
 (สำเนา) 
 

 

  

 

 

คำสั่งกองทัพอากาศ 

(เฉพาะ) 

ท่ี  ๒๘/๕๗ 

เรื่อง  มอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 

 เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของ ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

อาศัยอำนาจตามขอบังคับ กห.วาดวยการสั่งการและประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ จึงใหปฏิบัติดังนี้ 

 ๑.  ใหยกเลิกคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๙/๕๒ ลง ๑ เม.ย.๕๒ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม 

เรื่อง มอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

 ๒.  ใหขาราชการบางตำแหนงมีหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามท่ี

มอบหมายไวในผนวกทายคำสั่งนี ้

 ๓.  ให กพ.ทอ.นำเรียนขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพ่ือกำหนดใหผูท่ีดำรงตำแหนง ผช.ผบ.ทอ.เปน 

ผช.ผบ.ทอ.(สายงานยุทธบริการ), ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) และตำแหนง รอง เสธ.ทอ.รับผิดชอบ

ปฏิบัติหนาท่ีในสายงานใดตามผนวกทายคำสั่งนี้ เพ่ือพิจารณาสั่งการตามความเหมาะสม 

 ๔.  ในกรณีท่ีผูรับมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ไมสามารถ

ปฏิบัติราชการตามคำสั่งนี้ไดใหผูดำรงตำแหนงอาวุโสกวารับมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทน และสั่งการในนามของ

ผบ.ทอ.ไดตามลำดับ คือ รอง เสธ.ทอ. หรือ เสธ.ทอ. หรือ ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ), ผช.ผบ.ทอ. 

(สายงานยุทธบริการ) หรือ รอง ผบ.ทอ.เวนแตจะสั่งการเปนอยางอ่ืน 

 ๕.  ในกรณีท่ี หน.นขต.ทอ.ซ่ึงรับมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามคำสั่งนี้ไดเปนครั้งคราว ใหผูดำรงตำแหนง รอง ผูชวย เสนาธิการ หรือ ผูอำนวยการ

สำนักท่ีไดรับมอบหมายจาก หน.นขต.ทอ.รับมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

แทนเปนการชั่วคราว เวนแตจะสั่งการเปนอยางอ่ืน 

 ๖.  ในกรณีท่ี เสธ.ทอ.ไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และ ผบ.ทอ.ไดสั่งการให รอง เสธ.ทอ. 

ทำการแทน เสธ.ทอ.แลว ให รอง เสธ.ทอ.ดังกลาวลงชื่อในหนังสือผานตามสายงานท้ังในนามของ เสธ.ทอ. 

และ รอง เสธ.ทอ.ดวย 

 

๗.  การทำการแทน… 
 
 
 

 

หนวยรับ 
หนวยรับ 
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 ๗.  การทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ตามคำสั่งนี้  ใหเปนไปตามกฎหมาย 

และแบบธรรมเนียมของทหาร หากเรื่องใดพิจารณาเห็นวาควรใหผูท่ีดำรงตำแหนงอาวุโสกวา หรือ ผบ.ทอ. 

เปนผูสั่งการ ก็ใหนำเรียน ผบ.ทอ.โดยผานผูท่ีดำรงตำแหนงอาวุโสกวานั้น หรือนำเรียน ผบ.ทอ.โดยตรงแลวแต

กรณี เพ่ือสั่งการตอไป 

 ๘.  ใหสวนราชการท่ีเปนหนวยดำเนินการ จัดทำบัญชีสรุปเรื่องท่ีผูไดรับมอบอำนาจตามคำสั่งนี้ 

ไดปฏิบัติไปแลว เฉพาะเรื่องท่ีพิจารณาเห็นวามีความสำคัญ รายงานให ผบ.ทอ.ทราบ ผาน กพ.ทอ.แลวให 

กพ.ทอ.รวบรวมนำเรียน ผบ.ทอ.โดยตรงตอไป 

 ๙.  เรื่องใดท่ี ผบ.ทอ.ไดมอบอำนาจไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติตอไป 

 ท้ังนี้  ตั้งแต ๑ ต.ค.๕๗ เปนตนไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี   ๑๙   กันยายน  พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

 

  (ลงชื่อ)  พล.อ.อ.ประจิน  จั่นตอง 

  (ประจนิ  จั่นตอง) 

            ผบ.ทอ. 

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., สพร.ทอ., ศกอ., ศบพ., 

  ศฮพ., สคม.ทอ., นขต.ทอ.และ นขต.บก.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 

 

- ฉบับสมบูรณแกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ มี.ค.๖๔ เรื่อง แกไขคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๘/๕๗ 

  ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ เรื่อง มอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.(ครั้งท่ี ๗) 



ผนวก 

ประกอบคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๒๘/๕๗  ลง ๑๙ ก.ย.๕๗ 
---------------------------- 

เรื่องท่ีมอบอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสัง่การในนามของ ผบ.ทอ. 

 ๑.  รอง ผบ.ทอ.  ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ กิจการท่ีเก่ียวกับทะเบียนกองประจำการ กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ การแตงตั้งผูฝกสอนกีฬา ทอ. กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การใหขาราชการ นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ 

พนักงานราชการ ลูกจางประจำ และผูท่ีไดรับแตงตั้งใหเปน

เจาหนาท่ี และนักกีฬา ทอ.ไปปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการกีฬา 

หรือไปฝกซอมกีฬากอนการแขงขัน หรือไปแขงขันกีฬา 

ท่ีหนวยงานนอก ทอ.ภายในประเทศ 

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

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๔ การไปราชการภายในประเทศของ หน.นขต.ทอ. สบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕ การให พ.อ.อ.ทำหนาท่ีในตำแหนง น.สัญญาบัตร กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๖ การใหขาราชการต่ำกวาช้ันสัญญาบัตรไปชวยและพนจากการ 

ปฏิบัติหนาท่ีราชการระหวาง นขต.ทอ. รวมท้ังการไปชวยและพน

จากการปฏิบัติหนาท่ีราชการกับผูบังคับบัญชาช้ันสูงของ ทอ. 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๗ การรายงาน รมว.กห.เพ่ือทราบกรณี ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ

ไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ.(ในนาม รมว.กห.) ใหเดินทางกลับ 

ประเทศไทย เปนการช่ัวคราว 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

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

๙ การปรับช้ันเงินเดือนตามคณุวุฒิ กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐ การขออนุมัติใหไดรับและมสีิทธิประดับเครื่องหมายความสามารถ

กิตติมศักดิ์ หรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะกิตตมิศักดิ ์

(ยกเวนเครื่องหมายแสดงความสามารถในการบินช้ันกิตติมศักดิ์) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๑ การขออนุมัติใหมสีิทธิประดับเครือ่งหมายความสามารถท่ีมิใช 

ของ กห.หรือเครื่องหมายความสามารถตางประเทศ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒ การกวดขันวินัยทหาร กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๓ การพิจารณาอนุมัตริายช่ือผูเสียชีวิตเน่ืองจากการปฏิบัติหนาท่ี 

เพ่ือบรรจุอัฐิและจารึกช่ือ ณ อนุสาวรีย ทอ. 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๔ การใหลาตามขอบังคับ กห.วาดวยการลา กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๕ การเสนอรายงานขออนุญาตลาตดิตามคูสมรสไปปฏิบัตหินาท่ี

ราชการตางประเทศ ไปยัง บก.ทท. 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๖ การแตงตั้ง ศบ., เลื่อนช้ัน ศบ. และการแตงตั้ง ศบ.ใหเปน นบ.

ประจำกอง 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

 

ลำดับ ๑๗  การขอ... 
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ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๗ การขออนุมัติแกไขวัน เดือน ปเกิด ของขาราชการ ในประวัต ิ

รบัราชการ หรือของลูกจางในบัตรลูกจางประจำรายช่ือ 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๑๙ การใหทหารกองประจำการไปปฏบัิติหนาท่ีทหารสนับสนุน

ประจำตัวอดีตผูบังคับบัญชา ทอ.หรือทหารสนับสนุน และรักษา

ความปลอดภัยประจำตัวนายทหารช้ันผูใหญสังกัดหนวยงาน 

นอก ทอ.หรือทหารสนับสนุนหนวยสังกัดหนวยงานนอก ทอ. 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๐ การแบงเฉลี่ยและการรายงานผลการรับและแบงจำนวนทหาร

กองเกินของ นขต.ทอ.ท่ีจะสงเขากองประจำการ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

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

เสธ.ทอ. 

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

เสธ.ทอ. 

๒๓ การจัดขาราชการ ทอ.ไปตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ

เปนทหารกองประจำการรวมกับ ทบ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

๒๔ การให นนอ.และ นพอ.พนจากการเปนนักเรียน กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

๒๕ การแตงตั้งคณะ จนท.ตาง ๆ ในการไปสอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุ

ในตางประเทศ ประจำป 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

๒๖ รายงานขอพระราชทานแตงตั้งเปนนายทหารพิเศษประจำ 

หนวยทหารรักษาพระองคของ ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

๒๗ สรุปผลการตรวจสอบความรูความสามารถผูทำการบนอากาศยาน

เปนประจำ 

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

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

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

เสธ.ทอ. 

๒๙ การขออนุมัติตออายุ และไมตออายุการปฏิบัติงานของผูปฏิบัติงาน

เสี่ยงอันตรายท่ีมีอายุพนเกณฑ กับใหรับหรืองดรบัเงินเพ่ิมพิเศษ 

รายเดือน 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

๓๐ การออกคำสั่งดำเนินการสอบเลื่อนฐานะ น.ประทวน 

เปน น.สัญญาบัตร ประจำป 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

๓๑ การแตงตั้ง คณก.คัดเลือกผูไปศึกษาตางประเทศทุกประเภท 

ทุกระดับ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

๓๒ การรายงานผลการปฏิบัติงานของผูดำรงตำแหนงประจำหนวย 

 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

 

ลำดับ ๓๓  การขอ... 

 

 

 



- ๓ - 

 

ลำดับ เรือ่ง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๓๓ การขออนุมัติจาง จนท.ท่ีมิใชขาราชการประจำปฏิบัติงานตอ

ปงบประมาณหรือจางเพ่ิมเตมิ (ใชเงินงบประมาณหรือใชเงินรายรับ

ของหนวย) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

๓๔ การขออนุมัติจางพนักงานราชการเพ่ือทดแทนพนักงานราชการหรือ

ลกูจางประจำท่ีสญูเสยีทุกกรณ ี

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.)

เสธ.ทอ. 

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

เสธ.ทอ. 

๓๖ การจัดงานมหกรรมคุณภาพ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๓๗ การรายงานการปองกันและควบคมุโรคเอดส กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๓๘ แผนการปองกันและควบคุมโรคเอดส ประจำป กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 

๓๙ การจัดผูแทน ทอ.เยี่ยมเยียนผูปวยตามโรงพยาบาลตาง ๆ 

ในวันกองทัพไทย 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๐ การปรับและเลื่อนช้ันเงินเดือนขาราชการท่ีไดเลื่อนตำแหนงสูงข้ึน กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๑ การออกคำสั่งเลื่อนบำเหน็จประจำปของ น.สัญญาบัตร 

ท่ีคางการพิจารณากรณีตาง ๆ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๒ กิจการท่ีเก่ียวกับเครื่องราชอิสรยิาภรณ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๓ การรายงานขอพระราชทานแตงตัง้ราชองครักษเวร กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๔ การใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีหรอืพนจากหนาท่ีผูปฏิบัติงาน 

เสี่ยงอันตรายกับใหรับและหรืองดรับเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๕ การอนุมัตสิงรายช่ือผูท่ีผานการคดัเลือกเปน น.สัญญาบัตร 

สายงานสสัดี ไปศึกษาท่ี ทบ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๖ การแตงตัง้ จนท.ปฏิบัติงานบนอากาศยานเปนการช่ัวคราว กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๗ การให นบ.ประจำกองพรอมรบ รบัและงดรบัเงินเพ่ิมพิเศษ 

ผูบังคับอากาศยาน 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๔๘ 

 

การออกประกาศ ทอ.กรณีขาราชการต่ำกวาช้ันสญัญาบัตร 

ถึงแกกรรม 

กพ.ทอ. 

 

นำเรยีนโดยตรง 

๔๙ การเรยีกและสงคนเขาเปนทหารกองประจำการ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๐ การสั่งใหขาราชการต่ำกวาช้ันสญัญาบัตรและลูกจางประจำ 

พักราชการ ตลอดจนการสั่งยายขาราชการต่ำกวาช้ันสัญญาบัตร 

เขาสำรองราชการ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๑ การใหขาราชการต่ำกวาช้ันสัญญาบัตร และลูกจางประจำ ซึ่งรับคาจาง

ต่ำกวาอัตราคาจางข้ัน ๓ กลุมคาจางท่ี ๒ ลงมา ออกจากราชการ 

(เฉพาะรายท่ีไมมีปญหาและไมตองถอดยศ) 

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

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

 

ลำดับ ๕๒  การยาย ... 



- ๔ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๕๒ การยาย น.สัญญาบัตร ยศ ร.อ.ลงมา ซึ่งเปนการยายกรณีท่ัว ๆ ไป 

ท่ีมิใชเปนการยายเขาสำรองราชการ และการยาย น.สญัญาบัตร 

ยศ ร.อ.เขาดำรงตำแหนง รรก.อัตรา น.ต. 

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

กพ.ทอ. 

 

รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๓ การให น.สัญญาบัตร ช้ันยศ น.อ.(อัตราเงินเดือน น.อ.พิเศษ) ลงมา  

ไปชวยและพนจากการปฏบัิติหนาท่ีราชการ ระหวาง นขต.ทอ.

รวมท้ังการไปชวยและพนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ             

กับผูบังคับบัญชาช้ันสูงของ ทอ. 

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

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๔ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๕๕ การบรรจุบุคคลและ นชท.เขารับราชการเปนขาราชการกลาโหม 

พลเรือนในตำแหนงต่ำกวาช้ันสัญญาบัตร 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๖ การยายขาราชการต่ำกวาช้ันสัญญาบัตร ระหวาง นขต.ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๗ การยายขาราชการต่ำกวาช้ันสัญญาบัตร เลื่อนตำแหนงอัตรา 

ช้ันยศสูงข้ึน และหรืออัตราเงินเดอืนสูงข้ึน  

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๘ การแตงตั้งคณะ จนท.วิเคราะหอากาศยานอุบัติเหต ุ

ในตางประเทศประจำป 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๕๙ การแตงตั้ง คณก.สอบสวนอากาศยานอุบัติเหตุระดับ ทอ. 

ประจำป 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

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

เสธ.ทอ. 

๖๑ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

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

๖๓ การแตงตั้ง คณก.สอบสวนอุบัติเหตุภาคพ้ืนระดับ ทอ.ประจำป กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๔ การปรับอัตราเงินเพ่ิมคาฝาอันตรายและเงินเพ่ิมเหตุพิเศษ 

ของผูปฏิบัติงานทุกประเภท 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๕ การออกคำสั่ง ทอ.ใหไดรับเงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสูรบ (พ.ส.ร.)

กรณีตาง ๆ 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๖ การให นจอ.และ นดอ.พนจากการเปนนักเรียน กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๗ การขอใชกำลังพลทหารกองประจำการ (ไมมีอาวุธ) เพ่ือพัฒนา

สถานท่ีนอกหนวย ทอ. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๘ การรับทราบผลการปลดปลอยทหารกองประจำการ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๖๙ การบรรจุบุคคลเขาเปน นพอ., นจอ., นดอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๗๐ การขออนุมัติให นนอ.เปลีย่นสาขาวิชาท่ีศึกษา กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

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

 

ลำดับ ๗๒  การบรรจุ ... 

