
 
 
 

ระเบียบกองทพัอากาศ 
วา่ด้วยการแตง่กาย 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดการแตง่กายของข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการ 
ของกองทพัอากาศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม และเป็นไปในแนวทางเดียวกนั  จงึวางระเบียบ 
ไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ ๑ ระเบียบนีเ้รียกวา่ “ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการแตง่กาย พ.ศ.๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ให้ยกเลกิระเบียบกองทพัอากาศ ดงันี ้
  ๓.๑ ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการแตง่กาย พ.ศ.๒๕๔๘                                                      
  ๓.๒ ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการแตง่กาย (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๙                                     
  ๓.๓ ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการแตง่กาย (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๔๙                                     
  ๓.๔ ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการแตง่กาย (ฉบบัท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๐                                      
  ๓.๕ ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการแตง่กาย (ฉบบัท่ี ๕) พ.ศ.๒๕๕๐                                      
  ๓.๖ ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการแตง่กาย (ฉบบัท่ี ๖) พ.ศ.๒๕๕๑                                      

 บรรดาระเบียบ และคําสัง่อ่ืนใด ในสว่นท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้หรือซึง่ขดัหรือแย้ง 
กบัระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้
  ๔.๑ “ข้าราชการ” หมายความวา่ นายทหารสญัญาบตัร นายทหารประทวน ข้าราชการ 
กลาโหมพลเรือนชัน้สญัญาบตัร และข้าราชการกลาโหมพลเรือนต่ํากวา่ชัน้สญัญาบตัร 
  ๔.๒ “ลกูจ้าง” หมายความวา่ ลกูจ้างประจํา ลกูจ้างรายเดือน รายวนั และรายชัว่โมง 
ท่ีจ้างไว้ปฏิบตังิานโดยได้รับคา่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกองทพัอากาศ 
 
 

๔.๓  “พนกังานราชการ” … 
 

(สําเนา) หนว่ยรับ 
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  ๔.๓ “พนกังานราชการ” หมายความวา่ บคุคลซึง่ได้รับการจ้างตามสญัญาจ้าง 
โดยได้รับคา่ตอบแทนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพ่ือเป็นพนกังานของรัฐในการปฏิบตังิาน 
ให้กบักระทรวงกลาโหม 
  ๔.๔ “ผู้ เข้าพิธี” หมายความวา่ ผู้ เข้ากระทําพธีิ และผู้ ท่ีเป็นสว่นหนึง่ของการประกอบ 
กิจกรรมในพิธี เช่น ประธานในพิธี, ผู้ อํานวยการในพิธี, ผู้กลา่วรายงานในพิธี, ผู้ประดบัเคร่ืองหมาย, ผู้ รับ 
การประดบัเคร่ืองหมาย, อนศุาสนาจารย์ในพิธี, เจ้าหน้าท่ีรับ–สง่ของให้ประธานในพิธี และนายทหารคนสนิท 
ของประธานในพิธีท่ีต้องเข้าพิธี เป็นต้น 
  ๔.๕ “ผู้ ร่วมพิธี” หมายความวา่ ผู้ ท่ีได้รับเชิญหรือมีคําสัง่ให้ร่วมพิธีเพ่ือเป็นเกียรต ิ
  ๔.๖ “เจ้าหน้าท่ี” หมายความวา่ ผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีด้านใดด้านหนึง่หรือหลายด้านในพธีิ  
ซึง่ไมใ่ช่ผู้ เข้าพิธีหรือผู้ ร่วมพิธี เช่น เจ้าหน้าท่ีส่ือสาร, เจ้าหน้าท่ีบริการอาหารหรือเคร่ืองด่ืม และเจ้าหน้าท่ี 
ควบคมุอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 

 ข้อ ๕ ให้เจ้ากรมกําลงัพลทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี ้และมีอํานาจออกระเบียบ 
ปฏิบตัปิลีกยอ่ยซึง่ไมข่ดัหรือแย้งกบัระเบียบนีไ้ด้ตามความจําเป็น 

