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ระเบียบกองทัพอำกำศ 
ว่ำด้วยกำรแต่งกำย 

พ.ศ.๒๕๖๕ 
 

 โดยที่เป็นกำรสมควรแก้ไข ปรับปรุง กำรแต่งกำยของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร
ให้เหมำะสม และสอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบัน จึงวำงระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยกำรแต่งกำย พ.ศ.๒๕๖๕” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
  ๓.๑ ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยกำรแต่งกำย พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๓.๒ ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยกำรแต่งกำย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๓.๓ ระเบียบกองทัพอำกำศว่ำด้วยกำรแต่งกำย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ 
 บรรดำระเบียบและค ำสั่งอื่นใด ในส่วนที่ก ำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง  
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
  ๔.๑ “ข้ำรำชกำร” หมำยควำมว่ำ นำยทหำรสัญญำบัตร นำยทหำรประทวน ก ำลังพลส ำรอง
เข้ำท ำหน้ำที่เป็นทหำรชั่วครำว ข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนชั้นสัญญำบัตร และข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือน
ต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร 
  ๔.๒ “ลูกจ้ำง” หมำยควำมว่ำ ลูกจ้ำงประจ ำ ลูกจ้ำงชั่วครำวรำยเดือน รำยวัน 
และรำยชั่วโมง ที่จ้ำงไว้ปฏิบัติงำนโดยได้รับค่ำจ้ำงจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยของกองทัพอำกำศ 
  ๔.๓ “พนักงำนรำชกำร” หมำยควำมว่ำ บุคคลซึ่งได้รับกำรจ้ำงตำมสัญญำจ้ำงโดยได้รับ
ค่ำตอบแทนจำกงบประมำณของกระทรวงกลำโหม เพ่ือเป็นพนักงำนของรัฐในกำรปฏิบัติงำนให้แก่กระทรวงกลำโหม 
  ๔.๔ “พิธี” หมำยควำมว่ำ งำนที่รำชกำรจัดขึ้นตำมประเพณี พิธีกำรทำงทหำร ตลอดจน 
แบบธรรมเนียมทหำร เช่น พิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำนตนต่อธงชัยเฉลิมพล หรือพิธีประดับเครื่องหมำยยศ เป็นต้น 
  ๔.๕ “ผู้เข้ำพิธี” หมำยควำมว่ำ ผู้เข้ำกระท ำพิธี และผู้ที่เป็นส่วนหนึ่งของกำรประกอบ
กิจกรรมในพิธี เช่น ประธำนในพิธี ผู้อ ำนวยกำรในพิธี ผู้กล่ำวรำยงำนในพิธี ผู้ประดับเครื่องหมำย ผู้รับกำรประดับ
เครื่องหมำย อนุศำสนำจำรย์ในพิธี เจ้ำหน้ำที่รับ-ส่งของให้ประธำนในพิธี และนำยทหำรคนสนิทของประธำน 
ในพิธีที่ต้องเข้ำพิธี เป็นต้น 
 

๔.๖  “ผู้ร่วมพิธี” ... 
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  ๔.๖ “ผู้ร่วมพิธี” หมำยควำมว่ำ ผู้ที่ได้รับเชิญ หรือมีค ำสั่งให้ร่วมพิธีเพ่ือเป็นเกียรติ 
  ๔.๗ “เจ้ำหน้ำที่ในพิธี” หมำยควำมว่ำ ผู้มีหน้าที่ในการอ านวยการ หรือปฏิบัติงาน 
ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านในพิธี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ ซึ่งไม่ใช่ผู้เข้าพิธี 
หรือผู้ร่วมพิธี 

 ข้อ ๕ ให้เจ้ำกรมก ำลังพลทหำรอำกำศ รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และมีอ ำนำจออกระเบียบ
ปฏิบัติปลีกย่อยซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