 

 



- ๕ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๗๒ การบรรจุ นตท.เขาเปน นนอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 

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

๗๔ การฝกงานในหนาท่ี กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๗๕ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๗๖ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๗๗ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๗๘ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

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

๘๐ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๘๑ อนุมัติและออกคำสั่งพนจากการเปน ศบ. 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

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

๘๓ การอนุญาตใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางท่ีเปนสตร ี

ไปถือศีลและปฏิบัตธิรรม 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๔ โครงการ ลด ละ เลิกบุหรี่ ทอ. กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๕ โครงการจดัสถานท่ีราชการเปนเขตปลอดบุหรี ่ กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๘๖ การสั่งใหปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องความรับผิดทางละเมิดของ

เจาหนาท่ี ตาม พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

พ.ศ.๒๕๓๙ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยหลักเกณฑ 

การปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

พ.ศ.๒๕๓๙ ขอบังคับ กห.วาดวยการปฏิบัติเมื่อเกิดความ

เสียหายแกเงินราชการ หรือทรัพยสินของทางราชการ 

อันเน่ืองมาจากการกระทำละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ.๒๕๔๒ 

และ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ 

ในสวนท่ีเก่ียวของกับความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี 

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

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๘๗ การแตงตั้ง คณก.สอบสวนคดีอาญาและหรือคดีทางวินัย 

กรณีขาราชการและหรือลูกจางตางสังกัด กระทำความผิด 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘๘ การประกันตัวผูตองหาและถอนหลักประกัน สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๘๙ การพิจารณาทัณฑท่ีจะลงแกผูกระทำความผดิทางวินัย สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙๐ การรายงานเมื่อตองคด ี สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙๑ การสั่งฟองหรือไมฟอง พรอมสงสำนวนใหอัยการทหาร 

(ศาลทหารกรุงเทพ) 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

 

ลำดับ ๙๒  การสั่ง... 

 



- ๖ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๙๒ การสั่งควบคุมตัวระหวางการสอบสวนในอำนาจ ผบ.ทอ. สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๙๓ การขอพระราชทานอภยัโทษ สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๙๔ การยายนักโทษจากเรือนจำทหารไปคุมขังยังเรือนจำพลเรือน สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๙๕ งานดานธุรการและกระบวนการยตุิธรรมเก่ียวกับคดีอาญาท้ังหมด สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๙๖ การมอบอำนาจรบัเงินจากสำนักงานอัยการสูงสุด ศาล 

หรือกรมบังคับคดี ในคดีแพง คดปีกครอง และคดลีมละลาย 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๙๗ การบังคับคดีแพง คดีปกครอง รวมท้ังแตงตั้งผูแทน ทอ. 

เพ่ือนำเจาพนักงานบังคับคดียดึทรัพยจำเลย 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๙๘ การดำเนินกระบวนพิจารณาคดลีมละลาย สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๙๙ การดำเนินกระบวนพิจารณาในคดแีพงภายหลังฟองคด ี สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐๐ รับทราบผลการสืบหาหลักทรัพยในคดีแพงและคดีปกครอง สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐๑ 

 

การหารือสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง สำนักงานอัยการ 

สูงสุด และหนวยเก่ียวของอ่ืน ๆ ในดานระเบียบและกฎหมาย 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐๒ การแจงผลคดีแพง คดีปกครอง ตลอดจนการดำเนินการ 

ตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลและคำช้ีแจงของอนุญาโตตลุาการ 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐๓ การมอบอำนาจใหผูแทน ทอ.ไปขอคัดเอกสารหรือขอรับเอกสาร 

ในสำนวนคดีคืนจากศาล 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐๔ การขอรับชำระหน้ีในคดีลมละลาย และการดำเนินการกระบวน

พิจารณาคดีลมละลาย (ช้ันขอรับชำระหน้ี) รวมท้ังแตงตั้ง 

ผูแทน ทอ.เพ่ือดำเนินการดังกลาวแทน 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐๕ การดำเนินการวางทรัพยตอสำนักงานวางทรัพย รวมท้ังแตงตั้ง

ผูแทน ทอ.เพ่ือดำเนินการดังกลาวแทน 

สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐๖ การแจงผลคดลีมละลาย ตลอดจนการดำเนินการตาม 

คำพิพากษาหรือคำสั่งศาล 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

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

๑๐๘ การอนุมัติงด หรือลดคาปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา 

ตามมติคณะรัฐมนตร ี

สธน.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๐๙ การรายงานผลการประชุม ฝกงาน ดูงาน สัมมนา ณ ตางประเทศ 

 

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

กรมฝายอำนวยการ 

ท่ีเก่ียวของกับเรื่องน้ัน ๆ 

รอง เสธ.ทอ. 

(สายงานท่ีเกี่ยวของ) 

เสธ.ทอ. 

๑๑๐ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๑๑๑ การเปลีย่นเหลาทหาร และ/หรือ จำพวกทหาร กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๑๑๒ รายงานผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ น.สัญญาบัตร 

เหลา ธน. 
สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑๓ ขอใหผูประสานงานคดีตรวจสอบขอเท็จจริงและมาพบพนักงานอัยการ สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

 

ลำดับ ๑๑๔  แจงวัน… 
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ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๑๔ แจงวันนัดพรอมหรือนัดสืบพยานโจทก สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๑๕ ขอเรียนเชิญเขารวมกิจการทางวิชาการ การบรรยายพิเศษ สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑๖ รายงานการเขารวมกิจกรรมทางวิชาการ "บุคลากรในกระบวนการ

ยุติธรรมทางปกครอง" 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๑๗ รายงานผลเขารวมสมัมนากับสำนักงาน ป.ป.ช. สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑๘ รายงานผลการสอบสวน สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑๙ ขอความอนุเคราะหในการขอผอนชำระหน้ี สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๒๐ ขอเรียนเชิญเขารวมการประชุมทางวิชาการระดับชาต ิ

วาดวยงานยุติธรรม 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๒๑ ขอแจงสิทธิในการบังคับคดีปกครอง สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒๒ ผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนุษยชน สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๒๓ แจงผลคดแีละสงเอกสารคืน สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒๔ สรุปผลการตรวจเยี่ยม นขต.ทอ. รอง เสธ.ทอ. 

(ในสายงานน้ัน ๆ) 

๑๒๕ การลงช่ือในหนังสือเสนอ บก.ทท.เพ่ืออนุมัติใหขาราชการกลาโหม 

นักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ และลูกจาง ไปศึกษา ดูงาน 

ฝกงาน หรือไปราชการ ณ ตางประเทศ ตามโครงการศึกษา ดูงาน 

หรือฝกงาน ณ ตางประเทศ ประจำป ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดใหความเห็นชอบ

แลว และอยูระหวางการนำเรยีนขออนุมัติ รมว.กห. 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๒๖ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดหลักสตูรในโครงการศึกษาตางประเทศ

ของ ทอ.ประจำป ซึ่ง รมว.กห.ไดอนุมัติโครงการแลว และมอบอำนาจ

ให ทอ.ปรบัเปลี่ยนรายละเอียดในโครงการฯ ไดตามความเหมาะสม        

โดยไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคและกรอบวงเงินงบประมาณท่ีไดรับ

อนุมัต ิ

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๒๗ การรายงานเสนอขอพระราชทานยศ น.สัญญาบัตร 

(ต่ำกวาช้ันนายพลอากาศ) 

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

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๑๒๘ การใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีหรอืพนจากหนาท่ีผูปฏิบัติงาน         

ในตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ กับใหรับหรืองดรับเงินเพ่ิมสำหรบัตำแหนง  

ท่ีมีเหตุพิเศษ 

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

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๑๒๙ การออกคำสั่งแตงตั้ง คณก.แพทย รร.นนก. 

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

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๓๐ การเปลีย่นแปลงการปฏิบัตหินาท่ีเวรประจำพระองค (กรณีช้ันยศ 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) ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การสง บ.พระราชพาหนะเขารับการตรวจซอม กบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒ การสั่งใชอากาศยานธุรการสนับสนุนภารกิจพระบาทสมเดจ็ 

พระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ และ 

พระบรมวงศานุวงศ พระราชอาคนัตุกะ รฐับุรุษ และแขกผูมีเกียรติ

ชาวตางประเทศท่ีนอกเหนือจากแผนยุทธการ ทอ.๙๙๙ และหรือท่ี

ไดมีคำสั่ง ทอ.โดยเฉพาะ 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การสั่งใชอากาศยานในประเทศในเรื่องธุรการและการปฏิบัติการ 

สงกำลังบำรุงสนับสนุนใน ทอ. 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔ การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมท่ีดิน รวมท้ังอสังหาริมทรัพยบนท่ีดิน

ของ ทอ.พรอมท้ังการขออนุญาตดำเนินการของผูเชาท่ีดินราชพัสดุ 

เพ่ืออยูอาศัยและเพ่ือการเกษตร 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๕ การสนับสนุนน้ำมันเช้ือเพลิงภาคพ้ืนงบพิเศษและหลอลื่น 

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

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การรับมอบและรับโอนพัสดุท่ีหนวยนอก ทอ.มอบให ทอ. กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๗ การติดตั้งโทรศัพทขององคการโทรศัพทแหงประเทศไทย กบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

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

๙ การอนุมัติใหความชวยเหลือในสายงานสงกำลังบำรุง 

แกหนวยนอก ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๑๐ การสั่งใชอากาศยานทางธุรการและสนับสนุนการสงกำลังบำรุง 

หนวยนอก ทอ.และหรอืการใหบุคคลภายนอก ทอ.โดยสาร 

อากาศยาน ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๑ ขอรับการสนับสนุนเครื่องมือหรืออุปกรณในการตรวจซอม 

อากาศยานตางประเทศ 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

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

เสธ.ทอ. 

๑๓ อนุมัติแผนการกอสราง รายงานผลการกอสราง การรื้อถอนอาคาร กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๔ การพิจารณาปด งดใช และใชสนามบิน กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

 

ลำดับ ๑๕  การอนุมตัิ… 
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ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๕ การอนุมัติใหดำเนินการจัดซื้อ/จัดจาง การแตงตั้งคณะกรรมการ 

ผูควบคุมงาน ผูควบคุมการซอม การอนุมัติซื้อ/จาง การทำสัญญาและ

ยกเวนการทำสัญญา ตามวงเงินท่ีอยูในอำนาจการสั่งซื้อ และสั่งจาง 

ของ ผบ.ทอ.โดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ในวงเงินไมเกิน 

๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกสิบลานบาทถวน) โดยวิธีคัดเลือกในวงเงิน 

ไมเกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามสิบลานบาทถวน) และโดยวิธีเฉพาะ 

เจาะจงในวงเงินไมเกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบหาลานบาทถวน) 

(ยกเวนผูบังคับบัญชาสวนราชการท่ีมีอัตราช้ันยศพลอากาศเอก)  

และมอบอำนาจใหเปนผูลงนามในสัญญาหรือขอตกลงแทน ผบ.ทอ.

ตลอดจนมีอำนาจมอบอำนาจชวงให หน.นขต.ทอ.เปนผูลงนาม 

ในสัญญาขอตกลงแทน ผบ.ทอ.ตามท่ีเห็นสมควร รวมท้ังมีอำนาจ 

ในการอนุมัติเพ่ิมหรือลดวงเงิน ในกรณีวันท่ีออกใบสั่งซื้อ/ใบสัง่จาง 

หากอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเพ่ิมข้ึนหรือลดลง แตท้ังน้ีจะตองไมเกิน

อำนาจอนุมัติของ ผบ.ทอ. 

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

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๖ ระเบียบ คำสั่ง และเรื่องอ่ืน ๆ ดานสงกำลังบำรุง 

จากหนวยนอก ทอ. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๑๗ การขออนุมตัิใชคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ ทอ. กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๑๘ แผนการจดัหาพัสดุและบรภิัณฑประจำป กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๑๙ แตงตั้ง คณก.เปนผูแทน ทอ.สายงานสงกำลังบำรุง 

รวมกับ บก.ทท. 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๒๐ การขออนุมัติตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ 

(ท่ีอยูนอกเหนือจากหลักเกณฑท่ีสำนักงบประมาณกำหนด) 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๒๑ คำสั่ง ทอ.เรื่องการเบิกจายพัสดุ ส.ส.ต.ประจำป กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๒๒ การกำหนดอัตราจายน้ำมันเช้ือเพลิงภาคพ้ืนและหลอลื่นประจำหนวย 

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

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๒๓ การเสนอความตองการและรับมอบพัสดุของ ทอ.ตอหนวยเหนือ กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๒๔ การเคลื่อนยายอาวุธ กระสุน วัตถุระเบิด ในลักษณะการสงกำลัง

บำรุง 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

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

เสธ.ทอ. 

๒๖ การฝกสงกำลังบำรุงรวมผสม 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 เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

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

๓๐ การแจงกระทรวงการคลังเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนท่ีราชพัสด ุ

รวมท้ังการขอรื้อถอนจำหนาย และขอใชวัสดุท่ีรื้อถอน 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๑ การแตงตั้งและกำหนดหนาท่ีผูควบคุมประจำรถรบัสง 

ขาราชการ ทอ. 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๒ การจำหนาย หรือการโอนน้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่น 

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

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๓ การใชใบแลกการขนสงพัสดุและเพ่ือการโดยสารอากาศยาน 

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

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

๓๘ การพิจารณากำหนดหนวยรับผิดชอบการซอมบำรุง 

คลังใหญตาง ๆ 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๓๙ แผนกำหนดการตรวจซอมอากาศยาน ประจำป กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๔๐ ขอทราบความตองการดนิสงกระสนุชนิดตาง ๆ ของเหลาทัพ 

แจงให กรมอุตสาหกรรมทหาร ทราบ 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๔๑ การใหหนวยตาง ๆ ดำเนินการจัดหาและจางซอมพัสด ุ

ท่ีอยูในความรับผดิชอบของหนวยคลังใหญไดเอง 

(ยกเวนรถยนตสงครามหรือรถยนตสงครามชนิดชวยรบ) 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๔๒ การเลื่อนกำหนดการขนยายสิ่งของและครอบครัว 

ของขาราชการ ทอ.ในสวนภูมิภาค (กองบินตาง ๆ) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๓ การอนุมัติใหอากาศยานทหาร และอากาศยานของเอกชนตางชาต ิ

ท่ีใชในภารกิจทางทหาร รวมท้ังอากาศยานของเอกชนไทย  

รับบริการเช้ือเพลิงและหลอลื่นจาก ทอ.ในกรณีท่ีไดรับอนุมัติใหใช

สนามบินแลว 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๔ การเคลื่อนยายน้ำมันเช้ือเพลิงและหลอลื่นเพ่ือสนับสนุนแผน

ยุทธการตาง ๆ และการเคลื่อนยายน้ำมันเช้ือเพลิง เพ่ิมเติมในอัตรา

สะสมปกติ รวมท้ังการขอเบิกน้ำมนัเช้ือเพลิงงบพิเศษทดแทน 

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

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๕ การรายงานขออนุญาตใหบริษัทเอกชนผลิตเฉพาะสวนประกอบของ

อาวุธเปนครั้งคราว 

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

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

เสธ.ทอ. 

 

ลำดับ ๔๗  ขออนุมัติ... 



- ๑๑ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๔๗ ขออนุมัติทำความตกลงเก่ียวกับการปฏิบัติงานดานการพัสด ุ

กับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตร ี

คณะรัฐมนตรี และหนวยงานท่ีเก่ียวของอ่ืน ๆ  

กบ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

เสธ.ทอ. 

๔๘ การขอใชบริการกระแสไฟฟาของ ทอ.และรายงานการใช

กระแสไฟฟาตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวภายในบริเวณพ้ืนท่ี ทอ. 

ชย.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๙ การขอใชบริการน้ำประปาของ ทอ.และรายงานการใชน้ำประปา

ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว ภายในบริเวณพ้ืนท่ี ทอ. 

ชย.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๐ การอนุมัติใชเครื่องมือสื่อสารเพ่ือใชในการฝกของหนวยใน ทอ. สอ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕๑ การชวยเหลือทางทหารของตางประเทศ หนวยใน 

สวนบัญชาการ ทอ. 

นำเรยีนโดยตรง 

๕๒ การอนุมัติดำเนินการตาง ๆ เก่ียวกับสัญญาหรือขอตกลงท่ี ทอ. 

