(สําเนา)

หน่วยรับ

ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้ วยการแต่งกาย
พ.ศ.๒๕๕๓
โดยที่เป็ นการสมควรกําหนดการแต่งกายของข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ
ของกองทัพอากาศ ให้ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย เหมาะสม และเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงวางระเบียบ
ไว้ ดงั ต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศ ดังนี ้
๓.๑ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๔๘
๓.๒ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการแต่งกาย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙
๓.๓ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการแต่งกาย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๙
๓.๔ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการแต่งกาย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๐
๓.๕ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการแต่งกาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๐
๓.๖ ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้ วยการแต่งกาย (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๑
บรรดาระเบียบ และคําสัง่ อื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้ แล้ วในระเบียบนี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ ง
กับระเบียบนี ้ ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ ๔ ในระเบียบนี ้
๔.๑ “ข้ าราชการ” หมายความว่า นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ข้ าราชการ
กลาโหมพลเรื อนชันสั
้ ญญาบัตร และข้ าราชการกลาโหมพลเรื อนตํา่ กว่าชันสั
้ ญญาบัตร
๔.๒ “ลูกจ้ าง” หมายความว่า ลูกจ้ างประจํา ลูกจ้ างรายเดือน รายวัน และรายชัว่ โมง
ที่จ้างไว้ ปฏิบตั งิ านโดยได้ รับค่าจ้ างจากเงินงบประมาณรายจ่ายของกองทัพอากาศ

๔.๓ “พนักงานราชการ” …

-๒๔.๓ “พนักงานราชการ” หมายความว่า บุคคลซึง่ ได้ รับการจ้ างตามสัญญาจ้ าง
โดยได้ รับค่าตอบแทนจากงบประมาณของกระทรวงกลาโหม เพื่อเป็ นพนักงานของรัฐในการปฏิบตั งิ าน
ให้ กบั กระทรวงกลาโหม
๔.๔ “ผู้เข้ าพิธี” หมายความว่า ผู้เข้ ากระทําพิธี และผู้ที่เป็ นส่วนหนึง่ ของการประกอบ
กิจกรรมในพิธี เช่น ประธานในพิธี, ผู้อํานวยการในพิธี, ผู้กล่าวรายงานในพิธี, ผู้ประดับเครื่ องหมาย, ผู้รับ
การประดับเครื่ องหมาย, อนุศาสนาจารย์ในพิธี, เจ้ าหน้ าที่รับ–ส่งของให้ ประธานในพิธี และนายทหารคนสนิท
ของประธานในพิธีที่ต้องเข้ าพิธี เป็ นต้ น
๔.๕ “ผู้ร่วมพิธี” หมายความว่า ผู้ที่ได้ รับเชิญหรื อมีคําสัง่ ให้ ร่วมพิธีเพื่อเป็ นเกียรติ
๔.๖ “เจ้ าหน้ าที่” หมายความว่า ผู้ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ด้านใดด้ านหนึง่ หรื อหลายด้ านในพิธี
ซึง่ ไม่ใช่ผ้ เู ข้ าพิธีหรื อผู้ร่วมพิธี เช่น เจ้ าหน้ าที่สื่อสาร, เจ้ าหน้ าที่บริ การอาหารหรื อเครื่ องดื่ม และเจ้ าหน้ าที่
ควบคุมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น
ข้ อ ๕ ให้ เจ้ ากรมกําลังพลทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอํานาจออกระเบียบ
ปฏิบตั ปิ ลีกย่อยซึง่ ไม่ขดั หรื อแย้ งกับระเบียบนี ้ได้ ตามความจําเป็ น
หมวด ๑
การแต่งเครื่ องแบบในโอกาสต่าง ๆ
ข้ อ ๖ ในโอกาสที่ไม่มีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรื อคําสัง่ ให้ แต่งเครื่ องแบบ
ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรื องานพิธีตา่ ง ๆ ให้ ข้าราชการแต่งเครื่ องแบบดังนี ้
๖.๑ เครื่ องแบบปกติขาว ให้ ใช้ ในโอกาส
๖.๑.๑ งานพระราชพิธี หรื อรัฐพิธี ตามหมายกําหนดการ กําหนดการ หรื อคําสัง่
๖.๑.๒ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็ นทางราชการ
หรื อในการรับ – ส่งเสด็จฯ
๖.๑.๓ พิธีมอบเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
๖.๑.๔ งานพระราชทานเพลิงศพที่ระบุให้ แต่งเครื่ องแบบปกติขาวไว้ ในคําสัง่
หรื อบัตรเชิญ
๖.๑.๕ งานพิธีของส่วนราชการฝ่ ายพลเรื อน ซึง่ กําหนดให้ ข้าราชการพลเรื อน
แต่งเครื่ องแบบปกติขาว
๖.๑.๖ งานพิธี ...