หมวด ๑ 
การแตง่เคร่ืองแบบในโอกาสตา่ง ๆ 

 ข้อ ๖ ในโอกาสท่ีไมมี่หมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสัง่ให้แตง่เคร่ืองแบบ 
ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรืองานพิธีตา่ง ๆ ให้ข้าราชการแตง่เคร่ืองแบบดงันี ้
  ๖.๑ เคร่ืองแบบปกตขิาว ให้ใช้ในโอกาส 
   ๖.๑.๑ งานพระราชพธีิ หรือรัฐพธีิ ตามหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสัง่ 
   ๖.๑.๒ เฝา้ทลูละอองธุลีพระบาทในโอกาสตา่ง ๆ ท่ีเป็นทางราชการ 
หรือในการรับ – สง่เสดจ็ฯ 
   ๖.๑.๓ พิธีมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
   ๖.๑.๔ งานพระราชทานเพลงิศพท่ีระบใุห้แตง่เคร่ืองแบบปกตขิาวไว้ในคําสัง่ 
หรือบตัรเชิญ 
   ๖.๑.๕ งานพธีิของสว่นราชการฝ่ายพลเรือน ซึง่กําหนดให้ข้าราชการพลเรือน 
แตง่เคร่ืองแบบปกตขิาว 
 

๖.๑.๖  งานพธีิ ... 
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   ๖.๑.๖ งานพธีิ หรืองานเลีย้งรับรองท่ีเป็นเกียรต ิถ้าจําเป็นต้องแตง่เคร่ืองแบบ 
ปกตขิาว ให้แตง่ได้ตามความเหมาะสม 
  ๖.๒ เคร่ืองแบบปกตเิทาคอแบะ ให้ใช้ในโอกาส 
   ๖.๒.๑ พิธีรับ – สง่หน้าท่ีผู้บญัชาการทหารอากาศ 
   ๖.๒.๒ พิธีประดบัเคร่ืองหมายยศให้แก่นกัเรียนนายเรืออากาศท่ีสําเร็จการศกึษา 
   ๖.๒.๓ พิธีประดบัเคร่ืองหมายความสามารถในการบนินกับนิประจํากอง 
   ๖.๒.๔ พิธีประดบัเคร่ืองหมายยศนายทหารสญัญาบตัร เฉพาะผู้ เข้าพธีิ 
สว่นผู้ ร่วมพิธี ใช้เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนยาวอินทรธนแูข็ง 
   ๖.๒.๕ พิธีประดบัเคร่ืองหมายความสามารถในการบนิกิตตมิศกัดิใ์ห้แก่ 
ข้าราชการตา่งประเทศ 
   ๖.๒.๖ พิธีปิดการศกึษา และประดบัเคร่ืองหมายแสดงวิทยฐานะ           
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวโุส กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ 
   ๖.๒.๗ พิธีวางพวงมาลา ณ อนสุาวรีย์ตา่ง ๆ เน่ืองในวนักองทพัไทย 
   ๖.๒.๘ พิธีสวนสนามกระทําสตัย์ปฏิญาณตนตอ่ธงชยัเฉลมิพล 
   ๖.๒.๙ พิธีรับ – สง่หน้าท่ีของผู้บงัคบับญัชาหน่วย ระดบัหน่วยขึน้ตรง
กองทพัอากาศขึน้ไป เฉพาะผู้ เข้าพธีิ สว่นผู้ ร่วมพิธี ใช้เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนยาวอินทรธนแูข็ง 
   ๖.๒.๑๐  พิธีสวนสนามตรวจแถวกองทหารเกียรตยิศในโอกาสผู้บญัชาการ 
ทหารสงูสดุ อําลาชีวิตราชการทหาร 
   ๖.๒.๑๑ พิธีต้อนรับแขกตา่งประเทศอยา่งเป็นทางการ โดยมีการตรวจแถว 
กองทหารเกียรตยิศ และวางพวงมาลา ณ อนสุาวรีย์กองทพัอากาศ 
  ๖.๓ เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนยาวอินทรธนแูข็ง ให้ใช้ในโอกาส 
   ๖.๓.๑ วนักองทพัไทย (๑๘ มกราคม) โดยแตง่ก่อนถงึวนัสําคญั ๑ วนั 
และหลงัวนัสําคญั ๑ วนั 
   ๖.๓.๒ วนัท่ีระลกึกองทพัอากาศ (๒๗ มีนาคม) 
   ๖.๓.๓ วนักองทพัอากาศ (๙ เมษายน) 
   ๖.๓.๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
(๓ มิถนุายน) โดยแตง่ก่อนถงึวนัสําคญั ๑ วนั และหลงัวนัสําคญั ๑ วนั 