ทำไว ไดแก เรื่องเก่ียวกับการบอกเลิกสญัญาหรือขอตกลง ปรบัริบ 

เงินประกัน สงวนสิทธิ เรียกรองคาเสียหาย กรณีท่ีตองซื้อของ 

ท่ียกเลิกในราคาท่ีแพงข้ึน และหรอืเรียกรองคาเสียหายใด ๆ อ่ืน 

(ถามี) 

หนวยท่ีทำสัญญา 

หรือขอตกลงในนาม ทอ. 

สงเรื่องให สธน.ทอ. 

ตรวจสอบความถูกตอง 

กอนนำเรยีน (สธน.ทอ. 

เปนหนวยนำเรยีน) 

รอง เสธ.ทอ.(กบ.) 

๕๓ การยื่นคำขออนุญาต นำหรือสั่งเขามาในราชอาณาจักร นำหรือ

สงออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งวัสดพุลอยได (วัสดุกัมมันตรังสี) และ  

คำขออนุญาต ผลิต มไีวในครอบครอง หรือใชซึ่งวัสดุพลอยได (วัสด ุ

กัมมันตรงัสี) การผลิตหรอืใชพลังงานปรมาณจูากเครื่องกำเนิดรังส ี

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

         ๓.  ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

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

๒ การจดักิจกรรม ทอ.สนับสนุนหนวยนอก ทอ. กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๓ การขออนุมัติใหการสนับสนุนถายทำภาพยนตร แถบบันทึกภาพ 

และภาพน่ิง ตามท่ีไดรับการประสานจากกองกิจการภาพยนตร 

สำนักงานพัฒนาการทองเท่ียว 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

เสธ.ทอ. 

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

๕ การเสนอความตองการและขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 

ในการฝกอบรมเพ่ือความมั่นคงแหงชาติของ ทอ. 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

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

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

๘ การสั่งใชอากาศยานสนับสนุนการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย

ตามท่ี ผบ.ทอ.ไดอนุมัตหิลักการไวแลว 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

 

ลำดับ ๙  การเชิญ... 



- ๑๒ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๙ การเชิญขาราชการ ทอ.รวมในงานพิธีท่ีเก่ียวของกับ 

กิจการพลเรอืนของหนวยงานตาง ๆ 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

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

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

๑๒ รายงานสรุปผลการอบรมเพ่ือความมั่นคงแหงชาติของ ทอ.ประจำป กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๑๓ การขอเขาฟงบรรยายสรุปและหรอืชมกิจการ ทอ.ระดับกองทัพ 

ของคณะบุคคลสำคญั หนวยงานสำคัญภายในประเทศ 

หรือสถานศึกษาหลักสตูรช้ันสงูของสวนราชการสังกัด กห. 

สำนักงานตำรวจแหงชาติ ณ บก.ทอ. 

สลก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๑๔ งานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ รวมท้ังการจัด

ขาราชการไปงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี และงานพิธีตาง ๆ 

สลก.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๕ ขออนุมัติใหผูแทน ทอ.ไปประชุมเตรียมการตอนรบัพระราชอาคันตุกะ 

หรือบุคคลสำคญัชาวตางประเทศท่ีเปนแขกของรัฐบาล 

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

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๑๖ ขออนุมัติใหผูเก่ียวของและหนวยปฏิบัติเก่ียวกับการรับสงเสด็จฯ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สมเด็จพระนางเจาฯ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ การรับสงบุคคลสำคัญ 

และผูบังคับบัญชาช้ันสูงในเขตพ้ืนท่ี ทอ. 

สลก.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๗ การสอบสวนเรื่องรองทุกข และเรือ่งท่ีไดรับมอบหมาย จร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๑๘ การอนุมัติใหจดัการแขงขันกีฬาภายใน ทอ. สบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๙ การอนุมตัิใหหนวยงานนอก ทอ.ขอใชสนามกีฬา ทอ. และพ้ืนท่ี

โดยรอบเปนสถานท่ีจดัการแขงขันกีฬาและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

สบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๐ แตงตั้ง คณก.ตาง ๆ ซึ่งไมใชเรื่องนโยบายและไดรับอนุมัติหลักการ

จาก ผบ.ทอ.แลว 

สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๑ การอนุมัติใหสโมสร ทอ.ดำเนินการตาง ๆ เก่ียวกับกิจการ 

ของสโมสร ทอ.ซึ่งมิใชเรื่องนโยบาย 

สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๒ ขออนุมัติจัดงานวันสถาปนาหนวยในระดับ นขต.ทอ. สบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๓ การรับสงหนาท่ีของผูบังคับบัญชาระดับสูงใน บก.ทอ.(ตั้งแตระดับ

เสธ.ทอ.ลงมา) และ หน.นขต.ทอ. 

สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๔ การอนุมัติและสั่งใชเอกสารประเภทตำราหรือคูมือตาง ๆ 

ท่ีมีผูเรยีบเรียงเสนอ 

สวนราชการท่ีเปน 

หน.สายวิทยาการ 

นำเรยีนโดยตรง 

 

๒๕ การสั่งการในหนังสือเวียนตาง ๆ ซึ่งเปนงานธุรการท่ีเก่ียวของกับ

สายงานความรับผดิชอบของหนวยในสวนบัญชาการ 

หนวยใน 

สวนบัญชาการ ทอ. 

นำเรยีนโดยตรง 

๒๖ การดำเนินการขอแกคำสั่ง กห.ใหถูกตอง หนวยใน 

สวนบัญชาการ ทอ. 

ผานตามสายงาน 

๒๗ ขออนุมัติแผนปฏิบัติการฝนหลวง ทอ. ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๘ รายงานสรุปผลการปฏิบัตฝินหลวงประจำเดือน ยก.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

ลำดับ ๒๙  การขอ... 



- ๑๓ - 

 

ลำดับ เรือ่ง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๒๙ การขอเขาฟงบรรยายสรุปและหรอืชมกิจการ ทอ.ระดับสวนราชการ

หรือสถานศึกษาของสวนราชการสังกัด กห. สำนักงานตำรวจ

แหงชาติ ณ บก.ทอ. 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

๓๐ การขอใชพ้ืนท่ี ทอ.ตางจังหวัดจัดกิจกรรม 

 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

เสธ.ทอ. 

๓๑ หนวยภายนอก ขอรับการสนับสนุน การจดักิจกรรมตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของกับงานดานกิจการพลเรือน (ยกเวนท่ีเรียนเชิญ ผบ.ทอ. 

หรือผูแทนเขารวมกิจกรรมดวย) 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

เสธ.ทอ. 

๓๒ กิจกรรมการชวยเหลือประชาชนท่ี ทอ.ริเริ่มหรือมีสวนรวมกับหนวย

ภายนอก 

กร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กร., กษ.) 

เสธ.ทอ. 

๓๓ ขออนุมัติทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี และหนวยงานเก่ียวของอ่ืน ๆ 

กรณีการเบิกจายเงินนอกเหนือจากระเบียบ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๔ ขออนุมัติกรณีวงเงินคาใชจายกรณีเกินอำนาจ ผบ.ทอ. กง.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๕ การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ขอเบิกเงินทุนทดรอง 

สำหรับเปนคาใชจายของ สน.ผชท.ทอ.ไทยในตางประเทศ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๖ การอนุมัติชำระเงินตาม Billing Statement ในเดือนตาง ๆ กง.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๗ การหารือกระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี 

เก่ียวกับระเบียบและกฎหมายการเงินการคลัง 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๘ การลงช่ือในหนังสือถึงสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

เพ่ือขอเบิกจายเงิน 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๙ การอนุมัติวงเงินใหหนวยตาง ๆ ท่ีขอเก็บและรักษาเงินในกำปน 

เก็บเงินราชการ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๐ การอนุมัติวงเงินคารับรองชาวตางประเทศท่ีอยูในอำนาจ ผบ.ทอ. 

และ ผบ.ทอ.อนุมตัิหลักการแลว 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๑ การอนุมัติจายเงินคาของขวัญมอบใหชาวตางประเทศ 

เดินทางมาประเทศไทย 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๒ การอนุมัติจายเงินคาของขวัญของผูเดินทางไปราชการ 

ตางประเทศช่ัวคราว 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๓ การอนุมัติวงเงินคารับรองชาวตางประเทศท่ีอยูในอำนาจ ผบ.ทอ. 

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๔ การอนุมัติจายเงินคาใชจายในพิธีตาง ๆ และคาใชจายท่ีเปนการ  

ประจำ กรณีเกินวงเงินท่ีกำหนดไวในระเบียบ กค. 

กง.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๕ การอนุมัติจายเงินคาใชจายในการจัดงานท่ีอยูในอำนาจ ผบ.ทอ. 

ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

กง.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

 

๔.  เสธ.ทอ. ... 



- ๑๔ - 

 ๔.  เสธ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรือ่ง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การขอเขาชมกิจการ ทอ.ของหนวยงานตางประเทศท่ี ทอ. 

มีการจัดเลีย้ง 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๒ การ รปภ.ในงานพิธีตาง ๆ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๓ การตรวจเยี่ยมหนวยขาวของ ทอ.และการสำรวจกิจการ รปภ.

ประจำป 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๔ การประชุมประสานงานดานการขาวระหวางเหลาทัพ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๕ การประชุมขอขัดของหรือการสมัมนาดานการขาว ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๖ งานพิธีตาง ๆ และการจดัขาราชการไปงานพิธี  

(เก่ียวของกับตางประเทศ) 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗ การประมาณสถานการณดานการขาวเฉพาะกรณ ี ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๘ โครงการแลกเปลี่ยน จนท.ทอ.ไทย กับ ทอ.มิตรประเทศ ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๙ การรายงานผลการปฏิบัติเฝาฟงการติดตอสื่อสาร ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐ การลงช่ือในใบรับรองความไววางใจ (รปภ.๔) ของ หน.นขต.ทอ. 

ในการเขารับการศึกษา เขารวมประชุม หรือปฏิบัติหนาท่ีสำคัญ 

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

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑ การขออนุมัติตัวบุคคลไปดูงานหรอืปฏิบัติงานกับหนวยบิน 

นอก ทอ. 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๒ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเปนแนวทางในการฝกยิง  

และประเมินคาอาวุธนำวิถี 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๓ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเปนแนวทางในการแขงขันใชอาวุธ 

ทางอากาศ ประจำป 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๔ การกำหนดและการแกไขอัตรากระสุน วัตถุระเบิด การฝก  

ภาคอากาศและภาคพ้ืน 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

๑๖ การขออนุมัติหลักการฝกบินทางยทุธวิธีกับ นบ.ทอ.มิตรประเทศ

รวมท้ังดำเนินการแกไขบันทึกขอตกลงเพ่ือดำเนินการฝก 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๗ การอนุมัติและขอแกไขแผนฝกบินนอกท่ีตัง้ และในท่ีตั้งประจำเดือน ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

๑๙ การจัด จนท.ฝอ.ของ บก.ทอ.และ จนท.ฝอ.ในกรมฝายอำนวยการ

ไปตรวจเยี่ยมหนวยปฏบัิติการทางอากาศ และหนวยควบคุมการ

ปฏิบัติการทางอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๐ การขอใชพ้ืนท่ีการฝกบินของ ทอ.และสิ่งอำนวยความสะดวก 

ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติทางยุทธการ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๑ การดำเนินการทดสอบอาวุธยุทโธปกรณเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

หรือการตรวจรับไวใชในราชการท่ีไดรับอนุมัติหลักการแลว 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

ลำดับ ๒๓  การอนุมตั.ิ.. 



- ๑๕ - 

 

ลำดับ เรือ่ง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

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

๒๔ การสั่งใชอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติของหนวยนอก ทอ. 

ตามหลักการท่ี ผบ.ทอ.ไดอนุมตัิไวแลว 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๕ คำสั่งการฝกรวมและผสม หรือการเคลื่อนยายกำลังเขารวม 

ในการฝกรวม/ผสม 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

๒๗ การขออนุมัติใหยืมอาวุธภาคพ้ืนเพ่ือการฝกและกิจกรรมอ่ืน ๆ 

ของหนวยใน ทอ. 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๒๘ การขออนุมัติเบิกจายกระสุนและวัตถุระเบิดนอกอัตรา 

เพ่ือใชในการพิธีทางทหาร การสาธิต การฝก และการซอมรบ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

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

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

๓๒ สรุป/วิเคราะหผลการแขงขันใชอาวุธทางอากาศ ประจำป ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

๓๔ สรุปผลการฝกรวม/ผสม เรยีน ผบ.ทสส. เพ่ือขออนุมตัิทำการฝก 

ในปตอไป 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๕ การรายงานผลการใชกระสุน วัตถุระเบิด สำหรับการฝกอาวุธ

ภาคพ้ืน 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

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

๓๘ การแจงความตองการกระสุนวัตถุระเบิด ฝกภาคอากาศของ นบ.

และผูทำการในอากาศประจำป รวมท้ังความตองการเพ่ิมเติม

ระหวางป 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๓๙ การจัด จนท.ทอ.ฝกปฏิบัติงานบนอากาศยาน 

เพ่ือรักษาสมรรถภาพ 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔๐ การแตงตั้ง จนท.เพ่ือจัดทำแผนการแขงขันใชอาวุธทางอากาศ

ตลอดจนการขออนุมัตใิชแผนการแขงขันใชอาวุธทางอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

๔๒ การดำเนินการจัดทำแผน และควบคมุ กำกับดูแล การฝกยิง 

และทดสอบอาวุธนำวิถีประจำป 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๓ การขออนุมตัิช่ัวโมงบินสำหรับการฝกเพ่ิมเติมจากอัตรา 

ท่ีอนุมัติไวเดิม (เปนครั้งคราว) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

๔๕ ขออนุมัติใหผูทำการในอากาศเขารวมการฝกอบรมการยังชีพ 

และคนหาชวยชีวิตในทะเล 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

ลำดับ ๔๖  การเตรยีม... 



- ๑๖ - 

 

ลำดับ เรือ่ง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๔๖ การเตรียมการฝกรวม/ผสม ตามนโยบายหรือหลักการท่ีไดรับ 

อนุมัติและอยูในโครงการฝกศึกษาของ ทอ. 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๗ การตรวจสอบฝมอืบินของ นบ.หลงัจากอากาศยานอุบัติเหต ุ จร.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๘ การสั่งใชอากาศยานสนับสนุนการฝกและศึกษาของเหลาทัพอ่ืน 

ตามหลักการท่ี ผบ.ทอ.ไดอนุมตัิไวแลว 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๔๙ การกวดขัน การปองกัน และการปราบปรามยาเสพติดใหโทษ ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

๕๑ แผนการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิใหโทษ ประจำป ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

๕๓ การอนุมัติใหนำเรื่องเสนอบรรจรุะเบียบวาระการประชุม ทอ. สบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕๔ การอนุมัติใชเงินนอกงบประมาณของหนวยตาง ๆ ในกรณีท่ีเกิน

อำนาจของหัวหนาหนวยน้ัน 

สปช.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕๕ การขอโอนงบประมาณตอสำนักงบประมาณ ตามท่ี ผบ.ทอ. 

ไดอนุมัตหิลักการไวแลว 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๖ การโอนและเปลี่ยนแปลงรายการเงินนอกงบประมาณภายใน 

วงเงินท่ี ผบ.ทอ.ไดอนุมัติกำหนดวงเงินใชจายประจำปไวแลว 

สปช.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕๗ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในบัญชีกำหนดการงบประมาณ 

บัญชีสั่งจายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ ในวงเงินท่ีเกิน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่านบาทถวน) 

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

สปช.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕๘ การสงขอมูลในการปรับปรุงรายละเอียดเก่ียวกับคำขอตั้ง 

งบประมาณของ ทอ.ใหกับ นขต.กห. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

และสำนักงบประมาณ 

สปช.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๕๙ การสั่งการแกไขเพ่ือปองกันมิใหอากาศยานอุบัติเหตุ อากาศยาน

อุบัติการณ และรายงานอันตราย 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๐ รายงานผลการวิเคราะหอากาศยานอุบัติการณ และรายงาน 

อันตราย 

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๑ สรุปผลการประชุมนิรภยัการบินของหนวยบิน ประจำป สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๒ การรายงานผลการตรวจ การสั่งการแกไข ตามผลการตรวจสำรวจ 

และรายงานอันตรายดานนิรภัยภาคพ้ืน 

(แกไขตามคำสั่ง 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 การตรวจนิรภยั 

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

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๕ รายงานผลการวิเคราะหอุบัติเหตภุาคพ้ืน และรายงานการแกไข 

เพ่ือปองกันอุบัติเหตุภาคพ้ืน 

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

สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๖๖ การมอบรางวัลนิรภยั ทอ. สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

ลำดับ ๖๗  ขออนุมตัิ... 