หมวด ๑ 
กำรแต่งเครื่องแบบในโอกำสต่ำง ๆ 

 ข้อ ๖ ในโอกำสที่มี หรือไม่มีหมำยก ำหนดกำร ก ำหนดกำร หรือค ำสั่ง ให้แต่งเครื่องแบบ
ในงำนพระรำชพิธี รัฐพิธี หรืองำนพิธีต่ำง ๆ ให้ข้ำรำชกำรแต่งเครื่องแบบดังนี้ 
  ๖.๑ เครื่องแบบปกติขำว ให้ใช้ในโอกำส 
   ๖.๑.๑ งำนพระรำชพิธี หรือรัฐพิธี ตำมหมำยก ำหนดกำร ก ำหนดกำร หรือค ำสั่ง 
   ๖.๑.๒ เฝ้ำทูลละอองธุลีพระบำทในโอกำสต่ำง ๆ ที่เป็นทำงรำชกำร หรือในกำร
รับ-ส่งเสด็จฯ 
   ๖.๑.๓ พิธีรับพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
   ๖.๑.๔ งำนพระรำชทำนเพลิงศพที่ระบุให้แต่งเครื่องแบบปกติขำวไว้ในค ำสั่ง
หรือบัตรเชิญ 
   ๖.๑.๕ งำนพิธีของส่วนรำชกำรฝ่ำยพลเรือน ซึ่งก ำหนดให้ข้ำรำชกำรพลเรือน 
แต่งเครื่องแบบปกติขำว 
   ๖.๑.๖ งำนพิธี หรืองำนเลี้ยงรับรองที่เป็นเกียรติ ถ้ำจ ำเป็นต้องแต่งเครื่องแบบ
ปกติขำว ให้แต่งได้ตำมควำมเหมำะสม 
  ๖.๒ เครื่องแบบปกติเทำคอแบะ ให้ใช้ในโอกำส 
   ๖.๒.๑ พิธีรับ-ส่งหน้ำที่ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ ผู้บังคับบัญชำหน่วยระดับ
หน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ และผู้บังคับบัญชำระดับผู้บังคับกำรกรมของหน่วยก ำลังรบ หรือหน่วยกำรศึกษำ 
   ๖.๒.๒ พิธีประดับเครื่องหมำยยศนำยทหำรสัญญำบัตร 
   ๖.๒.๓ พิธีประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถในกำรบิน 
   ๖.๒.๔ พิธีประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถของนำยทหำรสัญญำบัตร 
   ๖.๒.๕ พิธีเปิด-ปิด กำรศึกษำโรงเรียนหลักข้ันปลำย 
   ๖.๒.๖ พิธีวำงพวงมำลำ ณ อนุสำวรีย์ต่ำง ๆ เนื่องในวันกองทัพไทย 
   ๖.๒.๗ พิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล (เฉพำะนำยทหำรสัญญำบัตร) 
 