-๓๖.๑.๖ งานพิธี หรื องานเลี ้ยงรับรองที่เป็ นเกียรติ ถ้ าจําเป็ นต้ องแต่งเครื่ องแบบ
ปกติขาว ให้ แต่งได้ ตามความเหมาะสม
๖.๒ เครื่ องแบบปกติเทาคอแบะ ให้ ใช้ ในโอกาส
๖.๒.๑ พิธีรับ – ส่งหน้ าที่ผ้ บู ญ
ั ชาการทหารอากาศ
๖.๒.๒ พิธีประดับเครื่องหมายยศให้ แก่นกั เรี ยนนายเรื ออากาศที่สําเร็จการศึกษา
๖.๒.๓ พิธีประดับเครื่ องหมายความสามารถในการบินนักบินประจํากอง
๖.๒.๔ พิธีประดับเครื่ องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร เฉพาะผู้เข้ าพิธี
ส่วนผู้ร่วมพิธี ใช้ เครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๖.๒.๕ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิใ์ ห้ แก่
ข้ าราชการต่างประเทศ
๖.๒.๖ พิธีปิดการศึกษา และประดับเครื่ องหมายแสดงวิทยฐานะ
โรงเรี ยนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๖.๒.๗ พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรี ย์ตา่ ง ๆ เนื่องในวันกองทัพไทย
๖.๒.๘ พิธีสวนสนามกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
๖.๒.๙ พิธีรับ – ส่งหน้ าที่ของผู้บงั คับบัญชาหน่วย ระดับหน่วยขึ ้นตรง
กองทัพอากาศขึ ้นไป เฉพาะผู้เข้ าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธี ใช้ เครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๖.๒.๑๐ พิธีสวนสนามตรวจแถวกองทหารเกียรติยศในโอกาสผู้บญ
ั ชาการ
ทหารสูงสุด อําลาชีวิตราชการทหาร
๖.๒.๑๑ พิธีต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างเป็ นทางการ โดยมีการตรวจแถว
กองทหารเกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรี ย์กองทัพอากาศ
๖.๓ เครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ให้ ใช้ ในโอกาส
๖.๓.๑ วันกองทัพไทย (๑๘ มกราคม) โดยแต่งก่อนถึงวันสําคัญ ๑ วัน
และหลังวันสําคัญ ๑ วัน
๖.๓.๒ วันที่ระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มีนาคม)
๖.๓.๓ วันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน)
๖.๓.๔ วัน เฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี
(๓ มิถนุ ายน) โดยแต่งก่อนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน
๖.๓.๕ วันเฉลิมพระชนมพรรษา...