- ๑๗ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๖๗ ขออนุมัติและสรปุผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการนิรภยั ทอ.ประจำป 

(แกไขตามคำสั่ง 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 การวิเคราะหสถิติอุบัติเหตุ 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 การฝก จนท.ในระบบควบคุมและแจงเตือนอากาศยาน คปอ. นำเรยีนโดยตรง 

๗๔ 

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

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

๗๖ 

 

ขอใชลานจอด บ.และสิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ของ ทอ. 

(เฉพาะ บ.ทหาร) 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗๗ ขออนุมัติดำเนินการรับรองคณะ ทอ.ตางประเทศในโครงการ

แลกเปลีย่น ฯ 

ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

๗๘ แผนการตรวจเยี่ยมหนวยขาว ทอ.สำรวจและเผยแพร รปภ. ขว.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ขว.) 

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

๘๐ ขออนุมัติแผนการตรวจเยี่ยมฝายอำนวยการของ ยก.ทอ. 

และรายงานสรุปผลการตรวจเยี่ยม 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๑ การฝกบินรักษาสมรรถภาพพรอมรบของ นบ.สวนกลาง 

ช้ันยศนายพลอากาศ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๒ การแสดงภาคอากาศประกอบพิธีกระทำสตัยฯ ตอธงชัยเฉลิมพล ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๓ การสนับสนุนกำลังพลเพ่ือแกไขปญหาการคาการแพรระบาด      

ยาเสพตดิ 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๘๔ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ท่ี ผบ.ทอ.อนุมัติ 

หลักการแลว กรณีท่ีไมระบุวงเงิน ในวงเงินท่ีเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงลานบาทถวน) แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานบาทถวน) 

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

สปช.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๘๕ ขออนุมัติและสรปุผลการดำเนินการปองกัน และลดอุบัติเหตุการบิน 

และภาคพ้ืน 

(แกไขตามคำสั่ง 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 ขออนุมัติแตงตั้ง จนท.ดำเนินการดานนิรภยัภาคพ้ืน ทอ.ประจำป สนภ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

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

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

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

ลำดับ ๙๑  การกำหนด... 



- ๑๘ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๙๑ การกำหนดแนวทางในการฝกบินคนหาและชวยชีวิตในพ้ืนท่ีการรบ

แบบรวมการ 

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

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๒ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเปนแนวทางในการฝกบินสนับสนุน 

ทางอากาศโดยใกลชิดแบบรวมการ 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ ม.ิย.๕๙) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๓ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเปนแนวทางในการฝกยิงเปาอากาศ

อัตโนมัติ รุน RM-30B 

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

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๔ การขออนุมัติหลักการเพ่ือเปนแนวทางในการฝกบินของ นนอ.และ 

น.สัญญาบัตร สังกัด รร.นนก. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๓๕/๕๙ ลง ๑๖ ม.ิย.๕๙) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๕ การขออนุมัติใหอากาศยานทหารตางประเทศบินผาน หรือข้ึนลง 

ในราชอาณาจักร 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓) 

ยก.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๖ การอนุมัติหลักสตูรการศึกษาซึ่งตองการรับรองจากสถาบัน 

ท่ีเก่ียวของภายนอก ทอ.รวมถึงการอนุมัติใชหลักสูตร ในการฝก 

และศึกษาท้ังในและนอกโครงการศกึษาของ ทอ.และรายงานผล 

การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ทอ.ของโรงเรียนใน ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 

๙๗ การใชและการเปลีย่นแปลงคลื่นความถ่ี ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๘ การอนุมัตใิหขาราชการ ทอ.เขารวมและรายงานผลการแขงขัน 

ดานไซเบอร 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๙๙ การอนุมัตใิหขาราชการ ทอ.เขารวมและรายงานผลการแขงขัน 

ดานซอฟตแวร 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๐๐ การอนุญาตให ศซว.ทอ. เขาถึงแหลงโปรแกรม/ซอฟตแวร 

(Source Code) ของระบบงาน ของหนวยงานภายใน ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

๑๐๑ การใหการรับรองเอกสารควบคมุการเช่ือมตอ (Interface Control 

Document : ICD) ของระบบงาน ท่ีตองบูรณาการเช่ือมโยงกับระบบ

บัญชาการและควบคุมทางอากาศ 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

ทสส.ทอ. รอง เสธ.ทอ.(ยก.) 

 

๕.  รอง เสธ.ทอ. ... 

 



- ๑๙ - 

 

 ๕.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การแตงตั้ง และ/หรือ เปลี่ยนแปลงเลขหมายรายงาน น.สญัญาบัตร

ช้ันยศนายพลอากาศ 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ การสั่งยายสังกัดทหารกองประจำการ กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๔ การใหขาราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ. 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕ การรายงานผลการศึกษาภายในประเทศหลักสตูรของ รร.หลักข้ันตน 

รร.หลักข้ันปลาย การลาไปศึกษาตามโควตา ท่ี ทอ.กำหนด หรือ 

การสงไปศึกษาในระดับต่ำกวาปรญิญา หรือระดบัปรญิญาตรี โท 

เอก ตามโครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจำป (ยกเวน การ

ลาไปศึกษาประเภท ๓ หรือการลาไปศึกษาโดยใชเวลานอกเวลา

ราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา) 

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

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๖ การใหหนวยหรือบุคคลภายนอก ทอ.มาบรรยายหรือแนะแนว

การศึกษาใน ทอ.ซึ่งเปนเรื่องท่ีเก่ียวของกับ นขต.ทอ.หลายหนวย  

หรือเปนเรื่องท่ีไมเก่ียวของกับ นขต.ทอ.ใด 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๗ การขออนุมัติใหขาราชการเขารวมเปนคณะกรรมการ และ จนท.

สอบคัดเลือก และตรวจรางกายบุคคลพลเรือน เขาเปน นชท. 

ภาคปกต ิ

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๘ การรายงานผลการตรวจสุขภาพประจำปของผูปฏิบัติงาน 

เสี่ยงอันตราย และผูปฏบัิติงานในตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ 

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

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๙ การขออนุมัตนิำปลดทหารกองประจำการ (กรณนีำปลดทหารกอง

ประจำการท่ีมีคณุวุฒิพิเศษ ขอสิทธิลดวันรับราชการนอยกวา ๒ ป 

หรือท่ีตองโทษจำคุกไมนอยกวา ๑ ป หรือท่ีปวยเปนโรคซึ่งไม

สามารถรับราชการทหารได หรือท่ีหนีราชการจนคดีขาดอายุความ) 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐ การโอนขาราชการต่ำกวาช้ันสญัญาบัตร และลูกจางประจำ 

ออกนอก กห.และรับโอนขาราชการนอก กห.เขา ทอ.ในตำแหนง 

อัตราประทวน 

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

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๑ การเสนอขอบรรจุบุคคลเขารับราชการเปนลูกจางประจำซึ่งจะได 

รับคาจางกลุมคาจางท่ี ๒ ข้ึนไป ไปยัง บก.กองทัพไทย เพ่ือขอ 

อนุมัติตอ รมว.กห. (สำหรับการบรรจลุูกจางประจำท่ีจะไดรับ 

คาจางกลุมคาจางท่ี ๑ ให หน.นขต.ทอ.เปนผูมีอำนาจสั่ง 

ตามขอบังคับ กห.วาดวยลูกจางประจำ พ.ศ.๒๕๔๒) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๒ การเสนอขอยายลูกจางประจำซึ่งจะไดรับคาจางกลุมคาจางท่ี ๒  

ข้ึนไป ไปยัง บก.กองทัพไทย เพ่ือขออนุมัติตอ รมว.กห. 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

 

ลำดับ ๑๓  การยาย... 
 



- ๒๐ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๓ การยายและปรับอัตราคาจางของลูกจางประจำระหวาง นขต.ทอ. 

และการยายและปรับอัตราคาจางของลูกจางประจำภายใน นขต.ทอ. 

ท่ี หน.นขต.ทอ.เปนระดับ ผบ.กองบิน (สำหรับการยายและปรับ

อัตราคาจางของลูกจางประจำภายใน นขต.ทอ.ท่ี หน.นขต.ทอ. 

เปนระดับ ผบ.กองพลบินข้ึนไป ใหเปนอำนาจของ หน.นขต.ทอ.น้ัน 

ออกคำสั่งตามขอบังคับ กห.วาดวยลูกจางประจำ พ.ศ.๒๕๔๒) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๔ การสั่งจางบุคคลเขารบัราชการเปนลูกจางช่ัวคราวท่ีใหไดรับคาจาง

ตั้งแตกลุมคาจางท่ี ๒ ข้ึนไป (ยกเวนการออกคำสั่งจางลูกจาง

ช่ัวคราวใหไดรบัคาจางกลุมคาจางท่ี ๑ ใหผูบังคับบัญชาช้ัน 

ผูบัญชาการกองพลบินหรือเทียบเทาข้ึนไป เปนผูมีอำนาจสั่งจาง 

ตามคำสั่ง กห.ท่ี ๗๙๗/๒๘ ลง ๑๖ ก.ย.๒๘ เรื่อง ลูกจางช่ัวคราว) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๕ การให จนท.ปฏิบัติหนาท่ีและพนจากหนาท่ีราชการหนวยสนาม 

และหนวยท่ีตั้งปกติตามอัตรา ทอ.(เพ่ือพลาง), อัตรา ทอ.ในการ

รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.),  อัตรา ทอ.ตามแผนเพ่ือความ

มั่นคงของประเทศ (แผนเฉลิมอากาศ) และแผนยุทธการ ทอ.๙๙๙ 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๖ การอนุมัติตำแหนงและอัตราใหลกูจางประจำสอบเลื่อนตำแหนง

ระดับช้ันตำแหนง และการเปลีย่นสายงาน 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๗ การเปลีย่นแปลงการปฏบัิตหินาท่ีเวรประจำพระองค 

(กรณีช้ันยศ พล.อ.ท.ลงมา) 

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

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๘ การอนุมัติโควตาการลาอุปสมบทประจำป กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๙ การเสนอรายงานขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย 

ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ไปยัง บก.กองทัพไทย 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๐ การพิจารณากำหนดและแกไขปรบัปรุงอัตราอนุมตัิการใช 

กำลังพลประเภทลูกจางประจำ รวมท้ังการเปดและปดอัตราอนุมตั ิ

การใชกำลังพลประเภทลูกจางประจำ 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๑ การใหลูกจางประจำ ชวยและพนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการ

ระหวาง นขต.ทอ. 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๒ การนิเทศการเรียนการสอน การจดัการศึกษานอกโรงเรียน 

ในหนวยทหาร 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๓ การอนุมัติใหทหารกองประจำการลาศึกษาตอ กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๔ การกำหนดและแกไขปรับปรุงคำยอของ ทอ. สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๕ การรายงานเมื่อขาราชการต่ำกวาช้ันสัญญาบัตร ทหารกอง

ประจำการ พนักงานราชการ และลูกจาง ตองคดี (กรณีท่ีไมตอง

เสนอไป กห.) 

สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๖ รายงานการใชตนเองเปนประกันในการปลอยตัวช่ัวคราว สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒๗ การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามญัพิจารณารางพระราชบัญญัต ิ สธน.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 

ลำดับ ๒๘  การแตงตั้ง... 



- ๒๑ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๒๘ การแตงตั้งคณะกรรมการทดสอบความรูความสามารถของ

ลูกจางประจำท่ีขอเลื่อนระดับช้ันงาน เปลี่ยนตำแหนง และเปลี่ยน

สายงาน 

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒๙ การรายงานผลการศึกษา ณ ตางประเทศ 

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

กพ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓๐ การลงลายมือช่ือทำความตกลงกับสำนักงานกองทุนสนับสนุน    

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

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

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๑ การออกคำสั่งใหกำลังพล ทอ.ไปศึกษานอก ทอ.ท่ีเปนไปตามโครงการ

ศึกษาของ ทอ.หรอือยูในโควตาท่ี ทอ.กำหนด รวมท้ังการขยายระยะ 

เวลาการศึกษา การใหพนจากการศึกษา การระงับการศกึษา  

การเปลี่ยนสถานศึกษา เปลี่ยนหลกัสูตรและเปลี่ยนสาขาวิชา 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๒ การออกคำสั่ง ทอ.เก่ียวกับการใหขาราชการ นักเรยีนทหาร 

และนักเรยีนในสังกัด กห. ลูกจางประจำ พนักงานราชการ 

ไปตางประเทศหลังจากท่ี รมว.กห.หรือ ผบ.ทสส.อนุมตั ิ

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๓ การออกคำสั่งใหกำลังพล ทอ.ไปเขารับ หรือขยาย หรือพน 

หรือระงับ การศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน หลักสูตรของ 

สถานศึกษาตาง ๆ ภายนอก ทอ.(เวน วปอ.) รวมท้ังใหกำลังพล ทอ. 

และบุคคลภายนอก ทอ.เขารบั หรือพน หรือระงับการศึกษา ฝกอบรม 

ประชุม สมัมนา ดูงาน หลักสูตรของสถานศึกษาตาง ๆ ภายใน ทอ. 

ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมตัิหลักการหรือตัวบุคคลแลว 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๔ การอนุมัติใหขาราชการไปสมัครสอบคัดเลือกเพ่ือไปศึกษา 

ณ ตางประเทศ โดยทุนขององคการ หรือรัฐบาลตางประเทศ 

หรือกรมวิเทศสหการ 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๕ การออกคำสั่ง ทอ.เปดการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา  

หรือระงับการเปดการศึกษา ฝกอบรม ประชุม สัมมนา  

หลักสตูรตาง ๆ ตามโครงการศึกษาของ ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๖ การฝกและการศึกษากรณีพิเศษ รวมท้ังท่ีถือปฏิบัติเปนการประจำ 

ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมัตหิลักการและหรอืตัวบุคคลไดแลว 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓๗ การอนุมัติเปดการศึกษา อบรม สัมมนา นอกโครงการศึกษา ของ ทอ.

ในกรณีท่ี สปช.ทอ.ไมขัดของดานงบประมาณ 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๖.  รอง เสธ.ทอ. ... 



- ๒๒ - 

 

 ๖.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานการขาว) ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรือ่งตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การสั่งใชอากาศยานทำการบินถายภาพทางอากาศ 

 เมื่อ ผบ.ทอ.อนุมัตหิลักการแลว 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ หนังสือเชิญคณะทำงานเตรียมการฝกผสมระหวาง ทอ. 

กับ ทอ.ตางประเทศ 

ขว.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓ การจัด น.เวรอำนวยการ ทอ., ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ., 

น.เวร ศรก.บก.ทอ.และ จนท.เวรประชาสัมพันธ บก.ทอ. 

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

สบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๔ ขอใหระมัดระวังและกวดขันการเขามาปฏิบัติงานของ 

บุคคลภายนอก 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

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

๖ การขอเขาชมกิจการ ทอ.ของหนวยงานตางประเทศ 

ท่ี ทอ.ไมตองจัดเลี้ยง 

ขว.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

 ๗.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานยุทธการ) ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรือ่งตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การฝกและศึกษาของ นบ.และ ตห. ยก.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒ การเปลีย่นแปลงการฝกของ นบ.และ ตห.สวนกลาง ทอ. 

ซึ่ง ผบ.ทอ.ไดอนุมตัิหลักการไวแลว 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การขออนุมัติให นบ.ประจำกองทำการฝกบินเปนกรณีพิเศษ ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔ การพิจารณากำหนดอัตราจายอาวุธใหกับสถานีโทรคมนาคม ยก.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕ การรายงานผลการฝกและขออนุมตัิแตงตั้ง คบ./นบ.ลองเครื่อง 

และรับเงินเพ่ิม 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การขออนุมัติใหอากาศยานพลเรือนตางประเทศ และอากาศยาน 

ไมไดสังกัดสวนราชการในราชอาณาจักรไทย 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๗ การจัดบรรยายสรุปและสาธิต ตลอดจนจัดขาราชการ ทอ. 