 
๖.๓.๕  วนัเฉลมิพระชนมพรรษา... 
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   ๖.๓.๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
(๒๘ กรกฎาคม) โดยแตง่ก่อนถึงวนัสําคญั ๑ วนั และหลงัวนัสําคญั ๑ วนั 

(ความในข้อ ๖.๓.๔ และ ๖.๓.๕ แก้ไขตามระเบียบ ทอ.ฯ (ฉบบัท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๖๒) 
   ๖.๓.๖  วนัสถาปนาหน่วยขึน้ตรงกองทพัอากาศ เฉพาะผู้ ท่ีสงักดัในหนว่ยนัน้ 
   ๖.๓.๗  รายงานตนเองในการย้ายสงักดัของนายทหารสญัญาบตัร 
และนายทหารประทวนชัน้พนัจ่าอากาศ                                                                                                   
   ๖.๓.๘  พิธีเปิด–ปิดการศกึษาหลกัสตูรวทิยาลยัการทพัอากาศ กรมยทุธศกึษา
ทหารอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ, โรงเรียนนายทหารอากาศอาวโุส 
กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ (เฉพาะพิธีเปิด) และโรงเรียนนายทหารชัน้ผู้บงัคบัฝงู กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ 
   ๖.๓.๙  การถ่ายภาพตดิบตัรประจําตวั สําหรับนายทหารสญัญาบตัร 
และนายทหารประทวนชัน้พนัจ่าอากาศ 
   ๖.๓.๑๐ พิธีประดบัเคร่ืองหมายยศนายทหารประทวนชัน้พนัจ่าอากาศ     
เฉพาะผู้ เข้าพธีิ สว่นผู้ ร่วมพธีิ ใช้เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนสัน้อินทรธนอูอ่น 
   ๖.๓.๑๑ พิธีประดบัเคร่ืองหมายความสามารถในการบนิกิตตมิศกัดิ ์
   ๖.๓.๑๒ งานพระราชทานเพลงิศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือตํารวจ 
หรืองานฝังศพทหารหรือตํารวจตามประเพณี ลทัธิ หรือศาสนาท่ีไมเ่ผาศพ สําหรับผู้ ร่วมพธีิทัว่ไป ท่ีมิได้ระบ ุ
การแตง่เคร่ืองแบบไว้ในคําสัง่หรือบตัรเชิญ 
   ๖.๓.๑๓ การมาปฏิบตังิานตามปกต ิ
  ๖.๔ เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนยาวอินทรธนอูอ่น ให้ใช้ในโอกาส 
   ๖.๔.๑ เป็นผู้ อํานวยการเดนิทาง (ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา) และเจ้าหน้าท่ี 
ประจําอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช้หมวกหนีบ) ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีประจําอากาศยานพระราชพาหนะ 
ตามข้อ ๙.๑ 
   ๖.๔.๒ การถ่ายภาพตดิบตัรประจําตวัสําหรับนายทหารประทวนชัน้จ่าอากาศ 
   ๖.๔.๓ พิธีประดบัเคร่ืองหมายยศนายทหารประทวนชัน้จ่าอากาศ 
เฉพาะผู้ เข้ารับการประดบัยศ สว่นผู้ เข้าพิธีใช้เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนยาวอินทรธนแูข็ง ผู้ ร่วมพิธี 
ใช้เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนสัน้อินทรธนอูอ่น 
   ๖.๔.๔ พิธีเปิด – ปิด การฝึกร่วมผสมระหวา่งเหลา่ทพั และตา่งประเทศ 
   ๖.๔.๕ พิธีเปิด – ปิด การแขง่ขนัใช้อาวธุทางอากาศ 