๖.๒.๘  พิธีสวนสนำม... 
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   ๖.๒.๘ พิธีสวนสนำมตรวจแถวกองทหำรเกียรติยศในโอกำส ปลัดกระทรวงกลำโหม
ผู้บัญชำกำรทหำรสูงสุด อ ำลำชีวิตรำชกำรทหำร 
   ๖.๒.๙ พิธีต้อนรับแขกต่ำงประเทศอย่ำงเป็นทำงกำร โดยมีกำรตรวจแถวกองทหำร
เกียรติยศ และวำงพวงมำลำ ณ อนุสำวรีย์กองทัพอำกำศ 
  ๖.๓ เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง ให้ใช้ในโอกำส 
   ๖.๓.๑ วันกองทัพไทย โดยแต่งก่อนถึงวันส ำคัญ ๑ วัน และหลังวันส ำคัญ ๑ วัน 
   ๖.๓.๒ วันที่ระลึกกองทัพอำกำศ  
   ๖.๓.๓ วันกองทัพอำกำศ  
   ๖.๓.๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี โดยแต่งก่อนถึง
วันส ำคัญ ๑ วัน และหลังวันส ำคัญ ๑ วัน 
   ๖.๓.๕ วันพระบิดำแห่งกองทัพอำกำศไทย  
   ๖.๓.๖ วันเฉลิมพระชนมพรรษำพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว โดยแต่งก่อนถึง
วันส ำคัญ ๑ วัน และหลังวันส ำคัญ ๑ วัน 
   ๖.๓.๗ วันสถำปนำหน่วยขึ้นตรงกองทัพอำกำศ เฉพำะผู้ที่สังกัดในหน่วยนั้น 
   ๖.๓.๘ รำยงำนตนเองในกำรย้ำยสังกัดของนำยทหำรสัญญำบัตร และนำยทหำร
ประทวนชั้นพันจ่ำอำกำศ 
   ๖.๓.๙ พิธีประดับเครื่องหมำยยศนำยทหำรประทวนชั้นพันจ่ำอำกำศ 
   ๖.๓.๑๐ พิธีประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถของนำยทหำรประทวนชั้นพันจ่ำอำกำศ 
   ๖.๓.๑๑ พิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล (เฉพำะนำยทหำรประทวน 
ชั้นพันจ่ำอำกำศ) 
   ๖.๓.๑๒ งำนพิธีของกระทรวงกลำโหม กองบัญชำกำรกองทัพไทย หรือเหล่ำทัพอ่ืน
ซึ่งก ำหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว 
   ๖.๓.๑๓ งำนพิธีของส่วนรำชกำรฝ่ำยพลเรือน ซึ่งก ำหนดให้ข้ำรำชกำรพลเรือน 
แต่งเครื่องแบบสีกำกีคอพับ 
   ๖.๓.๑๔ พิธีรับ-ส่งหน้ำที่ของผู้บังคับบัญชำหน่วย ระดับต่ ำกว่ำหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอำกำศ 
   ๖.๓.๑๕ งำนพระรำชทำนเพลิงศพ หรือฌำปนกิจศพทหำร หรือต ำรวจ 
หรืองำนฝังศพทหำร หรือต ำรวจตำมประเพณี ลัทธิ หรือศำสนำที่ไม่มีกำรฌำปนกิจศพ ส ำหรับผู้ร่วมพิธีทั่วไป 
ที่มิได้ระบุกำรแต่งเครื่องแบบไว้ในค ำสั่ง หรือบัตรเชิญ 
 

๖.๔  เครื่องแบบปกติ... 
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  ๖.๔ เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูอ่อน ให้ใช้ในโอกำส 
   ๖.๔.๑ เป็นผู้อ ำนวยกำรเดินทำง (ใช้หมวกทรงหม้อตำลสีเทำ) และเจ้ำหน้ำที่ 
ประจ ำอำกำศยำนพระรำชพำหนะ (ใช้หมวกหนีบ) ยกเว้นเจ้ำหน้ำที่ประจ ำอำกำศยำนพระรำชพำหนะตำมข้อ ๙.๑ 
   ๖.๔.๒ พิธีประดับเครื่องหมำยยศนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำอำกำศ เฉพำะผู้รับกำร
ประดับเครื่องหมำยยศ ส ำหรับประธำนในพิธี และผู้ร่วมพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง 
   ๖.๔.๓ พิธีเปิด-ปิด กำรฝึกร่วมผสมระหว่ำงเหล่ำทัพ และต่ำงประเทศ 
   ๖.๔.๔ พิธีเปิด-ปิด กำรแข่งขันใช้อำวุธทำงอำกำศ 
   ๖.๔.๕ พิธีประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถของนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำอำกำศ 
เฉพำะผู้รับกำรประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถ ส ำหรับประธำนในพิธี และผู้ร่วมพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทำ 
คอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง 
   ๖.๔.๖ พิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล (เฉพำะนำยทหำรประทวน 
ชั้นจ่ำอำกำศ) 
   ๖.๔.๗ รำยงำนตนเองในกำรย้ำยสังกัดของนำยทหำรประทวนชั้นจ่ำอำกำศ 
  ๖.๕ เครื่องแบบฝึก ใช้ในโอกำสปฏิบัติหน้ำที่เก่ียวกับกำรฝึกทหำร หรือกำรฝึกอ่ืน ๆ 
  ๖.๖ เครื่องแบบอ่ืน ๆ ใช้ในโอกำสที่มีหมำยก ำหนดกำร ก ำหนดกำร หรือค ำสั่งให้ใช้
เครื่องแบบนั้น ๆ 
  ๖.๗ กำรแต่งกำยของเจ้ำหน้ำที่ในพิธีตำมข้อ ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๓  
   ๖.๗.๑ นำยทหำรสัญญำบัตร และนำยทหำรประทวนชั้นพันจ่ำอำกำศชำย 
แต่งเครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง 
   ๖.๗.๒ นำยทหำรสัญญำบัตร และนำยทหำรประทวนชั้นพันจ่ำอำกำศหญิง
แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง 
   ๖.๗.๓ นำยทหำรประทวนชั้นจ่ำอำกำศชำย แต่งเครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำว
อินทรธนูอ่อน 
   ๖.๗.๔ นำยทหำรประทวนชั้นจ่ำอำกำศหญิง แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยำว
อินทรธนูอ่อน 
   ๖.๗.๕ ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับแขนยำว 
  ๖.๘ กำรแต่งกำยของผู้เข้ำพิธี ผู้ร่วมพิธี และเจ้ำหน้ำที่ในพิธีที่มิได้กล่ำวไว้ในระเบียบนี้ 
ให้ผู้รับผิดชอบงำนพิธีนั้น ๆ เป็นผู้ก ำหนดตำมควำมเหมำะสม 