รวมรับฟง และชม หรือรวมการประชุมสัมมนาท้ังในและนอก ทอ. 

รวมท้ังการจัดยานพาหนะและ ชพ.งบพิเศษสำหรับการเดินทาง 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘ การเคลื่อนยายกำลังทหาร จำนวนเกินกวา ๑ หมู หรือเกินกวา  

๑๐ คน เดินทางเขาหรือออกจาก กทม. เพ่ือปฏิบัติภารกิจ 

ทางยุทธการเฉพาะกรณีท่ีไมมีอาวุธยุทโธปกรณ 

ยก.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙ การขอใชและการเปลี่ยนแปลงชองการสื่อสารโทรคมนาคม ทอ. ทสส.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐ (ยกเลิกตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) - - 

๑๑ การติดตั้ง ถอดถอน ดัดแปลง เปลี่ยนแบบอุปกรณสื่อสาร 

และอิเล็กทรอนิกสท้ังภาคอากาศและภาคพ้ืน 

ทสส.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๒ การรายงานขอเปลี่ยนทะเบียนอาวุธปนท่ีซื้อจาก ทอ. สธน.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๓ การข้ึนบัญชี และยกเลิกบัญชีขาราชการเปนกำลังพล 

พรอมเรียกดานไซเบอร (Cyber On-call List) ของ ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

ทสส.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๘.  รอง เสธ.ทอ. ... 



- ๒๓ - 

 ๘.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานสงกำลังบำรุง) ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ ขอรับการสนับสนุนขอมลูยุทโธปกรณของเหลาทัพ จาก บก.ทท. กบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๒ การข้ึนทะเบียนประจำการอากาศยาน การโอนอากาศยาน 

ตามความตองการทางยุทธการ และการโอนอากาศยาน เพ่ือการ

ซอมบำรุง 

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

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๓ การจำหนายอากาศยาน เครื่องยนตอากาศยาน รถยนตสงคราม 

ชนิดรบ และชวยรบ อาวุธ กระสนุ วัตถุระเบิด บริภณัฑสื่อสาร 

อิเล็กทรอนิกสทางยุทธวิธี และบรภิัณฑถายรูปทางยุทธวิธี 

ตามท่ีไดรับอนุมัติหลักการไวจาก ผบ.ทอ. 

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

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔ การรายงานผลการปฏิบัติดานสงกำลังบำรุง กบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕ การใหยานพาหนะของ ทอ.ใชปายทะเบียน 

ของกรมการขนสงทางบก 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๖ การแกไขดดัแปลงรถยนตทหาร รวมท้ังการขออนุญาตสำนักงาน

ตำรวจแหงชาติ เพ่ือใชไฟสญัญาณเสียงสญัญาณอ่ืน ๆ 

กับรถยนตทหาร 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๗ การกำหนดอัตราจายและการแกไขเปลี่ยนแปลงอัตราจายพัสด ุ

(เวนอากาศยาน อาวุธกระสุน วัตถุระเบิด อุปกรณสื่อสาร 

ทางยุทธวิธีบริภัณฑ ภาพถายทางยุทธวิธี เช้ือเพลิง และหลอลื่น) 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๘ การขออนุมัติใหหนวยตาง ๆ ขอรบังานกอสรางและการซอมบำรุง 

ท่ีอยูในความรับผดิชอบของ ชย.ทอ. ไปดำเนินการจัดจางเอง 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙ การอนุมัติใหบุคคลภายใน ทอ.และครอบครัวท่ีสังกัด นขต.ทอ.

โดยสาร บ.เมลของ ทอ. 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๐ การขออนุมัติตดิตั้งเครื่องปรับอากาศในสวนราชการ ทอ.ในกรณีท่ี

สอดคลองกับระเบียบ ทอ.วาดวยการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

พ.ศ.๒๕๔๗ 

กบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๑ การกำหนดแบบพิมพและหมายเลขแบบพิมพของ ทอ. สบ.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒ การขอซากอากาศยาน กบ.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

 

๙.  รอง เสธ.ทอ. ... 

 

 

 

 

 

 

 



- ๒๔ - 

 

 ๙.  รอง เสธ.ทอ.(สายงานกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ) ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การขอขอมลูยุทโธปกรณและหนวยงานของ ทอ. กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๒ การแถลงขาวตอสื่อมวลชนประจำเดือน กร.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๓ การขอสมัภาษณกำลังพลสังกัด ทอ. กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๔ การนำสื่อมวลชนชมกิจการ ทอ. กร.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๕ การฝกอบรมผูบังคับบัญชาลูกเสือเนตรนารี และลูกเสือเนตรนาร ี

เหลาอากาศ 

กร.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๖ การขออนุมัติจัดตั้งกองลูกเสือเนตรนารีเหลาอากาศ กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๗ รายงานสรุปผลการฝกอบรมลูกเสอืเนตรนารีเหลาอากาศประจำป กร.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๘ รายงานการปฏิบัติการจิตวิทยาของหนวยตาง ๆ ประจำเดือน กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๙ การจัดแสดงเครื่องบินเล็กในท่ีตาง ๆ  กร.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๐ การอนุมัติใหวงดนตรีกองดุริยางค ทอ.ไปบรรเลงในท่ีตาง ๆ นอก ทอ. อย. นำเรียนโดยตรง 

๑๑ การขออนุมัติใหกรรมการ กปช.ทอ.เยี่ยมชมสถานีโทรทัศน 

สวนภูมิภาค 

กร.ทอ. นำเรียนโดยตรง 

๑๒ การอนุมัติใหนักโดดรมไปแสดงการโดดรมใหหนวยงานภายนอก 

ในกรณีท่ีไมใชอากาศยานของ ทอ. 

กร.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๓ การอนุมัติให บ.เอกชน ทำการบินถายภาพทางอากาศ 

เพ่ือประกอบการโฆษณาประชาสัมพันธ 

กร.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

๑๔ การให จนท.ปฏิบัตริาชการในหนวยมิตรประชา ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กร.ทอ. นำเรยีนโดยตรง 

 ๑๐.  หน.นขต.ทอ.และ หน.นขต.บก.ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนาม

ของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี (แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การเดินทางของกลุมทหารท่ีไมมีอาวุธ จำนวนเกินกวา ๑ หมู 

หรือเกินกวา ๑๐ คน เพ่ือไปศึกษาดูงาน ใชแรงงานเพ่ือพัฒนา

สถานท่ี หรือชวยเหลอืประชาชน ชมกีฬาหรือมหรสพ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒ การแจงผลการสืบหาหลักทรัพยใหกระทรวงการคลังทราบ นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓ การอนุมัติใหเบิกจายคาธรรมเนียมและคาใชจายในการดำเนินคด ี

การสงเงินใหสำนักงานอัยการสงูสดุและศาล รวมท้ังการรับเงินคืน

คาธรรมเนียมและคาใชจายจากสำนักงานอัยการสูงสดุและศาล 

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

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๔ การอบรม ประชุม สมัมนา หรือดงูาน นอกโครงการศึกษา

ภายในประเทศของ ทอ.ประจำป ท้ังภายในและภายนอก ทอ.โดยใช

งบประมาณของหนวย หรอืไมใชงบประมาณ 

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

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

ลำดับ ๕  การให... 



- ๒๕ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๕ การใหขาราชการไปประชุม อบรม หรือสัมมนานอก ทอ. 

โดยไมใชงบประมาณโครงการศึกษาของ ทอ. 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

 

๖ การใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจำ ไปสมัครสอบ 

เพ่ือเขาศึกษา ณ สถาบันภายในประเทศ โดยใชเวลาราชการ 

ใชเวลาราชการบางสวน หรือใชเวลานอกเวลาราชการ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๗ การใหไปสมัครสอบคดัเลือกเพ่ือไปเปนนักเรียนหรือขาราชการ 

นอก ทอ.หรือประกอบอาชีพอ่ืน 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๘ การใหกำลังพล ทอ.ไปบรรยายในสถาบันการศึกษา 

หรือหนวยงานนอก ทอ.รวมท้ังการใหบุคคลภายนอก ทอ. 

มาบรรยายใน ทอ.เก่ียวกับเรื่องวิทยาการตาง ๆ  

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

 

๙ การแตงตั้งครูอาจารย หรือกรรมการตรวจสอบผลการศึกษา

หลักสตูรตาง ๆ ของ ทอ. 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๐ การเลื่อนบำเหน็จประจำปของลูกจางประจำ นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๑ การออกประกาศ ทอ.ตามท่ี ผบ.ทอ.มอบหมาย นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๒ การเขาสมาคมหรือบอกความในราชการตามขอบังคับ กห.

นอกเหนือจากท่ี กห.ไดประกาศไว 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๓ การดำเนินการตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด 

กระทรวงการคลัง หรือตามหมายหรือคำสั่งศาล กรมบังคับคดีในคดี

ของ นขต.ทอ.ตาง ๆ (ยกเวน นขต.ทอ.ในสวนบัญชาการ) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๔ การขออายัดเงินตามท่ีกรมบังคับคดีแจงมาของ นขต.ทอ.ตาง ๆ

(ยกเวน นขต.ทอ.ในสวนบัญชาการ) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๕  การขอเขาฟงบรรยายสรุปและหรอืชมกิจการ ทอ.ระดับหนวย 

ท้ังในท่ีตั้งสวนกลางและตางจังหวัด ของคณะบุคคล หนวยงาน

สถานศึกษาภายในและภายนอก ทอ.ในประเทศ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

 

- 

๑๖ การออกคำสั่งจาง คำสั่งเลิกจาง และลงนามในสัญญาจางกับผูท่ี

ไดรับการสรรหา หรือการเลือกสรรเปนพนักงานราชการของ ทอ.

ตลอดจนการใหไดรับคาตอบแทนสำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ 

ผูบังคับอากาศยาน และคาตอบแทนสำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษ

บนอากาศยาน รวมท้ังการดำเนินการเก่ียวกับการประกันตน 

ตามกฎหมายประกันสังคม 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๗ การลงช่ือยื่นเรื่องขอถือจายเบ้ียหวัด บำเหน็จบำนาญ 

บำเหน็จตกทอด บำนาญพิเศษ เงินทำขวัญของขาราชการ

ประจำการ นอกประจำการในสังกัด ทอ.และเงินชวยเหลือสำหรับ

กำลังพลสำรองเขาทำหนาท่ีทหารเปนการช่ัวคราวของ ทอ. 

ไปยังคลังเขต/กรมบัญชีกลาง 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

ลำดับ ๑๘  การขอ... 



- ๒๖ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๘ การขอถือจายเงินบำเหน็จลูกจางประจำ เงินบำเหน็จ 

ลูกจางรายเดือน เงินทำขวัญ เงินบำเหน็จพิเศษ 

เงินบำเหน็จตกทอดลูกจางประจำ และเงินคาตอบแทน 

พนักงานราชการ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.

ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๑๙ การแตงตั้ง คณก.ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเปนพนักงาน

ราชการของหนวย 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.

ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๐ การออกคำสั่งเลื่อนข้ันคาตอบแทนประจำป และคาตอบแทนพิเศษ

ของพนักงานราชการ 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.

ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๑ การอนุญาตใหลากิจตอเน่ืองจากการลาคลอดบุตรขาราชการและ

ลูกจาง 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๒ การพิจารณาอนุมัติใหนักเรียนนักศึกษาภายนอก ทอ.เขาฝกงานใน 

นขต.ทอ. 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

 

๒๓ การยื่นเรื่องราวขอถือจายบำเหน็จบำนาญ ไปยังกรมบัญชีกลาง

สำหรับขาราชการ (ยกเวนขาราชการช้ันนายพลอากาศ) ซึ่งออก 

จากราชการโดยตองหาวากระทำความผิดวินัยหรือคดีอาญา  

แตคดียังไมถึงท่ีสุด  

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๔ การอนุมัติใหไดรับและมีสิทธิประดับ และหรือเลื่อนช้ันเครื่องหมาย

ความสามารถ และหรือเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะทุกประเภท 

(ยกเวนเครื่องหมายความสามารถกิตติมศักดิ์ หรือเครื่องหมาย 

แสดงวิทยฐานะกิตติมศักดิ์) 

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

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ 

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

ท่ีเปนหนวยเจาของ

เครื่องหมาย 

- 

๒๕ การปรับเปลี่ยนรายละเอียดโดยไมเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค 

และงบประมาณในแตละหลักสูตรไมเพ่ิมข้ึน ในหลักสูตรตาม

โครงการศึกษาภายในประเทศของ ทอ.ประจำป ซึ่ง ผบ.ทอ. 

ไดอนุมัตโิครงการแลว 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

 

 

 

๒๖ การออกคำสั่งใหทหารกองประจำการเขารับการศึกษาและพนจาก

การศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาตาง ๆ ภายใน ทอ. 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๗ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการ นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๘ การออกประกาศ ทอ.กรณีนักเรียนทหาร ทหารกองประจำการ

พนักงานราชการ และลูกจาง ถึงแกกรรม 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๒๙ การใหขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจำ ลาไปศึกษา  

โดยใชเวลานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลาการศึกษา (ประเภท ๓) 

รวมท้ังการขอขยายระยะเวลาการศึกษา การขอระงับการศึกษา 

การเปลีย่นสาขาวิชา หรือหลักสูตรท่ีศึกษา ตลอดจนการยาย

สถานศึกษา 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

ลำดับ ๓๐  การรายงาน... 

 

 

- ๒๗ - 



 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๓๐ การรายงานผลการศึกษานอกเวลาราชการตลอดระยะเวลา

การศึกษา (ประเภท ๓) และการรายงานผลการศึกษา อบรม 

ประชุม สมัมนา หรือดงูาน ตามโครงการศึกษาภายในประเทศ 

ของ ทอ.หรือนอกโครงการศึกษาของ ทอ.(ยกเวนหลักสูตรของ 

รร.หลักข้ันตน รร.หลักข้ันปลาย การลาไปศึกษาตามโควตาท่ี ทอ.

กำหนด หรือการสงไปศึกษาในระดับต่ำกวาปริญญา หรือระดับ

ปริญญาตรี โท เอก ซึ่งเปนไปตามโครงการศึกษาภายในประเทศ      

ของ ทอ.ประจำป) 

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

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๑ การรายงานขอมบัีตรประจำตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญพิทักษ 

เสรีชน และบัตรประจำตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญชายแดน 

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

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๒ การสงสำเนาสัญญาจางใหแกสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน  

หรือสำนักงานการตรวจเงินแผนดนิสวนภูมภิาค แลวแตกรณี  

และกรมสรรพากร 

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

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๓ การทำลายหนังสือราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 

งานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖ และฉบับแกไขเพ่ิมเติม เฉพาะในสวน 

ของหนังสือท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนวย 

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

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๔ การใหขาราชการและลูกจางประจำชวยปฏิบัติราชการภายใน นขต.ทอ. 

และ นขต.บก.ทอ.(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

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

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

 

๓๕ การอนุมัติเปดการศึกษาใหกำลังพล ทอ.และบุคคลภายนอก ทอ. 

ไปเขารับการศึกษา หรือฝกอบรม ประชุม สมัมนา ดูงาน หรือพน 

หรือระงับ หรือขยายระยะเวลาการศึกษา หรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

การศึกษา หลักสูตรหรือโครงการตามโครงการศึกษาภายในประเทศ

ของ ทอ.ท่ีหนวยดำเนินการเองโดยใชงบประมาณการศึกษา

ภายในประเทศ  

     - รหัส ศ ๑๑๐๒ การศึกษาหลักสูตรสายวิทยาการ 

ของ ทอ.ท่ีไดรับอนุมัติจาก ผบ.ทอ. 