๖.๔.๖  งานพธีิ ... 
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   ๖.๔.๖ งานพธีิของกระทรวงกลาโหม, กองบญัชาการกองทพัไทย หรือเหลา่ทพัอ่ืน 
ซึง่กําหนดให้แตง่เคร่ืองแบบปกตคิอพบัแขนยาว 
   ๖.๔.๗ งานพธีิของสว่นราชการฝ่ายพลเรือน ซึง่กําหนดให้ข้าราชการพลเรือน 
แตง่เคร่ืองแบบสีกากีคอพบั 
   ๖.๔.๘ การมาปฏิบตังิานตามปกต ิ
  ๖.๕ เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนสัน้อินทรธนอูอ่น ใช้ในการมาปฏิบตังิานตามปกต ิ
หรือโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไมมี่หมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสัง่เป็นอยา่งอ่ืน  
  ๖.๖ เคร่ืองแบบอ่ืน ๆ ใช้ในโอกาสท่ีมีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสัง่ให้ใช้ 
เคร่ืองแบบนัน้ ๆ 

 ข้อ ๗ ในการแตง่เคร่ืองแบบมาปฏิบตัริาชการตามปกต ิให้ข้าราชการแตง่เคร่ืองแบบดงันี ้
  ๗.๑ ข้าราชการชาย แตง่เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบั  
  ๗.๒ ข้าราชการหญิง 
   ๗.๒.๑ แตง่เคร่ืองแบบปกตคิอพบั 
    ๗.๒.๒ แตง่เคร่ืองแบบปกตเิทาคอแบะปลอ่ยเอว  
  ๗.๓ ลกูจ้างประจําชาย แตง่เคร่ืองแบบชดุเสือ้คอพบัสีเทา 
  ๗.๔ ลกูจ้างประจําหญิง 
   ๗.๔.๑ แตง่เคร่ืองแบบชดุเสือ้คอพบัสีเทาหรือสีขาว 
   ๗.๔.๒ แตง่เคร่ืองแบบชดุเสือ้คอเปิดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอแหลมแขนสัน้ 
  ๗.๕ พนกังานราชการชาย แตง่เคร่ืองแบบชดุเสือ้คอพบัสีเทา 
  ๗.๖ พนกังานราชการหญิง  
   ๗.๖.๑ แตง่เคร่ืองแบบชดุเสือ้คอพบัสีเทาหรือสีขาว 
   ๗.๖.๒ แตง่เคร่ืองแบบชดุเสือ้คอเปิดสีเทาหรือสีขาวแบบปกคอแหลมแขนสัน้ 
  ๗.๗ ลกูจ้างชัว่คราวชาย แตง่เคร่ืองแบบเช่นเดียวกบัลกูจ้างประจําชาย เว้นแตไ่มต่ดิ 
เคร่ืองหมายสงักดั และไมส่วมหมวก 
  ๗.๘ ลกูจ้างชัว่คราวหญิง แตง่เคร่ืองแบบเช่นเดียวกบัลกูจ้างประจําหญิง เว้นแตไ่มต่ดิ 
เคร่ืองหมายสงักดั และไมส่วมหมวก 
 

ข้อ ๘ การแตง่ ... 
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 ข้อ ๘ การแตง่เคร่ืองแบบของผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีพเิศษ ผู้ควบคมุหรือผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีฝึกทหาร 
ผู้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวรยามรักษาการณ์ ให้แตง่เคร่ืองแบบตามข้อบงัคบั ระเบียบ หรือคําสัง่ท่ีกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ ๆ 

หมวด ๒ 
การแตง่กายชดุปฏิบตัริาชการอ่ืน ๆ 

 ข้อ ๙ ชดุบนิ สําหรับผู้ ทําการในอากาศ ให้ใช้ในโอกาส ดงันี ้
  ๙.๑  เป็นเจ้าหน้าท่ีประจําอากาศยานพระราชพาหนะของ ฝงูบนิ ๒๐๑ รักษาพระองค์ 
กองบนิ ๒ และเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําเคร่ืองบนิลําเลียงแบบ ๘ ของฝงูบนิ ๖๐๑ กองบนิ ๖ กรณีใช้เป็นอากาศยาน
พระราชพาหนะ (ใช้หมวกหนีบ) 
  ๙.๒ ขณะทําการบนิ หรืออยูบ่ริเวณฝงูบนิ หน่วยบนิ หรือกองบนิ  
  ๙.๓ ในระหวา่งปฏิบตัหิน้าท่ีราชการท่ีตอ่เน่ืองกบัการทําการบนิ 
  ๙.๔ ระหวา่งการฝึกร่วม หรือฝึกผสม หรือฝึกร่วมผสม  
  ๙.๕ ใช้ในโอกาสไปปฏิบตังิานเก่ียวกบัการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตอุากาศยาน 
อบุตัเิหต ุเฉพาะเจ้าหน้าท่ีด้านนิรภยัการบนิของสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ ท่ีเป็นเหลา่นกับนิ 