 ข้อ ๗ กำรแต่งเครื่องแบบมำปฏิบัติรำชกำรตำมปกติ ให้แต่งเครื่องแบบดังนี้ 
  ๗.๑ ข้ำรำชกำร 
   ๗.๑.๑ ข้ำรำชกำรชำย แต่งเครื่องแบบปกตเิทำคอพับ 
   ๗.๑.๒ ข้ำรำชกำรหญิง 
    ๗.๑.๒.๑ แต่งเครื่องแบบปกตคิอพับ 
    ๗.๑.๒.๒ แต่งเครื่องแบบปกติเทำคอแบะปล่อยเอว 
 

๗.๒  ลูกจ้ำงประจ ำ ... 
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  ๗.๒ ลูกจ้ำงประจ ำ 
   ๗.๒.๑ ลูกจ้ำงประจ ำชำย แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทำ 
   ๗.๒.๒ ลูกจ้ำงประจ ำหญิง 
    ๗.๒.๒.๑ แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทำ หรือสีขำว 
    ๗.๒.๒.๒ แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอเปิดสีเทำ หรือสีขำวแบบปกคอแหลม
แขนสั้น 
  ๗.๓ ลูกจ้ำงชั่วครำว 
   ๗.๓.๑ ลูกจ้ำงชั่วครำวชำย แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้ำงประจ ำชำย เว้นแต่
ไม่ติดเครื่องหมำยสังกัด และไม่สวมหมวก 
   ๗.๓.๒ ลูกจ้ำงชั่วครำวหญิง แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้ำงประจ ำหญิง เว้นแต่
ไม่ติดเครื่องหมำยสังกัด และไม่สวมหมวก 
  ๗.๔ พนักงำนรำชกำร 
   ๗.๔.๑ พนักงำนรำชกำรชำย แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทำ 
   ๗.๔.๒ พนักงำนรำชกำรหญิง 
    ๗.๔.๒.๑ แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอพับสีเทำ หรือสีขำว 
    ๗.๔.๒.๒ แต่งเครื่องแบบชุดเสื้อคอเปิดสีเทำ หรือสีขำวแบบปกคอแหลม
แขนสั้น 

 ข้อ ๘ กำรแต่งเครื่องแบบของผู้ที่ปฏิบัติหน้ำที่พิเศษ ผู้ควบคุม หรือผู้ปฏิบัติหน้ำที่ฝึกทหำร 
ผู้ปฏิบัติหน้ำที่เวรยำมรักษำกำรณ์ ให้แต่งเครื่องแบบตำมข้อบังคับ ระเบียบ หรือค ำสั่งที่ก ำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ 

หมวด ๒ 
กำรแต่งกำยชุดปฏิบัติรำชกำรอ่ืน ๆ 

 ข้อ ๙ ชุดบิน ส ำหรับผู้ท ำกำรในอำกำศ ให้ใช้ในโอกำส ดังนี้ 
  ๙.๑ เป็นเจ้ำหน้ำที ่ประจ ำอำกำศยำนพระรำชพำหนะซึ ่งก ำหนดให้ใช้ชุดบิน  
หรือมีควำมจ ำเป็นต้องใช้ชุดบินในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
  ๙.๒ ขณะท ำกำรบิน หรืออยู่บริเวณฝูงบิน หน่วยบิน หรือกองบิน  
  ๙.๓ ในระหว่ำงปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรที่ต่อเนื่องกับกำรท ำกำรบิน 
  ๙.๔ ระหว่ำงกำรฝึกร่วม ฝึกผสม หรือฝึกร่วมผสม  
  ๙.๕ ใช้ในโอกำสไปปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรสอบสวน และวิเครำะห์หำสำเหตุ  
อำกำศยำนอุบัติเหตุ เฉพำะเจ้ำหน้ำที่ท่ีเป็นเหล่ำทหำรนักบิน 