     - รหัส ศ ๑๑๐๔, ศ ๑๓๐๔, ศ ๑๕๐๔, ศ ๑๖๐๔, ศ ๑๗๐๔ 

การฝกอบรม สัมมนา ประชุมทางวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ  

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่ง นขต.ทอ.ดำเนินการเอง 

(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

๓๖ การจางกำลังพลสำรองเพ่ือทำหนาท่ีทหารเปนการช่ัวคราว 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓) 

นขต.ทอ.และ นขต.บก.ทอ.

(ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

- 

 
๑๑.  หน.นขต.ทอ.... 

 



- ๒๘ - 

 

 ๑๑.  หน.นขต.ทอ.ท่ีเปนหนวย หน.สายวิทยาการ ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ. 

ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การแตงตั้ง คณก.สอบเลื่อนตำแหนง ระดับช้ันตำแหนง และการ

เปลี่ยนสายงานของลูกจางประจำ 

สวนราชการ 

ท่ีเปน หน.สายวิทยาการ 

- 

๒ การอนุมัตผิลการสอบเลื่อนตำแหนง ระดับช้ันตำแหนง และการ

เปลี่ยนสายงานของลูกจางประจำ 

สวนราชการ 

ท่ีเปน หน.สายวิทยาการ 

- 

 ๑๒.  จก.กพ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การออกประกาศ ทอ.กรณีขาราชการต่ำกวาช้ันสญัญาบัตร 

นักเรียนในสังกัด ทอ. ทหารกองประจำการ และลูกจางประจำ 

เปลี่ยนช่ือตัวช่ือสกุล 

กพ.ทอ. - 

๒ การสงรายช่ือขาราชการช้ันสญัญาบัตรท่ีลาอุปสมบท ประจำป กพ.ทอ. - 

๓ การสงรายช่ือขาราชการช้ันสญัญาบัตรท่ีลาสิกขา ประจำป กพ.ทอ. - 

๔ การขออนุมัติเดินทางไปตางประเทศของนายทหารกองหนุน กพ.ทอ. - 

๕ การขออนุมัติ ผบ.ทอ.เพ่ือนับเวลาระหวางรับราชการ ทหารกอง

ประจำการ เปนเวลาราชการสำหรบัคำนวณบำเหน็จบำนาญ 

กพ.ทอ. - 

๖ การยายประเภทนายทหารนอกประจำการ กพ.ทอ. - 

๗ การขอถือจายเงินคางจาย และเงินชวยพิเศษ กรณีขาราชการ 

นอกประจำการ ถึงแกความตาย 

กพ.ทอ. - 

๘ การปรับและเลื่อนช้ันเงินเดือนของนายทหารประทวน ท่ีไดเลื่อน

ตำแหนงสูงข้ึน  

กพ.ทอ. - 

๙ การออกคำสั่งเลื่อนบำเหน็จประจำปของนายทหารประทวนท่ีคาง

การพิจารณากรณีตาง ๆ 

กพ.ทอ. - 

๑๐ ขอมีบัตรประจำตัวผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภมู ิ

และบัตรประจำตัวทายาทผูไดรับพระราชทานเหรียญชัยสมรภูม ิ

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

กพ.ทอ. - 

๑๑ การอนุมัตสิงขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับขอมูลกำลังพลใหหนวยนอก ทอ.  กพ.ทอ. - 

๑๒ การอนุญาตใหขาราชการตำ่กวาช้ันสัญญาบัตรลาอุปสมบท  

กรณีท่ี หน.นขต.ทอ.เปนผูบังคับบัญชาต่ำกวาช้ันผูบัญชาการ 

กองพลบิน 

กพ.ทอ. - 

๑๓ การแจกจายบัญชีรายช่ือหัวหนาสวนราชการ กพ.ทอ. - 

๑๔ สรุปผลการฝกอบรมประจำสัปดาห กพ.ทอ. - 

๑๕ ขออนุมัติแจกจายบัญชีรายช่ือ น.สัญญาบัตรช้ันยศนายพลใน กห. กพ.ทอ. - 

 

ลำดับ ๑๖  ขออนุมัต.ิ.. 

 



- ๒๙ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๖ ขออนุมัติแจกจายทำเนียบอาวุโสนายทหารอากาศ สังกัด ทอ. 

สำหรับผูบรหิาร 

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

กพ.ทอ. - 

๑๗ ลงช่ือในหนังสือรับรองคุณสมบัตผิูปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ียานอันตราย 

ตามระเบียบ บ.ท.ช. ขอ ๑๐.๕ (แบบ บ.ท.ช. ๒/ย.) 

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

กพ.ทอ. - 

๑๘ การอนุมัติแผนการตรวจสอบประวัติรับราชการท่ีสวนราชการ 

นอกท่ีตั้ง กพ.ทอ. 

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

กพ.ทอ. - 

๑๙ การอนุมัติใหขาราชการไปสมัครสอบคัดเลือก เพ่ือไปศึกษา  

ณ ตางประเทศ โดยทุนขององคการหรือรัฐบาลตางประเทศ 

หรือกรมวิเทศสหการ กรณตี่ำกวา หน.นขต.ทอ.และ  

หน.นขต.บก.ทอ.ลงมา (ยกเวน ผนน.บก.ทอ.) 

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

กพ.ทอ. - 

๒๐ แกไขคำสั่ง ทอ. เรื่อง การบรรจุบุคคลเขารบัขาราชการ, การบรรจุบุคคล

เขาเปนนักเรยีนทหาร, การยายขาราชการรับราชการ, การเกษียณอายุ

ราชการ, การใหขาราชการออกจากราชการ, การใหนักเรียนทหารพนจาก

การเปนนักเรยีน, การใหนายทหารประทวนทำหนาท่ีในตำแหนง

นายทหารสญัญาบัตร, การเลื่อนฐานะนายทหารประทวนเปนนายทหาร

สัญญาบัตรและแตงตั้งยศทหาร, การแตงตัง้ ศบ., เลื่อนช้ัน ศบ.และ 

การแตงตั้ง ศบ.ใหเปน นบ.ประจำกอง และการชวยปฏิบัติราชการ 

เฉพาะความบกพรองทางธุรการท่ีไมเปลีย่นแปลงนโยบายหรอืบุคคล 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. - 

๒๑ การจัดทำและแจกจายเอกสารขอมลูทางดานกำลังพลของ ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กพ.ทอ. - 

 ๑๓.  จก.ขว.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การติดตอประสานเอกอัครราชทูตประเทศตาง ๆ ท่ีประจำอยู 

ในประเทศไทย เฉพาะงานในดานธุรการ 

ขว.ทอ. - 

๒ การขอและตออายุหนังสือเดินทางราชการ และการอนุมตัิให  

บ.ทอ.บินผานอาณาเขตและแวะพักในการเดินทางไปตางประเทศ 

ขว.ทอ. - 

๓ การขออนุญาตใหคนตางดาวท่ีมาปฏิบัติหนาท่ีหรือภารกิจ 

ใหแก ทอ.อยูตอในราชอาณาจักรเปนการช่ัวคราว 

ขว.ทอ. - 

๔ การพิจารณาอนุมัตเิลื่อนข้ันคาจางประจำป สำหรับลูกจางช่ัวคราว 

ประจำ สน.ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ 

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

ขว.ทอ. - 

๑๔.  จก.ยก.ทอ. ... 



- ๓๐ - 

 

  ๑๔.  จก.ยก.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี  

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ รายงานการประชุม คณก.ปองกันปราบปรามการตัดไมทำลายปา ยก.ทอ. - 

๒ ภารกิจการปฏิบัติการควบคมุไฟปา ยก.ทอ. - 

๓ ขออนุมัติดำเนินการคัดเลือกขาราชการ ทอ.เขาอบรมหลักสูตร นบ.

ลองเครื่องกับเครื่องตนแบบและวิศวกรการบินทดสอบ 

ยก.ทอ. - 

๔ การใชหลักสตูรในการฝกและศึกษาท่ัวไปของผูทำการในอากาศ ยก.ทอ. - 

๕ การแจกจายเอกสารการวิจัยและพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณของ ทอ. ยก.ทอ. - 

 ๑๕.  จก.กบ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การจดั จนท.รวมตรวจสอบพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติท่ี ทอ.ไดรับ 

อนุมัติใหใชประโยชน 

กบ.ทอ. - 

๒ การรายงานขอยกเวนคาอากรศลุกากรสำหรับยุทธภณัฑ กบ.ทอ. - 

๓ การแจงขอมูลการนำเขายุทโธปกรณของ ทอ.ให กบ.ทหาร ทราบ กบ.ทอ. - 

๔ การลงช่ือในสัญญาเปลี่ยนแปลงและสญัญาแกไข CASE ตาง ๆ 

ในกรณีไมเปลี่ยนแปลงวงเงิน รายการ เง่ือนไข และสาระสำคัญ 

ไปจาก LOA เดิม 

กบ.ทอ. - 

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

จนท.จม.ทอ.เปนผูอำนวยความสะดวกในการเดินทางไปเยี่ยมชม

กิจการกองบินตาง ๆ และคลังใหญ และปฏิบัติงานดานการ 

สงกำลังบำรุงสนับสนุนภารกิจของ ทอ. 

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

กบ.ทอ. - 

๖ การแจงรายช่ือผูท้ิงงาน และการเพิกถอนรายช่ือผูท้ิงงาน 

ตามรายงานของสวนราชการ และหนวยงานของรัฐ 

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

กบ.ทอ. - 

๗ การลงนามในหนังสอื ทอ.ถึง กบ.ทหาร เก่ียวกับการขอจดทะเบียน

รถยนตทหาร ขอแกไขหลักฐานในใบทะเบียนรถยนตทหาร 

ขอใชปายทะเบียนของกรมการขนสงทางบก กับขอยกเวนการใช

เครื่องหมายนามหนวย และเครื่องหมายพิเศษใหกับรถยนตทหาร 

และขอจำหนายทะเบียนรถยนตทหาร 

กบ.ทอ. - 

๘ การระวังช้ีแนวเขตและลงนามรับรองแนวเขตท่ีดิน กบ.ทอ. - 

๙ การตรวจสอบรางกฎหมายหรือระเบียบดานท่ีดินราชพัสด ุ

หรือการสนับสนุนขอมลูดานท่ีดินของ ทอ.แกหนวยงานภายนอก 

หรือคณะกรรมาธิการตาง ๆ 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

กบ.ทอ. - 

 

๑๖.  จก.กร.ทอ. ... 



- ๓๑ - 

 

 ๑๖.  จก.กร.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การขอภาพถายและประวัติ น.ผูใหญ กร.ทอ. - 

๒ การขออนุมัติตดิตั้งปายประชาสมัพันธ กร.ทอ. - 

๓ การขออนุมัติใหการสนับสนุนการถายทำภาพยนตร แถบบันทึกภาพ 

และภาพน่ิง 

กร.ทอ. - 

๔ การจัดบรรยายสรุปสาธิต นิทรรศการ ตลอดจนการจดัขาราชการ

ทอ.รวมรับฟง และชม หรือรวมประชุมสมัมนาดานกิจการพลเรอืน

และประชาสัมพันธท้ังในและนอก ทอ.รวมท้ังการจัดยานพาหนะ

และ ชพ.งบพิเศษ สำหรับการเดินทาง 

กร.ทอ. - 

 ๑๗.  จก.สบ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การบอกบุญเรี่ยไร สบ.ทอ. - 

๒ การแจกจายเอกสารท่ัวไปของทางราชการเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับ  

สบ.ทอ. 

สบ.ทอ. - 

๓ การใหความเห็นชอบกรณสีวนราชการของ ทอ.จัดใหมีการเรีย่ไร

หรือเขาไปมีสวนเก่ียวของกับการเรี่ยไร 

สบ.ทอ. - 

๔ การเชิญและตอบขอบคณุผูบรรยายพิเศษภายนอก ทอ. 

ท่ีมาบรรยายในท่ีประชุม ทอ. 

สบ.ทอ. - 

๕ การสับเปลี่ยนเวรและแทนเวร น.เวรอำนวยการ ทอ., 

ผช.น.เวรอำนวยการ ทอ., น.เวร ศรก.บก.ทอ.และ 

จนท.เวรประชาสัมพันธ บก.ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

สบ.ทอ. - 

 ๑๘.  ปช.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การสั่งการเก่ียวกับการสงรายงานการเงินประจำเดือนของบัญชี 

สวนราชการ บัญชีสวนราชการยอย และบัญชีนอกงบประมาณของ

สวนราชการตาง ๆ ใน ทอ.และผลการตรวจสอบรายงานดังกลาว 

สปช.ทอ. - 

๒ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณในบัญชีกำหนดการงบประมาณ 

บัญชีสั่งจายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณในวงเงินไมเกิน 

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สีล่านบาทถวน) 

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

สปช.ทอ. - 

๓ การลงช่ือการเบิกงบประมาณแทนกันในวงเงินงบประมาณท่ีได

จัดสรรไวเพ่ือการน้ัน ๆ 

สปช.ทอ. - 

๔ การสงผลการดำเนินงานตามงบประมาณ รวมถึงการขออุทธรณ 

กรณไีมสามารถดำเนินการไดตามมาตรการของรัฐบาล 

ใหสำนักงบประมาณ และหนวยเก่ียวของ 

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

สปช.ทอ. - 

ลำดับ ๕  การสั่ง... 



- ๓๒ - 
 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๕ การสั่งจายเงินสวัสดกิาร ทอ.พิเศษ ตามรายการ และภายในวงเงินท่ี 
ผบ.ทอ.ไดอนุมัติกำหนดวงเงินใชจายประจำปไวแลว 
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๖ การลงช่ือในรายงานสถานภาพงบประมาณ การรายงาน 
ผลความกาวหนาของโครงการ และการใชงบประมาณ 
เสนอ สปช.ทหาร สงป.กห.และสวนราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

สปช.ทอ. - 

๗ การลงช่ือขอรับการจดัสรรงบประมาณรายจาย (เงินประจำงวด) 
และรายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจาย 

สปช.ทอ. - 

๘ การลงช่ือในรายงานการจดัเก็บเงินรายไดแผนดิน 
เสนอ สำนักงบประมาณ และ สงป.กห. 

สปช.ทอ. - 

๙ การลงช่ือในรายงานสถิติทางการงบประมาณและกำลังพล 
เสนอ สปช.ทหาร และ สงป.กห. 

สปช.ทอ. - 

๑๐ การอนุมัติแผนการใชจายเงินรายรบัเพ่ือบูรณะทรัพยสินของ ทอ. สปช.ทอ. - 

๑๑ การขอรับการสนับสนุนและสั่งจายงบประมาณรายการท่ีหนวยงาน
มาขอรับการสนับสนุนทรัพยากรของ ทอ. 

สปช.ทอ. - 

๑๒ การเสนอคำขอตัง้งบประมาณ ไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
คาใชจายเก่ียวกับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ งบเบิกแทน 
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

สปช.ทอ. - 

๑๓ การเสนอคำขอตั้งงบประมาณ ไปยัง บก.กองทัพไทย คาใชจาย 
การขนถายยุทโธปกรณ งบเบิกแทน บก.กองทัพไทย 

สปช.ทอ. - 

๑๔ การสงรายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับ บ.และ ฮ.พระราชพาหนะ 
งบเบิกแทนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ใหสำนักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ในการจดัทำงบประมาณประจำป ภายหลังจากท่ี 
ทอ.ไดรับทราบกรอบวงเงินแลว 

สปช.ทอ. - 

๑๕ การเสนอขอแปรญัตติงบประมาณคาใชจายเก่ียวกับ บ.และ ฮ. 
พระราชพาหนะ ไปยังสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี

สปช.ทอ. - 

๑๖ การสนับสนุนขอมูลเพ่ือการจัดทำตนทุนผลผลติ และตัวช้ีวัดตาม
ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตรใหกับ 
สำนักงบประมาณ และสวนราชการอ่ืน ๆ ท่ี ทอ.ไดรับงบประมาณ
มาดำเนินการในลักษณะงบเบิกแทน 

สปช.ทอ. - 

๑๗ การจดัสรรงบประมาณ คาใชจายตามสิทธิกำลังพล ท่ีเบิกจาย 
เปนเงินเดือน เงินเพ่ิม เงินคาเชาบาน และเงินท่ีเบิกจายในลักษณะ 
เดียวกับเงินเดือน เพ่ิมเตมิระหวางป 
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

๑๘ การสงขอมูลช้ีแจงการดำเนินการตามมาตรการเรงรัดตดิตาม 
การใชจายงบประมาณภาครัฐใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

สปช.ทอ. - 

๑๙ การเปลีย่นแปลงรายละเอียดของรายการในบัญชีกำหนดการ 
งบประมาณ บัญชีสั่งจายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ  
ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงท่ีไมกระทบวัตถุประสงค หรือสาระสำคัญ
ของงานรายการครภุัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีเก่ียวกับชนิด  
ปริมาณ วงเงิน คุณลักษณะเฉพาะ หรือสถานท่ีกอสรางตามท่ีอนุมัติไว 
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สปช.ทอ. - 

ลำดับ ๒๐  การสง... 