 ข้อ ๑๐ ชดุช่าง ให้ใช้ในขณะปฏิบตัหิน้าท่ีชา่งภายในบริเวณฝงูบนิ หนว่ยบนิ หรือกองบนิ  
หรือภายในเขตของหน่วยงานเทา่นัน้ เว้นแตก่ารปฏิบตัหิน้าท่ีช่างมีความตอ่เน่ืองไปยงันอกบริเวณฝงูบนิ  
หนว่ยบนิ กองบนิ หรือนอกเขตหน่วยงานให้คงใช้ชดุช่างนีไ้ด้ 

 ข้อ ๑๑ เสือ้คลมุแพทย์ ให้ใช้ในขณะปฏิบตัหิน้าท่ีเก่ียวกบัการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 

 ข้อ ๑๒ ชดุคลมุท้อง ข้าราชการ ลกูจ้าง หรือพนกังานราชการหญิงท่ีมีครรภ์ตัง้แต ่๓ เดือนขึน้ไป 
ให้งดแตง่เคร่ืองแบบ โดยให้แตง่กายชดุคลมุท้องสีขาวหรือสีเทามาปฏิบตัริาชการ 

 ข้อ ๑๓ ชดุผู้ ป่วย ข้าราชการท่ีเจ็บป่วยแตย่งัสามารถมาปฏิบตัริาชการได้ ให้แตง่กายชดุผู้ ป่วย 
มาปฏิบตัริาชการ ดงันี ้
  ๑๓.๑ ข้าราชการชาย ใช้กางเกงขายาวสีเทาตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง 
เสือ้เชิต้แขนสัน้สีขาว เข็มขดัท่ีไมใ่ช่สว่นประกอบของเคร่ืองแบบ และใช้รองเท้าตามความเหมาะสมกบั 
ลกัษณะของการป่วย 
 
 

๑๓.๒  ข้าราชการ ... 
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  ๑๓.๒ ข้าราชการหญิง ใช้กระโปรงสีเทาตามท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง เสือ้เชิต้ 
แขนสัน้สีขาว เข็มขดัท่ีไมใ่ช่สว่นประกอบของเคร่ืองแบบ และใช้รองเท้าตามความเหมาะสมกบัลกัษณะ 
ของการป่วย 

 ข้อ ๑๔ การแตง่กายมาปฏิบตังิานในวนัหยดุราชการ ข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการ 
ท่ีมีความจําเป็นต้องมาปฏิบตัริาชการในวนัหยดุราชการ ให้แตง่กายชดุพลเรือนสภุาพได้ตามสมยันิยม 
ข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังานราชการชาย ห้ามสวมรองเท้าแตะ สําหรับข้าราชการ ลกูจ้าง และพนกังาน
ราชการหญิง ให้สวมรองเท้าแตะได้ แตต้่องไมเ่ป็นรองเท้าแตะฟองนํา้ ในการแตง่กายชดุพลเรือนดงักลา่ว  
จะต้องตดิปา้ยแสดงตนและพกบตัรประจําตวัด้วยเสมอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถตรวจสอบได้ 

หมวด ๓ 
การใช้สว่นประกอบของเคร่ืองแบบและเคร่ืองหมายพเิศษในโอกาสตา่ง ๆ 

 ข้อ ๑๕ การใช้หมวก ในโอกาสท่ีกําหนดให้ทหารชายแตง่เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนยาว 
อินทรธนแูข็ง ให้นายทหารประทวนชายชัน้จ่าอากาศแตง่เคร่ืองแบบปกตเิทาคอพบัแขนยาวอินทรธนอูอ่น  
ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา และเม่ือกําหนดให้ทหารหญิงแตง่เคร่ืองแบบปกตคิอพบัแขนยาวอินทรธนแูข็ง  
ให้นายทหารประทวนหญิงชัน้จ่าอากาศ แตง่เคร่ืองแบบปกตคิอพบัแขนยาวอินทรธนอูอ่น หมวกทรงกลม 
พบัปีกสีเทา 