 ข้อ ๑๐   ชุดคลุมท้อง ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง หรือพนักงำนรำชกำรหญิงที่มีครรภ์ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป  
ให้งดแต่งเครื่องแบบ โดยให้แต่งกำยชุดคลุมท้องสีขำวหรือสีเทำ 

 
ข้อ ๑๑  ชุดผู้ป่วย... 
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 ข้อ ๑๑ ชุดผู้ป่วย ข้ำรำชกำรที่เจ็บป่วยแต่ยังสำมำรถมำปฏิบัติรำชกำรได้ ให้แต่งกำยชุดผู้ป่วย  
มำปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
  ๑๑.๑ ข้ำรำชกำรชำย ใช้กำงเกงขำยำวสีเทำตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง เสื้อเชิ้ต
แขนสั้นสีขำว เข็มขัดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องแบบ และใช้รองเท้ำตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
หรือตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะของกำรป่วย 
  ๑๑.๒ ข้ำรำชกำรหญิง ใช้กระโปรงสีเทำตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง เสื้อเชิ้ต  
แขนสั้นสีขำว เข็มขัดที่ไม่ใช่ส่วนประกอบของเครื่องแบบ และใช้รองเท้ำตำมที่ก ำหนดไว้ในกฎกระทรวง
หรือตำมควำมเหมำะสมกับลักษณะของกำรป่วย 

 ข้อ ๑๒ กำรแต่งกำยของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำรที่มีควำมจ ำเป็นต้องมำ
ปฏิบัติรำชกำรในวันหยุดรำชกำร ให้แต่งเครื่องแบบ เช่นเดียวกับกำรมำปฏิบัติรำชกำรตำมข้อ ๗ หรือตำมค ำสั่ง
ที่ก ำหนด หรือชุดพลเรือนสุภำพตำมสมัยนิยม ห้ำมสวมรองเท้ำแตะ ในกำรแต่งกำยชุดพลเรือนจะต้องติดป้ำยแสดงตน 
และพกบัตรประจ ำตัวด้วยเสมอ เพ่ือให้เจ้ำหน้ำที่สำมำรถตรวจสอบสถำนะได ้

 ข้อ ๑๓ กำรแต่งกำยชุดปฏิบัติรำชกำรอ่ืน ๆ ที่มิได้ก ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตำม
ข้อบังคับ ระเบียบ หรือค ำสั่งที่ก ำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ 