- ๓๓ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๒๐ การสงขอมูลคำของบประมาณรายจายประจำปของ ทอ.ในสวนท่ี

เสนอผานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

สปช.ทอ. - 

๒๑ การสงขอมูลดานงบประมาณท่ีเปนเรื่องปลีกยอยไมกระทบกับ

นโยบาย เชน รายละเอียดการรับ-จายเงินหรือทรัพยสินท่ีไดรับ     

การบริจาค คาใชจายระดับผลผลติประจำปงบประมาณ เอกสาร

ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปของ ทอ.ท่ีตองสงให  

ช้ีแจงรายละเอียดงบประมาณรายจายประจำปของ ทอ.ท่ีตองสงให กห. 

สำนักงานงบประมาณ หรอืหนวยอ่ืน ๆ 

สปช.ทอ. - 

๒๒ การโอนเปลี่ยนแปลงหนวยดำเนินการรายการในบัญชี กำหนดการ

งบประมาณ บัญชีสั่งจายงบประมาณ หรือบัญชีโอนงบประมาณ 

กรณีท่ีหนวยไดรับอนุมตัิใหรับงานไปดำเนินการเอง 

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

สปช.ทอ. - 

๒๓ การจัดสรรงบประมาณ รายการคาสาธารณูปโภคเพ่ิมเติมระหวางป สปช.ทอ. - 

๒๔ การเปลีย่นแปลงช่ือหรอืรายละเอียดหลักสูตรในบัญชีสั่งจาย

งบประมาณ และบัญชีโอนงบประมาณ กรณีท่ีหนวยไดรบัการอนุมตัิ

ใหมีการปรับรายละเอียดหลักสูตรแลว 

สปช.ทอ. - 

๒๕ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ท่ีไดผานความเห็นชอบ

ดานงบประมาณจาก สปช.ทอ.และ ผบ.ทอ.ไดอนุมัติหลักการ 

และวงเงินงบประมาณแลว 

สปช.ทอ. - 

๒๖ การสงขอมูลช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ประกอบการพิจารณา 

ดานงบประมาณ ใหสำนักงบประมาณและ/หรือสวนราชการท่ีเก่ียวของ 

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

สปช.ทอ. - 

๒๗ การขอรับการสนับสนุนเงินชดเชยคางานกอสรางตามสญัญาแบบ

ปรับราคาได (คา K) จากสำนักงบประมาณ และจัดสรรงบประมาณ

ใหกับหนวยตามวงเงินท่ีสำนักงบประมาณอนุมตั ิ

สปช.ทอ. - 

๒๘ การสงขอมูลรายจายข้ันต่ำท่ีจำเปนประจำปงบประมาณ สปช.ทอ. - 

๒๙ การสงผลการทบทวนการกำหนดเปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/

โครงการกิจกรรมและตัวช้ีวัด 

สปช.ทอ. - 

๓๐ การดำเนินการดานงบประมาณ เพ่ือใหสวนราชการอ่ืนเบิกจายเงิน

งบประมาณแทน ทอ. กรณีท่ี นขต.ทอ.ไดรับการสนับสนุน

งบประมาณแลว 

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

สปช.ทอ. - 

๓๑ การสั่งจายงบประมาณ กรณีท่ีสวนราชการใน กห.ดำเนินการ 

ดานงบประมาณให ทอ.เบิกจายเงินงบประมาณแทนสวนราชการอ่ืน 

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

สปช.ทอ. - 

 

ลำดับ ๓๒  การขอ... 

 

 



- ๓๔ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๓๒ การขอทำความตกลงในการขอจายเงินชดเชยคางานกอสรางตาม

สัญญาแบบปรับราคาได (คา k) กับสำนักงบประมาณ กรณเีบิกจาย

จากเงินงบประมาณของ ทอ.และจัดสรรงบประมาณใหกับหนวย

ตามวงเงินท่ีสำนักงบประมาณอนุมัต ิ

สปช.ทอ. - 

๓๓ การจัดสรรงบประมาณสำหรับงาน/กิจกรรม ท่ี ผบ.ทอ.ไดอนุมัต ิ

หลักการแลว กรณีท่ีไมไดระบุวงเงิน ในวงเงินไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(หน่ึงลานบาทถวน) 

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

สปช.ทอ. - 

๓๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการจดัซื้อจัดจาง สปช.ทอ. - 

๓๕ การขออุทธรณตอคณะอนุกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการวิสามญั 

พิจารณาราง พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจำป 

สปช.ทอ. - 

๓๖ การรายงานการจัดซื้อ/จางของสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม สปช.ทอ. - 

๓๗ การสงขอมูลรายงานผลการประเมินท่ี ผบ.ทอ.ไดอนุมัติแลว 

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

สปช.ทอ. - 

 ๑๙.  จก.กง.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรือ่ง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การสั่งใหจัดนายทหารพยานและเจาหนาท่ีผูปองกันอันตรายในการ

ไปรับและสงเงิน 

กง.ทอ. - 

๒ การอนุมัติการยืมเงินราชการท่ี ผบ.ทอ.อนุมัติหลักการแลว กง.ทอ. - 

๓ การใหหนวยถือปฏิบัตติามขอทักทวงของกระทรวงการคลังและ

สำนักงานตรวจเงินแผนดิน ในสวนท่ีเก่ียวกับการเบิกจายและการ 

ลงช่ือในหนังสือตอบหักลางขอทักทวง 

กง.ทอ. - 

๔ การสั่งจายเงินทดรองราชการแกหนวยตาง ๆ ตามท่ี ผบ.ทอ.ได

อนุมัติแลว 

กง.ทอ. - 

๕ การทำความตกลงกับกรมบัญชีกลางเก่ียวกับคาใชจายคางเบิกขามป กง.ทอ. - 

๖ การรบัรองเงินเดือนและคาจางเหลือจาย กง.ทอ. - 

๗ การลงช่ือในหนังสือรับรองขอถือจายอัตราเงินเดือนและคาจาง 

หรือเงินเพ่ิมพิเศษท่ีจายในลักษณะเงินเดือน 

กง.ทอ. - 

๘ การลงลายมือช่ือสั่งจายเช็ครวมกับนายทหารการเงินในนามของผูมี

อำนาจสั่งจายของ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๙ การอนุมัติจายเงินท่ีหนวยตาง ๆ ขอเบิก เพ่ือให กง.ทอ.สั่งจายให

เจาหน้ีสวนราชการใน ทอ.หรือขาราชการ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๑๐ การอนุมัติเปด ยกเลิก แกไข เลตเตอรออฟเครดติ และลงช่ือในแบบ

ขอเปดเลตเตอรออฟเครดิต ถึงธนาคารพาณิชยสำหรับเปนคาจัดหา

ของใชราชการจากตางประเทศ 

กง.ทอ. - 

ลำดับ ๑๑  การอนุมตัิ... 



- ๓๕ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑๑ การอนุมัติใหใชงบประมาณคาใชจายประจำ สน.ผชท.ทอ.ท่ีเปน

ลักษณะรายจายท่ีตองจายประจำ ยกเวนกรณีท่ีเปนรายจายพิเศษ

เฉพาะกรณ ี

กง.ทอ. - 

๑๒ การอนุมตัิใหใชงบประมาณคาใชจายในการเดินทางไปศึกษา ประชุม 

ดูงาน ฝกอบรม ฝกงาน และไปราชการตางประเทศของขาราชการ

และ นนอ.ท่ี รมว.กห.ไดอนุมตัิตัวบุคคล และคาใชจายแลว 

กง.ทอ. - 

๑๓ การอนุมัติใหใชงบประมาณคาน้ำมันเช้ือเพลิง บ.ของ ทอ.เดินทางไป

ตางประเทศ ท่ี รมว.กห.ไดอนุมัตกิารเดินทางไวแลว 

กง.ทอ. - 

๑๔ การอนุมตัิจายใบสำคญัคูจายเงินนอกงบประมาณ กง.ทอ. - 

๑๕ การอนุมัติคาใชจายคางเบิกขามป กง.ทอ. - 

๑๖ การอนุมัติใหใชงบประมาณเพ่ือซือ้ดราฟทและโอนเงินทางโทรเลข

สำหรับเปนคาใชจายในการศึกษา ประชุม ดูงาน ฝกงานหรือ

ฝกอบรม ในตางประเทศ และการไปราชการ ของขาราชการ และ 

นนอ.ในตางประเทศ และคาใชจายประจำของ สน.ผชท.ทอ.ไทย 

กง.ทอ. - 

๑๗ การอนุมัติใหใชเงินซื้อดราฟทและโอนเงินทางโทรเลขสำหรับชำระ

ใหกับตางประเทศเปนคาจดัหาของใชราชการจากตางประเทศท่ีสวน

ราชการไดอนุมตัิใหจดัหาและอนุมตัิงบประมาณไวแลว 

กง.ทอ. - 

๑๘ การโอนสิทธิและการมอบอำนาจการรับเงิน กง.ทอ. - 

๑๙ การหารือ กห.เก่ียวกับสายวิทยาการการเงิน กง.ทอ. - 

๒๐ การอนุมัติใหใชงบประมาณเพ่ิมเตมิ เน่ืองจากอัตราแลกเปลี่ยน

เงินตราตางประเทศเพ่ิมข้ึน สำหรบัเปนคาจัดหาของใชราชการจาก

ตางประเทศ 

กง.ทอ. - 

๒๑ การอนุมัติใหใชเงินงบประมาณคาธรรมเนียมในการเปด แกไข 

ยกเลิกเลตเตอรออฟเครดิตสำหรบัเปนคาจัดหาของใชราชการจาก

ตางประเทศ 

กง.ทอ. - 

๒๒ การอนุมัติใชจายเงินงบประมาณท่ีไดสั่งจายไวเปนงบสวนกลาง 

ของ ทอ. 

กง.ทอ. - 

๒๓ การอนุมัติจายเงินคางจายและเงินชวยพิเศษกรณีขาราชการและ

ลูกจาง สังกัดสวนบัญชาการ ถึงแกความตาย 

กง.ทอ. - 

๒๔ การอนุมัติยมืเงินราชการกรณีท่ียังไมไดรับอนุมตัิเปนหลักการ กง.ทอ. - 

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

๒๖ การลงช่ือในหนังสือขอสงบัญชีสรปุจำนวนลูกจางประจำ และอัตรา

คาจาง และบัญชีสรุปการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจำ 

กง.ทอ. - 

 

ลำดับ ๒๗  การลงช่ือ... 
 
 

 



- ๓๖ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๒๗ การลงช่ือในหนังสือถึงกระทรวงการคลัง เพ่ือขอขยายเวลา 

เบิกจายเงิน 

กง.ทอ. - 

๒๘ การลงช่ือในหนังสือรับรองการจายเงินชวยเหลือบุตร 

(แบบ บก.ชล.๑๑) 

กง.ทอ. - 

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

๓๐ การอนุมัติยมืเงินประจำเจาหนาท่ี กรณียืมเงินนอกงบประมาณท่ีมี

วงเงินเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถวน) 

กง.ทอ. - 

๓๑ การอนุมตัินำเงินนอกงบประมาณของสวนราชการท่ีจัดทำบัญชี 

ตามระบบบัญชีของสวนราชการยอยฝากธนาคาร 

กง.ทอ. - 

๓๒ ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเตมิกรณี ทอ.ขอทำความตกลงกับ

กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

กง.ทอ. - 

๓๓ แกไขรายละเอียดการขอขยายเวลาเบิกจายเงินหลังจากท่ี

กระทรวงการคลัง อนุมัติแลว 

กง.ทอ. - 

๓๔ การลงนามในใบแบบขอรับเบ้ียหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำนาญพิเศษ 

บำเหน็จดำรงชีพ หรือเงินทดแทนขาราชการวิสามัญออกจาก

ราชการ 

กง.ทอ. - 

๓๕ การอนุมัติเบิกจายและยืมเงินจากบัญชีทุนการศึกษาฝกอบรม 

สายการแพทยของ ทอ.(เงินมลูนิธิคุมเกลา บริจาคให ทอ.) 

กง.ทอ. - 

๓๖ การอนุมัติใหนำเงินท่ีไดรับจากการชดใชความเสยีหายหรือสิ้นเปลือง

แหงทรัพยสินท่ีเกิดจากการกระทำละเมิดหรือเงินท่ีไดรับจากการริบ

หลักประกันสัญญา กรณีท่ีคูสญัญาปฏิบัตผิิดสัญญาหรือไมปฏิบัติ

ตามสญัญา ภายในวงเงินครั้งละไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

(หาแสนบาทถวน) ฝากเขาบัญชีเงินฝาก เพ่ือบูรณะทรัพยสิน 

ของสวนราชการ ภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับเงินน้ัน 

กง.ทอ. - 

๓๗ การขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง ในการกันเงินไวเบิก

เหลื่อมปกรณไีมมีหน้ีผูกพัน 

กง.ทอ. - 

๓๘ การลงช่ือในหนังสอืถึงกรมบัญชีกลาง ท่ีเก่ียวกับการเบิกจายเงินใน

ระบบ GFMIS กรณีมีการสงวนสิทธิ ปรับปรุง แกไข ยกเลิก 

กลับรายการ เพ่ิมเติมรายการ และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 

กง.ทอ. - 

๓๙ การลงช่ือถึงหนวยเจาของงบประมาณ เพ่ือสงขอมลูการเบิกจายการ

กันเงินและการขยายเวลาเบิกจาย กรณีเบิกแทนกัน 

กง.ทอ. - 

๔๐ 

 

การลงช่ือในหนังสือถึงสวนราชการท่ีมีหนาท่ีจัดเก็บภาษีเงินได 

เพ่ือแจงรายช่ือ ท่ีอยู เลขประจำตวัผูเสยีภาษีอากรของเจาของบาน

เชาหรือผูใหเชาชวง ตลอดจนท่ีตั้งของบานเชา อัตราคาเชาบานตอ

เดือน และจำนวนคาเชาบานท่ีพ่ึงไดรบัในรอบป 

กง.ทอ. - 

 

๒๐.  ผอ.สธน.ทอ. ... 