 ข้อ ๑๖ การคาดกระบ่ี 
  ๑๖.๑ ในโอกาสท่ีไปในงานท่ีมีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสัง่ให้แตง่ 
เคร่ืองแบบเตม็ยศขาว เคร่ืองแบบเตม็ยศเทา เคร่ืองแบบคร่ึงยศ เคร่ืองแบบปกตขิาวหรือเคร่ืองแบบปกตเิทา 
คอแบะท่ีประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้คาดกระบ่ีด้วยเสมอ ยกเว้นงานสโมสรสนันิบาต 
  ๑๖.๒ การไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั หรือสมเดจ็ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในพิธีตา่ง ๆ ให้คาดกระบ่ีด้วยเสมอ 
  ๑๖.๓ การไปงานพระราชทานเพลงิศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือตํารวจ  
หรืองานฝังศพทหารหรือตํารวจตามประเพณี ลทัธิ หรือศาสนาท่ีไมเ่ผาศพ เม่ือแตง่เคร่ืองแบบเตม็ยศขาว 
เคร่ืองแบบเตม็ยศเทา เคร่ืองแบบคร่ึงยศ หรือเคร่ืองแบบปกตขิาว ต้องคาดกระบ่ีด้วยเสมอ   
   สําหรับงานพระราชทานเพลงิศพ หรือฌาปนกิจศพ หรืองานฝังศพ 
ตามประเพณี ลทัธิ หรือศาสนาท่ีไมเ่ผาศพ ซึง่ผู้ตายมิใชท่หารหรือตํารวจ แม้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  
 

หรือ สมเดจ็พระนางเจ้าฯ ... 
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หรือสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสดจ็พระราชดําเนินไปพระราชทานเพลงิศพ ก็ไมต้่อง 
คาดกระบ่ี ยกเว้นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีถวายอารักขา ราชองครักษ์ เจ้าภาพ และผู้ ท่ีโปรดเกล้า ฯ ให้เข้าเฝา้ฯ ต้องคาดกระบ่ี  
  ๑๖.๔ ในโอกาสท่ีไปร่วมงานท่ีมิใชข่องทางราชการซึง่กระทรวง ทบวง กรมตา่ง ๆ  
มิได้เป็นผู้จดังานขึน้โดยตรง แม้พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั หรือสมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
จะเสดจ็พระราชดําเนินทรงเปิดงานหรือเสดจ็ฯ ในงานนัน้ ก็ไมต้่องคาดกระบ่ี 
  ๑๖.๕ คมุหรือประจําแถวเป็นทหารกองเกียรตยิศ หรือเวลาแห่นํา หรือแห่ตามเสดจ็ฯ 
  ๑๖.๖ คมุหรือประจําแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซึง่กระทําเป็นพิเศษ และมิได้
ตอ่เน่ืองกบัการฝึกอยา่งอ่ืน 
  ๑๖.๗ ไปในงานพิธีกระทําสตัย์ปฏิญาณตนของทหาร 
  ๑๖.๘ เป็นตลุาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ท่ีตัง้ศาลปกต ิ
  ๑๖.๙ กิจการภายในท่ีผู้บญัชาการทหารอากาศ สัง่ให้คาดกระบ่ีเป็นการเฉพาะ 

 ข้อ ๑๗ การใช้สายกระบ่ี ในโอกาสท่ีแตง่เคร่ืองแบบคร่ึงยศ เคร่ืองแบบคร่ึงยศรักษาพระองค์
เคร่ืองแบบเตม็ยศรักษาพระองค์ เคร่ืองแบบเตม็ยศขาว หรือเคร่ืองแบบเตม็ยศเทา ให้ใช้สายกระบ่ีแถบไหมทอง 
สว่นเคร่ืองแบบอ่ืน ๆ นอกนัน้ให้ใช้สายกระบ่ีสีนํา้เงินดํา (ยกเว้นการแตง่เคร่ืองแบบปกตเิทาคอแบะในงานพิธี 
กระทําสตัย์ปฏิญาณตนตอ่ธงชยัเฉลมิพล ให้ใช้สายกระบี่แถบไหมทอง) 