หมวด ๓ 
กำรใช้ส่วนประกอบของเครื่องแบบ และเครื่องหมำยพิเศษในโอกำสต่ำง ๆ 

 ข้อ ๑๔ กำรคำดกระบี่ 
  ในโอกำสต่อไปนี้ ให้นำยทหำรสัญญำบัตร และนำยทหำรประทวนชั้นพันจ่ำอำกำศ 
คำดกระบี่ หรือไม่คำดกระบี่ เมื่อ 
  ๑๔.๑ ในโอกำสที่ไปในงำนที่มีหมำยก ำหนดกำร ก ำหนดกำร หรือค ำสั่งให้แต่งเครื่องแบบ
เต็มยศขำว เครื่องแบบเต็มยศเทำ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขำว หรือเครื่องแบบปกติเทำคอแบะ 
ที่ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ให้คำดกระบี่ด้วยเสมอ ยกเว้นงำนสโมสรสันนิบำต 
  ๑๔.๒ กำรไปลงนำมถวำยพระพรพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว หรือสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ  
พระบรมรำชินี เนื่องในพิธีต่ำง ๆ ให้คำดกระบี่ด้วยเสมอ 
  ๑๔.๓ กำรไปงำนพระรำชทำนเพลิงศพ หรือฌำปนกิจศพทหำร หรือต ำรวจ  
หรืองำนฝังศพทหำร หรือต ำรวจตำมประเพณี ลัทธิ หรือศำสนำที่ไม่มีกำรฌำปนกิจศพ เมื่อแต่งเครื่องแบบเต็มยศขำว 
เครื่องแบบเต็มยศเทำ เครื่องแบบครึ่งยศ หรือเครื่องแบบปกติขำว ต้องคำดกระบี่ด้วยเสมอ 
   ส ำหรับงำนพระรำชทำนเพลิงศพ หรือฌำปนกิจศพ หรืองำนฝังศพตำมประเพณี 
ลัทธิ หรือศำสนำที่ไม่มีกำรฌำปนกิจศพ ซึ่งผู้ตำยมิใช่ทหำร หรือต ำรวจ แม้พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 
หรือสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี จะเสด็จพระรำชด ำเนินไปพระรำชทำนเพลิงศพ ก็ไม่ต้องคำดกระบี่  
ยกเว้นผู้ที่มีหน้ำที่ถวำยอำรักขำ รำชองครักษ์ เจ้ำภำพ และผู้ที่โปรดเกล้ำฯ ให้เข้ำเฝ้ำฯ ต้องคำดกระบี่ 
 

 ๑๔.๔  ในโอกำส… 
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  ๑๔.๔ ในโอกำสที่ไปร่วมงำนที่มิใช่ของทำงรำชกำรซึ่งกระทรวง ทบวง กรมต่ำง ๆ    
มิได้เป็นผู้จัดงำนขึ้นโดยตรง แม้พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว หรือสมเด็จพระนำงเจ้ำฯ พระบรมรำชินี จะเสด็จ
พระรำชด ำเนินทรงเปิดงำน หรือเสด็จฯ ในงำนนั้น ก็ไม่ต้องคำดกระบี่ 
  ๑๔.๕ คุมหรือประจ ำแถวเป็นทหำรกองเกียรติยศ หรือเวลำแห่น ำหรือแห่ตำมเสด็จฯ 
  ๑๔.๖ คุมหรือประจ ำแถวรับกำรตรวจพลสวนสนำม ซึ่งกระท ำเป็นพิเศษ และมิได้
ต่อเนื่องกับกำรฝึกอย่ำงอ่ืน 
  ๑๔.๗ ไปในงำนพิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตนของทหำร 
  ๑๔.๘ เป็นตุลำกำรศำลทหำรชั้นต้น เวลำพิจำรณำคดี ณ ที่ตั้งศำลปกติ 
  ๑๔.๙ กิจกำรภำยในทีผู่้บัญชำกำรทหำรอำกำศ สั่งให้คำดกระบี่เป็นกำรเฉพำะ 

 ข้อ ๑๕ กำรใช้สำยกระบี่ 
  ๑๕.๑ นำยทหำรสัญญำบัตร ใช้สำยกระบี่แถบไหมทอง 
  ๑๕.๒ นำยทหำรประทวนชั้นพันจ่ำอำกำศ ใช้สำยกระบี่สีน้ ำเงินด ำ 

 ข้อ ๑๖ กำรใช้สำยยงยศ 
  ๑๖.๑ สำยยงยศเสนำธิกำร และสำยยงยศนำยทหำรคนสนิท นำยทหำรที่ด ำรงต ำแหน่ง
เสนำธิกำร ฝ่ำยเสนำธิกำร หรือต ำแหน่งที่ก ำหนดว่ำเป็นต ำแหน่งฝ่ำยเสนำธิกำร และนำยทหำรที่ด ำรงต ำแหน่ง
นำยทหำรคนสนิท ให้ใช้สำยยงยศ ดังนี้ 
   ๑๖.๑.๑ สำยยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช ้ในกรณีแต่งเครื ่องแบบปกติขำว 
หรือเครื่องแบบปกติเทำคอแบะที่ไม่ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
   ๑๖.๑.๒ สำยยงยศไหมทอง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบ
ครึ่งยศรักษำพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศรักษำพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศขำว เครื่องแบบเต็มยศเทำ  
เครื่องแบบสโมสร และเครื่องแบบปกติขำว หรือเครื่องแบบปกติเทำคอแบะที่ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
   ๑๖.๑.๓ นำยทหำรที่ด ำรงต ำแหน่งฝ่ำยเสนำธิกำรหรือต ำแหน่งที่ก ำหนดว่ำเป็น
ต ำแหน่งฝ่ำยเสนำธิกำร และด ำรงต ำแหน่งนำยทหำรคนสนิทด้วย ให้ใช้สำยยงยศเสนำธิกำรแต่อย่ำงเดียว 
  ๑๖.๒ สำยยงยศรำชองครักษ์ ให้ใช้ดังนี้ 
   ๑๖.๒.๑ สำยยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบปกติขำวที่ไม่
ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
   ๑๖.๒.๒ สำยยงยศไหมทอง ให้ใช้เช่นเดียวกับข้อ ๑๖.๑.๒ ส่วนเครื่องแบบ
ปกติเทำคอแบะทีไ่ม่ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ไม่ใช้สำยยงยศรำชองครักษ์ 