 



- ๓๗ - 
 
 ๒๐.  ผอ.สธน.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การดำเนินการตามหนังสือสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน 
ศาลปกครอง กระทรวงการคลัง หรือตามหมายหรือคำสั่งของศาล 
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. - 

๒ การขออายัดเงินตามท่ีกรมบังคับคดีแจงมาของ นขต.ทอ.ในสวน
บัญชาการ 

สธน.ทอ. - 

๓ การแกไขเพ่ิมเติมคำฟอง การอุทธรณ ฎีกา และการแกอุทธรณ 
แกฎีกา คดีแพง คดีปกครอง และคดีลมละลาย 
(แกไขตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. - 

๔ การแจงตอบรับเอกสารคืนจากสำนักงานอัยการสูงสดุ ศาล 
และกรมบังคับคด ี

สธน.ทอ. - 

๕ ดำเนินการตามหมายนัดฟงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล สธน.ทอ. - 

๖ การถอนอุทธรณและถอนฎกีา คดแีพง คดีปกครอง และคดี
ลมละลาย ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง 

สธน.ทอ. - 

๗ การประเมินและการพิจารณาคณุลักษณะและพฤติกรรมของบุคคล
ตามระเบียบ กห.วาดวยเงินเพ่ิมสำหรับตำแหนงท่ีมีเหตุพิเศษของ
ขาราชการทหาร ซึ่งเปนบุคคลทางกฎหมายในสังกัด กห. พ.ศ.๒๕๕๗ 

สธน.ทอ. - 

๘ การลงช่ือในหนังสือขอสำเนาเอกสารในคดี หรือขอทราบ 
ความคืบหนาคดีหรือผลคดี หรือขอสำเนาคำพิพากษาจาก 
พนักงานอัยการ หรือศาล หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของกับคดี 
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. - 

๙ การลงช่ือในหนังสือถึง สป., ธน.หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับคด ี
ซึ่งเปนงานธุรการทางคด ี
(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๒ ลง ๑๑ ก.ย.๖๒) 

สธน.ทอ. - 

 ๒๑.  ผบ.กองบิน ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับสำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสงักัดหรือนอก
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชนและสถาน
บริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเปนเครือขายในโครงการใหบริการ
สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  
พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหนวยกองบิน) 

กองบิน - 

๒ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ 
และการปลดทหารกองประจำการ 

กองบิน - 

๓ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจำการ กองบิน - 

๔ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดช้ันเงินเดือน กองบิน - 

๕ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน
ช้ันเงินเดอืน 

กองบิน - 

๖ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม
และผูควบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ 

กองบิน - 

 
ลำดับ ๗  การสั่งจาง ... 



- ๓๘ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๗ การสั่งจางบุคคลเขารบัราชการเปนลูกจางช่ัวคราวใหไดรับคาจาง

กลุมคาจางท่ี ๑ (ยกเวนการออกคำสั่งจางลูกจางช่ัวคราวใหไดรับ

คาจางตั้งแตกลุมคาจางท่ี ๒ ข้ึนไป ผบ.ทอ.มอบอำนาจฯ ให 

รอง เสธ.ทอ.(สายงานกำลังพล) เปนผูมีอำนาจสั่งจาง) 

กองบิน - 

๘ การแตงตั้ง คณก.สอบสวนกรณีพนักงานราชการ ถูกกลาวหา 

วากระทำผดิวินัยอยางรายแรง และการลงโทษไลออก 

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

กองบิน - 

 ๒๒.  ผบ.รร.การบิน ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ 

และการปลดทหารกองประจำการ 

รร.การบิน - 

๒ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจำการ รร.การบิน - 

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

๔ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน

ช้ันเงินเดือน 

รร.การบิน - 

๕ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม

และผูควบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ 

รร.การบิน - 

 ๒๓.  ผบ.อย. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การออกคำสั่ง ทอ.ใหทหารกองประจำการเขารับการศึกษา และพน

จากการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผดิชอบของสาย

วิทยาการ อย.และ ดย. 

อย. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาหลักสตูรตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ

ของสายวิทยาการ อย.และ ดย. 

อย. - 

๓ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ 

และการปลดทหารกองประจำการ 

อย. - 

๔ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจำการ อย. - 

๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดช้ันเงินเดือน อย. - 

๖ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน

ช้ันเงินเดือน 

อย. 

 

- 

๗ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม

และผูควบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ 

อย. 

 

- 

๘ การใหรับและเลื่อนช้ันเงินเดือน นดอ. อย. - 

 

ลำดับ ๙  การเลื่อน... 



- ๓๙ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๙ การเลื่อนช้ันการศึกษาและการฝกงานของ นดอ. อย. - 

๑๐ การจัดกองทหารเกียรติยศสำหรับศพทหารประจำการ และนอก

ประจำการ 

อย. - 

๑๑ การแตงตั้งและถอดถอนตำแหนงตาง ๆ ของ นดอ. 

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

อย. - 

 ๒๔.  จก.พอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การออกคำสั่งใหทหารกองประจำการ เขารับการศึกษา และพนจาก

การศึกษาหลักสูตรพลพยาบาล 

พอ. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาหลักสตูรพลพยาบาล พอ. - 

๓ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด

หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 

และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเปนเครือขายในโครงการใหบริการ

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหนวย พอ.) 

พอ. - 

๔ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ 

และการปลดทหารกองประจำการ 

พอ. - 

๕ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจำการ พอ. - 

๖ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดช้ันเงินเดือน พอ. - 

๗ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน

ช้ันเงินเดอืน 

พอ. - 

๘ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม

และผูควบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ 

พอ. - 

๙ การใหรับและเลื่อนช้ันเงินเดือน นพอ. พอ. - 

๑๐ การเลื่อนช้ันการศึกษาและการฝกงานของ นพอ. พอ. - 

๑๑ การแตงตั้งและถอดถอนตำแหนงตาง ๆ ของ นพอ. 

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

พอ. - 

 ๒๕.  ผอ.รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรือ่งตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด

หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 

และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเปนเครือขายในโครงการใหบริการ

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.ภูมิพลอดลุยเดช พอ.) 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. - 

ลำดับ ๒  การลงนาม... 



- ๔๐ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๒ การลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ สัง่จาง กอหน้ีผูกพันเงินรายรับ 

สถานพยาบาลและเงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ของ รพ.ภูมิพล 

อดลุยเดช พอ.ในนามนิติบุคคล (ทอ.) แทน ผบ.ทอ.รวมท้ังใหมี

อำนาจดำเนินการตามระเบียบ ทอ.วาดวยการทำสัญญา และการ

บอกเลิกสญัญา พ.ศ.๒๕๖๐ขอ ๖ 

(เพ่ิมเตมิตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓) 

รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. - 

 ๒๖.  ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ.  ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรือ่ง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด

หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 

และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเปนเครือขายในโครงการใหบริการ

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสขุภาพแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.จันทรุเบกษา พอ.) 

รพ.จันทรุเบกษา พอ. - 

๒ การลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ สัง่จาง กอหน้ีผูกพันเงินรายรับ 

สถานพยาบาลและเงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ของ รพ.จันทรุเบกษา

พอ.ในนามนิติบุคคล (ทอ.) แทน ผบ.ทอ.รวมท้ังใหมีอำนาจ 

ดำเนินการตามระเบียบ ทอ.วาดวยการทำสญัญา และการบอก 

เลิกสญัญา พ.ศ.๒๕๖๐ขอ ๖ 

(เพ่ิมเตมิตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓) 

รพ.จันทรุเบกษา พอ. - 

 ๒๗.  จก.ขส.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การออกคำสั่งใหทหารกองประจำการเขารับการศึกษา และพนจาก

การศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผดิชอบของสาย

วิทยาการเหลาทหารขนสง 

ขส.ทอ. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการหลักสูตรตาง ๆ 

ท่ีอยูในความรับผดิชอบของสายวิทยาการเหลาทหารขนสง 

ขส.ทอ. - 

๓ การขอเปลี่ยนปายทะเบียน กห.เปนปายทะเบียนของกรมการขนสง

ทางบก (กท.) 

ขส.ทอ. - 

๔ การขอแจงไมใชรถยนตท่ีใชปายทะเบียนของกรมการขนสงทางบก 

(กท.) 

ขส.ทอ. - 

๕ การขอจำหนายปายทะเบียนของกรมการขนสงทางบก (ปาย กท.) ขส.ทอ. - 

๖ การขอจัดทำแผนทะเบียน กท.ปายใหม ทดแทนแผนปายทะเบียน 

กท.เกา เน่ืองจากการสญูหาย 

ขส.ทอ. - 

 

ลำดับ ๗  การขอคัด... 



- ๔๑ - 

 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๗ การขอคัดใบคูมือจดทะเบียนรถยนตเลมใหมจากกรมการขนสง 

ทางบก ทดแทนใบคูมือเลมเกาเน่ืองจากการสญูหาย 

ขส.ทอ. - 

๘ การขอคัดแผนปายแสดงการเสียภาษีจากกรมการขนสงทางบก 

ทดแทนแผนเกา เน่ืองจากการสูญหาย 

ขส.ทอ. - 

๙ การขอเปลี่ยนแปลงเช้ือเพลิงจากชนิดเดิม เปน เช้ือเพลิงชนิดอ่ืน 

ไปกรมการขนสงทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๐ การขอเปลี่ยนเครื่องยนตจากเดมิ เปน เครื่องยนตเครื่องใหมไปยัง 

กรมการขนสงทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๑ การจำหนายยานพาหนะชำรุด ท่ีใชปายทะเบียน กท.ไปยัง 

กรมการขนสงทางบก 

ขส.ทอ. - 

๑๒ การขอรับการสนับสนุน จนท.จาก กรมการขนสงทางบกมาตรวจ

สภาพรถยนตท่ีใชปายทะเบียน กท.เพ่ือตอภาษีประจำป 

ขส.ทอ. - 

๑๓ ขอหนังสือรับรองการนำเขารถยนตจาก สนง.มาตรฐานผลติภณัฑ 

อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม 

ขส.ทอ. - 

๑๔ การขออนุญาตซอมรถยนตทหารท่ีโรงงานภายนอก ขส.ทอ. - 

 ๒๘.  จก.ยศ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การใหรับและเลื่อนช้ันเงินเดือน นจอ. ยศ.ทอ. - 

๒ การเลื่อนช้ันการศึกษาและการฝกงานของ นจอ. ยศ.ทอ. - 

๓ การแตงตั้งและถอดถอนตำแหนงตาง ๆ ของ นจอ. 

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

ยศ.ทอ. - 

 ๒๙.  ผบ.รร.นนก. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การใหรับและเลื่อนช้ันเงินเดือน นนอ. รร.นนก. - 

๒ การเลื่อนช้ันการศกึษาและการฝกงานของ นนอ. รร.นนก. - 

๓ การแยกสาขาวิชาของ นนอ.ช้ันปท่ี ๒ และการแตงตั้ง และถอดถอน

ตำแหนงตาง ๆ ของ นนอ. 

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

รร.นนก. - 

๔ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ 

และการปลดทหารกองประจำการ 

รร.นนก. - 

๕ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจำการ รร.นนก. - 

๖ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดช้ันเงินเดือน รร.นนก. - 

๗ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ และเลื่อน

ช้ันเงินเดือน 

รร.นนก. - 

๘ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม

และผูควบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ 

(ลำดับ ๔ - ๘ เพ่ิมเตมิตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔๓/๖๓ ลง ๒๘ ส.ค.๖๓) 

รร.นนก. - 

 

๓๐.  จก.ชอ. ... 



- ๔๒ - 

 

 ๓๐.  จก.ชอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ 

 

การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด 

หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 

และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเปนเครือขายในโครงการใหบริการ

สาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาต ิ

พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะหนวย ชอ.) 

ชอ. - 

 ๓๑.  จก.สก.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การอนุมัติการใชจายเงินตามระเบียบ ทอ.วาดวยการใชจาย 

เงินรายรับของสนามกีฬาธูปะเตมยี เพ่ือดำเนินการจัดซื้อ 

หรือการจางในวงเงินคราวละไมเกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

(สี่แสนบาทถวน) 

สก.ทอ. - 

๒ ขอใชสนามกีฬา ทอ.(ธูปะเตมีย) สก.ทอ. - 

๓ ขอใชสนามกีฬา ทอ.(จันทรุเบกษา) สก.ทอ. - 

๔ ขอใชอาคารฝกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๑ สก.ทอ. - 

๕ ขอใชอาคารฝกและทดสอบสมรรถภาพทหารอากาศ ๒ สก.ทอ. - 

 ๓๒.  ผบ.ดม. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การออกคำสั่งใหทหารกองประจำการเขารับการศึกษา 

และพนจากการศึกษาในหลักสูตรตาง ๆ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ 

ของสายวิทยาการเหลาทหารสารวัตร 

สน.ผบ.ดม. - 

๒ การรายงานผลการศึกษาของทหารกองประจำการหลักสูตรตาง ๆ 

ท่ีอยูในความรับผดิชอบของสายวิทยาการเหลาทหารสารวัตร 

สน.ผบ.ดม. - 

๓ การบรรจุทหารกองเกินเขารับราชการเปนทหารกองประจำการ 

และปลดทหารกองประจำการ 

สน.ผบ.ดม. - 

๔ การเลื่อนช้ันเงินเดือนทหารกองประจำการ สน.ผบ.ดม. - 

๕ การถอดยศ จ.ต.กองประจำการ และลดช้ันเงินเดือน สน.ผบ.ดม. - 

๖ การแตงตั้งทหารกองประจำการเปน จ.ต.กองประจำการ 

และเลื่อนช้ันเงินเดือน 

สน.ผบ.ดม. - 

๗ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือน และการลดเงินเดือนครูทหารใหม 

และผูควบคุม ซึ่งเปนทหารกองประจำการ 

สน.ผบ.ดม. - 

 

๓๓.  ผชท.ทอ.ไทย... 

 



- ๔๓ - 

 

 ๓๓.  ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การจายเงินทดแทนใหแกลูกจางช่ัวคราวท่ีปฏิบัติงาน 

ใน สน.ผชท.ทอ.ไทย/ตางประเทศ กรณียุบเลิกตำแหนง 

การใหออก ลาออก และเกษียณอายุ 

สน.ผชท.ทอ. 

ไทย/ตางประเทศ 

- 

๒ การอนุมัติใหเชาบานและเบิกคาเชาบานขาราชการซึ่งรับราชการ

ประจำในตางประเทศ 

สน.ผชท.ทอ. 

ไทย/ตางประเทศ 

- 

 ๓๔.  ผอ.ศบส.กพ.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การรับรองเงินเดือน และคาจางเหลือจาย ใหกับขาราชการ 

นอกประจำการ และผูรับบำเหน็จรายเดือน 

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

ศบส.กพ.ทอ. - 

๒ การรับรองสิทธิในเงินสวัสดิการการรักษาพยาบาล และการศึกษาบุตร 

ในสวนท่ีเกินสิทธิ หรือกรณีไมมีสิทธิเบิกไปยังหนวยงานภายนอก ทอ. 

ใหกับขาราชการนอกประจำการ 

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

ศบส.กพ.ทอ. - 

 ๓๕.  ผอ.รพ.ทอ.(สีกนั) พอ. ใหมอีำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การลงนามในสัญญาหรือขอตกลงใหบริการสาธารณสุขกับ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โรงพยาบาลของรัฐในสังกัด

หรือนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สถานบริการของเอกชน 

และสถานบริการสาธารณสุขอ่ืนท่ีเปนเครือขายในโครงการใหบริการ

สาธารณสุขตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแหงชาติ  

พ.ศ.๒๕๔๕ (เฉพาะ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.) 

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

รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. - 

๒ การลงนามในสัญญา ใบสั่งซื้อ สัง่จาง กอหน้ีผูกพันเงินรายรับ 

สถานพยาบาลและเงินนอกงบประมาณอ่ืน ๆ ของ รพ.ทอ.(สีกัน) 

พอ.ในนามนิติบุคคล (ทอ.) แทน ผบ.ทอ.รวมท้ังใหมีอำนาจ

ดำเนินการตามระเบียบ ทอ.วาดวยการทำสญัญา และการบอก 

เลิกสญัญา พ.ศ.๒๕๖๐ขอ ๖ 

(เพ่ิมเตมิตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๔/๖๓ ลง ๘ ม.ค.๖๓) 

รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. - 

 

๓๖.  จก.ทสส.ทอ. ... 

 
 
 
 



- ๔๔ - 

 

 ๓๖.  จก.ทสส.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การใหขอมูลการตอบแบบสอบถามดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของ ทอ.ท่ีไมเก่ียวของกับระบบอาวุธยุทโธปกรณ 

ใหหนวยงานภายนอก ทอ. 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

ทสส.ทอ. - 

 ๓๗.  ผอ.ศซว.ทอ. ใหมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.ทอ.ในเรื่องตอไปน้ี 

ลำดับ เรื่อง หนวยดำเนินการ สายงานผาน 

๑ การใหการรับรองซอฟตแวรตามมาตรฐานท่ี ทอ.กำหนด 

(เพ่ิมเติมตามคำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๙/๖๔ ลง ๒๒ ม.ีค.๖๔) 

ศซว.ทอ. - 

 

 

หมายเหตุ  - ฉบับสมบรูณแกไขถึงครัง้ท่ี ๗ 
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