 ข้อ ๑๘ การใช้สายยงยศ 
  ๑๘.๑ สายยงยศเสนาธิการและสายยงยศนายทหารคนสนิท นายทหารท่ีดํารง 
ตําแหนง่เสนาธิการ ฝ่ายเสนาธิการ หรือตําแหน่งท่ีกําหนดวา่เป็นตําแหน่งฝ่ายเสนาธิการ และนายทหาร 
ท่ีดํารงตําแหนง่นายทหารคนสนิท ให้ใช้สายยงยศ ดงันี ้
   ๑๘.๑.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแตง่เคร่ืองแบบปกตขิาว 
หรือเคร่ืองแบบปกตเิทาคอแบะท่ีไมป่ระดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
   ๑๘.๑.๒ สายยงยศไหมทอง ให้ใช้ในกรณีแตง่เคร่ืองแบบคร่ึงยศ เคร่ืองแบบ 
คร่ึงยศรักษาพระองค์ เคร่ืองแบบเตม็ยศรักษาพระองค์ เคร่ืองแบบเตม็ยศขาว เคร่ืองแบบเตม็ยศเทา 
เคร่ืองแบบสโมสร เคร่ืองแบบปกตขิาวหรือเคร่ืองแบบปกตเิทาคอแบะท่ีประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
   ๑๘.๑.๓ นายทหารท่ีดํารงตําแหนง่ฝ่ายเสนาธิการ หรือตําแหน่งท่ีกําหนดวา่ 
เป็นตําแหนง่ฝ่ายเสนาธิการ และดํารงตําแหนง่นายทหารคนสนิทด้วย ให้ใช้สายยงยศเสนาธิการแตอ่ยา่งเดียว 
 

๑๘.๒  สายยงยศ ... 
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  ๑๘.๒ สายยงยศราชองครักษ์ ให้ใช้ดงันี ้
   ๑๘.๒.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแตง่เคร่ืองแบบปกตขิาว 
ท่ีประดบัแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 
   ๑๘.๒.๒ สายยงยศไหมทอง ให้ใช้เชน่เดียวกบัข้อ ๑๘.๑.๒ สว่นเคร่ืองแบบ 
ปกตเิทาคอแบะท่ีประดบัแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ไมใ่ช้สายยงยศราชองครักษ์ 

 ข้อ ๑๙ การใช้ถงุมือสีขาวหรือสีนวลของนายทหารสญัญาบตัร ให้ถือกําด้วยมือซ้าย 
ให้ปลายถงุมืออยูท่างด้านหวัแมมื่อ ในการใช้ถงุมือให้ใช้เม่ือแตง่เคร่ืองแบบเตม็ยศขาว เคร่ืองแบบเตม็ยศเทา 
เคร่ืองแบบคร่ึงยศ เคร่ืองแบบปกตขิาวหรือเคร่ืองแบบปกตเิทาคอแบะท่ีประดบัเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์  
ยกเว้นงานสโมสรสนันิบาต 

 ข้อ ๒๐ การใช้ผ้าพนัแขนทกุข์ ให้นายทหารสญัญาบตัร นายทหารประทวนชัน้พนัจ่าอากาศ 
นกัเรียนนายเรืออากาศ ใช้ผ้าพนัแขนทกุข์สีดําประกอบเคร่ืองแบบได้ ยกเว้นเคร่ืองแบบท่ีใช้เสือ้คอพบั 
และเคร่ืองแบบสโมสร โดยให้มีขนาดกว้างระหวา่ง ๗ เซนตเิมตร ถงึ ๑๐ เซนตเิมตร และใช้พนัรอบแขนเสือ้ 
ข้างซ้ายเหนือข้อศอกพองาม โอกาสในการใช้ผ้าพนัแขนทกุข์ ได้แก่ การไปในงานพระราชทานเพลิงศพ 
งานฌาปนกิจศพหรือฝังศพตามประเพณี หรือตามหมายกําหนดการ กําหนดการ หรือคําสัง่ให้ไว้ทกุข์ 

 
                                  ประกาศ    ณ    วนัท่ี     ๒๔     มิถนุายน    พ.ศ.๒๕๕๓ 

                                         (ลงช่ือ) พลอากาศเอก อิทธพร  ศภุวงศ์ 
                                                                         (อิทธพร  ศภุวงศ์) 
                                                                    ผู้บญัชาการทหารอากาศ 
 
 
หมายเหต.ุ-  
      -  แก้ไขถงึฉบบัท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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