสนามและหนวยท่ีตั้งปกติตามอัตรา ทอ.(เพ่ือพลาง), 
อัตรา ทอ.ในการรักษาความม่ันคงภายใน (กอ.รมน.),  
อัตรา ทอ.ตามแผนเพ่ือความม่ันคงของประเทศ (แผนเฉลิม

อากาศ) และแผนยุทธการ ทอ.๙๙๙ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 
๔.๓  เพ่ิมเติม... 
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  ๔.๓ เพ่ิมเติมความตอไปนี้เปนลำดับ ๓๑ - ๓๗ 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๓๑ การออกคำสั่งใหกำลังพล ทอ.ไปศึกษานอก ทอ.ท่ีเปนไปตาม

โครงการศึกษาของ ทอ.หรืออยูในโควตาท่ี ทอ.กำหนด รวมท้ัง 
การขยายระยะเวลาการศึกษา การใหพนจากการศึกษา 
การระงับการศึกษา การเปลี่ยนสถานศึกษา เปลี่ยนหลักสูตร 

และเปลี่ยนสาขาวิชา 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๒ การออกคำสั่ง ทอ.เก่ียวกับการใหขาราชการ นักเรียนทหาร
และนักเรียนในสังกัด กห. ลูกจางประจำ พนักงานราชการ
ไปตางประเทศหลังจากท่ี รมว.กห.หรือ ผบ.ทสส.อนุมัติ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๓ การออกคำสั่งใหกำลังพล ทอ.ไปเขารับ หรือขยาย หรือพน 
หรือระงับการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หลักสูตร 

ของสถานศึกษาตาง ๆ ภายนอก ทอ.(เวน วปอ.) รวมท้ังให 
กำลังพล ทอ.และบุคคลภายนอก ทอ.เขารบั หรือพน หรือระงับ 
การศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หลักสูตรของ

สถานศึกษาตาง ๆ ภายใน ทอ.ซ่ึง ผบ.ทอ.ไดอนุมัติหลักการ
หรือตัวบุคคลแลว 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๔ การอนุมัติใหขาราชการไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือไปศึกษา 
ณ ตางประเทศ โดยทุนขององคการ หรือรัฐบาลตางประเทศ

หรือกรมวิเทศสหการ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๕ การออกคำสั่ง ทอ.เปดการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา  
หรือระงับการเปดการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา 
หลักสูตรตาง ๆ ตามโครงการศึกษาของ ทอ. 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๖ การฝกและการศึกษากรณี พิ เศษ รวมท้ังท่ี ถือปฏิบัติ       
เปนการประจำ ซ่ึง ผบ.ทอ.ไดอนุมัติหลกัการและหรือตัวบุคคล 

ไดแลว 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๗ การอนุมัติเปดการศึกษา อบรม สัมมนา นอกโครงการศึกษา 
ของ ทอ.ในกรณีท่ี สปช.ทอ.ไมขัดของดานงบประมาณ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 

๕.  ผนวกประกอบ... 
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 ๕. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ ๗ รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการ) 

  ๕.๑ ยกเลกิความในลำดับ ๑๐ 

  ๕.๒ เพ่ิมเติมความตอไปนี้เปนลำดับ ๑๓ 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๓ การข้ึนบัญชี และยกเลิกบัญชีขาราชการเปนกำลังพล 

พรอมเรียกดานไซเบอร (Cyber On-call List) ของ ทอ. 

ทสส.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๖. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ ๙ รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ)

เพ่ิมเติมความตอไปนี้เปนลำดับ ๑๔ 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๔ การให จนท.ปฏบิัติราชการในหนวยมิตรประชา ทอ. กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๗. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ ๑๐ หน.นขต.ทอ.และ หน.นขต.บก.ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.)

ยกเลิกความในลำดับ ๕ , ๑๖ - ๑๗ และ ๓๕ โดยใหใชความตอไปนี้แทน 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๕ การใหขาราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ. 

โดยไมใชงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ. 

นขต.ทอ.และ 

นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

๑๖ การออกคำสั่งจาง คำสั่งเลิกจาง และลงนามในสัญญาจาง

กับผูท่ีไดรับการสรรหา หรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการ

ของ ทอ.ตลอดจนการใหไดรับคาตอบแทนสำหรับตำแหนง

ท่ีมีเหตุพิเศษผูบังคับอากาศยาน และคาตอบแทนสำหรับ

ตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษบนอากาศยาน รวมท้ังการดำเนินการ

เก่ียวกับการประกันตนตามกฎหมายประกันสังคม 

นขต.ทอ.และ 

นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

๑๗ การลงชื่อยื่นเรื่องขอถือจายเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ

บำเหน็จตกทอด บำนาญพิเศษ เงินทำขวัญของขาราชการ

ประจำการ นอกประจำการในสังกัด ทอ.และเงินชวยเหลือ

สำหรับกำลังพลสำรองเขาทำหนาท่ีทหารเปนการชั่วคราว

ของ ทอ.ไปยังคลังเขต/กรมบัญชีกลาง 

นขต.ทอ.และ 

นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

 