 ข้อ ๑๗ กำรใช้ถุงมือสีขำวหรือสีนวล ให้ถือก ำด้วยมือซ้ำย ให้ปลำยถุงมืออยู่ทำงด้ำนหัวแม่มือ 
  ๑๗.๑ ทหำรชำย 
   นำยทหำรสัญญำบัตรชำย นำยทหำรประทวนชั้นพันจ่ำอำกำศชำย ให้ใช้เมื่อ 
แต่งเครื่องแบบเต็มยศขำว เครื่องแบบเต็มยศเทำ เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบปกติขำว หรือเครื่องแบบปกติเทำ
คอแบะ ที่ประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ยกเว้นงำนสโมสรสันนิบำต 
 

๑๗.๒  ทหำรหญิง … 



- ๘ - 
 

                                                                                                    

  ๑๗.๒ ทหำรหญิง 
   ๑๗.๒.๑  นำยทหำรสัญญำบัตรหญิง เมื่อแต่งกำยด้วยเครื่องแบบชนิดต่ำง ๆ 
ทำงรำชกำรจะมิได้ก ำหนดให้มีกำรคำดกระบี่ นำยทหำรสัญญำบัตรหญิงจึงไม่ต้องใช้ถุงมือแต่อย่ำงใด 
   ๑๗.๒.๒ นำยทหำรสัญญำบัตรหญิง เมื่อแต่งกำยด้วยเครื่องแบบชนิดต่ำง ๆ          
โดยให้มีกำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์แล้ว นำยทหำรสัญญำบัตรหญิงจะต้องใช้ถุงมือประกอบเครื่องแบบ
ด้วยเสมอ 

 ข้อ ๑๘ กำรใช้ผ้ำพันแขนทุกข์ ให้นำยทหำรสัญญำบัตร นักเรียนนำยทหำร และนำยทหำรประทวน
ชั้นพันจ่ำอำกำศ ใช้ผ้ำพันแขนทุกข์สีด ำประกอบเครื่องแบบได้ ยกเว้นเครื่องแบบที่ใช้เสื้อคอพับและเครื่องแบบสโมสร 
โดยให้มีขนำดกว้ำงระหว่ำง ๗ เซนติเมตร ถึง ๑๐ เซนติเมตร และใช้พันรอบแขนเสื้อข้ำงซ้ำย เหนือข้อศอกพองำม 
โอกำสในกำรใช้ผ้ำพันแขนทุกข์ ได้แก่ กำรไปในงำนพระรำชทำนเพลิงศพ งำนฌำปนกิจศพหรือฝังศพตำมประเพณ ี
หรือตำมหมำยก ำหนดกำร ก ำหนดกำร หรือค ำสั่งให้ไว้ทุกข์ 

 
   ประกำศ  ณ  วันที่      ๔      มีนำคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
    
                               (ลงชื่อ)  พลอำกำศเอก นภำเดช  ธูปะเตมีย์ 
  (นภำเดช  ธูปะเตมีย์) 
    ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ 
 
 
กำรแจกจ่ำย 
- นขต.ทอ., นขต.กพ.ทอ., นขต.สนพ.กพ.ทอ.และ นขต.สปพ.กพ.ทอ. 
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   รอง ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ.ท ำกำรแทน 
         ผอ.กปค.สปพ.กพ.ทอ. 
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