ลำดับ ๓๕ การอนุมัติ... 
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ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนนิการ สายงานผาน 

๓๕ การอนุ มั ติ เปดการศึกษาใหกำลังพล ทอ.และบุคคล 
ภายนอก ทอ.ไปเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม ประชุม 
สัมมนา ดูงาน หรือพน หรือระงับ หรือขยายระยะเวลา

การศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสภาพการศึกษา หลักสูตร 
หรือโครงการตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ. 
ท่ีหน วยดำเนินการเองโดยใชงบประมาณการศึกษา

ภายในประเทศ  
     - รหัส ศ ๑๑๐๒ การศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการ 
ของ ทอ.ท่ีไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ. 

     - รหัส ศ ๑๑๐๔ , ศ ๑๓๐๔ , ศ ๑๕๐๔ , ศ ๑๖๐๔ , 
ศ ๑๗๐๔ การฝกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการหรือ
เชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ซ่ึง นขต.ทอ.ดำเนินการเอง 

นขต.ทอ.และ 
นขต.บก.ทอ.
(ยกเวน ผนน. 

บก.ทอ.) 

- 

 ๘.  ผนวกประกอบคำสัง่ ทอ.ฯ ขอ ๑๒ จก.กพ.ทอ. เพ่ิมเติมความตอไปนี้เปนลำดับ ๒๐ - ๒๑ 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๒๐ แกไขคำสั่ง ทอ. เรื่อง การบรรจุบุคคลเขารับขาราชการ, 
การบรรจุบุคคลเขาเปนนักเรียนทหาร, การยายขาราชการ 

รับราชการ, การเกษียณอายุราชการ, การใหขาราชการออก
จากราชการ, การใหนักเรียนทหารพนจากการเปนนักเรียน, 
การใหนายทหารประทวนทำหนาท่ีในตำแหนงนายทหาร

สัญญาบัตร, การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหาร
สัญญาบัตรและแตงตั้งยศทหาร, การแตงตั้ง ศบ., เลื่อนชั้น ศบ.
และการแตงตั้ง ศบ.ใหเปน นบ.ประจำกอง และการชวยปฏิบัติ

ราชการ เฉพาะความบกพรองทางธุรการท่ีไมเปลี่ยนแปลง
นโยบายหรือบุคคล 

กพ.ทอ. - 

๒๑ การจัดทำและแจกจายเอกสารขอมูลทางดานกำลังพลของ ทอ. กพ.ทอ. - 

 ๙.  ผนวกประกอบคำสัง่ ทอ.ฯ ขอ ๑๕ จก.กบ.ทอ. เพ่ิมเติมความตอไปนี้เปนลำดับ ๙ 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๙ การตรวจสอบรางกฎหมายหรือระเบียบดานท่ีดินราชพัสดุ

หรือการสนับสนุนขอมูลดานท่ีดินของ ทอ.แกหนวยงาน
ภายนอก หรือคณะกรรมาธิการตาง ๆ 

กบ.ทอ. - 

 
๑๐.  ผนวกประกอบ... 
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 ๑๐. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ขอ ๑๗ จก.สบ.ทอ. เพ่ิมเติมความตอไปนี้เปนลำดับ ๕ 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๕ การสับเปลี่ยนเวรและแทนเวร น.เวรอำนวยการ ทอ., 
ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ., น.เวร ศรก.บก.ทอ.และ จนท.

เวรประชาสัมพันธ บก.ทอ. 

สบ.ทอ. - 

 ๑๑. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ใหเพ่ิมเติม ขอ ๓๖ จก.ทสส.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทน

และสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้ 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การใหขอมูลการตอบแบบสอบถามดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ ทอ.ท่ีไม เก่ียวของกับระบบอาวุธ

ยุทโธปกรณ ใหหนวยงานภายนอก ทอ. 

ทสส.ทอ. - 

 ๑๒. ผนวกประกอบคำสั่ง ทอ.ฯ ใหเพ่ิมเติม ขอ ๓๗ ผอ.ศซว.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทน

และสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปนี้   

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การใหการรับรองซอฟตแวรตามมาตรฐานท่ี ทอ.กำหนด ศซว.ทอ. - 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

สั่ง  ณ  วันท่ี    ๒๒    มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 

      (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.แอรบูล  สุทธิวรรณ 
 (แอรบูล  สุทธิวรรณ) 
   ผบ.ทอ. 

 
 
 

การแจกจาย … 
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การแจกจาย 
- 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.ประจำผูบังคับบัญชา, 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., นขต.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. 
 
สำเนาถูกตอง 
  (ลงชื่อ)  น.อ.วรพล  อรุณฉาย 
                 (วรพล  อรุณฉาย) 

      รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ทำการแทน 
               ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 
      ๒๔ มี.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ร.อ.กิตติพงษ ฯ พิมพ/ทาน 
                                                              น.ท.หญิง ชลธชิา ฯ ตรวจ 
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