-๔๖.๓.๕ วัน เฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระวชิ ร เกล้ า เจ้ า อยู่หัว
(๒๘ กรกฎาคม) โดยแต่งก่อนถึงวันสําคัญ ๑ วัน และหลังวันสําคัญ ๑ วัน
(ความในข้ อ ๖.๓.๔ และ ๖.๓.๕ แก้ ไขตามระเบียบ ทอ.ฯ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒)
๖.๓.๖ วันสถาปนาหน่วยขึ ้นตรงกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่สงั กัดในหน่วยนัน้
๖.๓.๗ รายงานตนเองในการย้ ายสังกัดของนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวนชันพั
้ นจ่าอากาศ
๖.๓.๘ พิธีเปิ ด–ปิ ดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ, โรงเรี ยนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, โรงเรี ยนนายทหารอากาศอาวุโส
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะพิธีเปิ ด) และโรงเรี ยนนายทหารชันผู
้ ้ บงั คับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๖.๓.๙ การถ่ายภาพติดบัตรประจําตัว สําหรับนายทหารสัญญาบัตร
และนายทหารประทวนชันพั
้ นจ่าอากาศ
้ นจ่าอากาศ
๖.๓.๑๐ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนชันพั
เฉพาะผู้เข้ าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธี ใช้ เครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนสันอิ
้ นทรธนูออ่ น
๖.๓.๑๑ พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์
๖.๓.๑๒ งานพระราชทานเพลิงศพ หรื อฌาปนกิจศพทหารหรื อตํารวจ
หรื องานฝั งศพทหารหรื อตํารวจตามประเพณี ลัทธิ หรื อศาสนาที่ไม่เผาศพ สําหรับผู้ร่วมพิธีทวั่ ไป ที่มิได้ ระบุ
การแต่งเครื่ องแบบไว้ ในคําสัง่ หรื อบัตรเชิญ
๖.๓.๑๓ การมาปฏิบตั งิ านตามปกติ
๖.๔ เครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออ่ น ให้ ใช้ ในโอกาส
๖.๔.๑ เป็ นผู้อํานวยการเดินทาง (ใช้ หมวกทรงหม้ อตาลสีเทา) และเจ้ าหน้ าที่
ประจําอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช้ หมวกหนีบ) ยกเว้ นเจ้ าหน้ าที่ประจําอากาศยานพระราชพาหนะ
ตามข้ อ ๙.๑
๖.๔.๒ การถ่ายภาพติดบัตรประจําตัวสําหรับนายทหารประทวนชันจ่
้ าอากาศ
้ าอากาศ
๖.๔.๓ พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนชันจ่
เฉพาะผู้เข้ ารับการประดับยศ ส่วนผู้เข้ าพิธีใช้ เครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง ผู้ร่วมพิธี
ใช้ เครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนสันอิ
้ นทรธนูออ่ น
๖.๔.๔ พิธีเปิ ด – ปิ ด การฝึ กร่วมผสมระหว่างเหล่าทัพ และต่างประเทศ
๖.๔.๕ พิธีเปิ ด – ปิ ด การแข่งขันใช้ อาวุธทางอากาศ
๖.๔.๖ งานพิธี ...

-๕๖.๔.๖ งานพิธีของกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย หรื อเหล่าทัพอื่น
ซึง่ กําหนดให้ แต่งเครื่ องแบบปกติคอพับแขนยาว
๖.๔.๗ งานพิธีของส่วนราชการฝ่ ายพลเรื อน ซึง่ กําหนดให้ ข้าราชการพลเรื อน
แต่งเครื่ องแบบสีกากีคอพับ
๖.๔.๘ การมาปฏิบตั งิ านตามปกติ
๖.๕ เครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนสันอิ
้ นทรธนูออ่ น ใช้ ในการมาปฏิบตั งิ านตามปกติ
หรื อโอกาสเข้ าร่วมกิจกรรมอื่น ๆ ที่ไม่มีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรื อคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
๖.๖ เครื่ องแบบอื่น ๆ ใช้ ในโอกาสที่มีหมายกําหนดการ กําหนดการ หรื อคําสัง่ ให้ ใช้
เครื่ องแบบนัน้ ๆ
ข้ อ ๗ ในการแต่งเครื่ องแบบมาปฏิบตั ริ าชการตามปกติ ให้ ข้าราชการแต่งเครื่องแบบดังนี ้
๗.๑ ข้ าราชการชาย แต่งเครื่ องแบบปกติเทาคอพับ
๗.๒ ข้ าราชการหญิง
๗.๒.๑ แต่งเครื่ องแบบปกติคอพับ
๗.๒.๒ แต่งเครื่ องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอว
๗.๓ ลูกจ้ างประจําชาย แต่งเครื่ องแบบชุดเสื ้อคอพับสีเทา
๗.๔ ลูกจ้ างประจําหญิง
๗.๔.๑ แต่งเครื่ องแบบชุดเสื ้อคอพับสีเทาหรื อสีขาว
๗.๔.๒ แต่งเครื่ องแบบชุดเสื ้อคอเปิ ดสีเทาหรื อสีขาวแบบปกคอแหลมแขนสัน้
๗.๕ พนักงานราชการชาย แต่งเครื่ องแบบชุดเสื ้อคอพับสีเทา
๗.๖ พนักงานราชการหญิง
๗.๖.๑ แต่งเครื่ องแบบชุดเสื ้อคอพับสีเทาหรื อสีขาว
๗.๖.๒ แต่งเครื่ องแบบชุดเสื ้อคอเปิ ดสีเทาหรื อสีขาวแบบปกคอแหลมแขนสัน้
๗.๗ ลูกจ้ างชัว่ คราวชาย แต่งเครื่องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้ างประจําชาย เว้ นแต่ไม่ตดิ
เครื่ องหมายสังกัด และไม่สวมหมวก
๗.๘ ลูกจ้ างชัว่ คราวหญิง แต่งเครื่ องแบบเช่นเดียวกับลูกจ้ างประจําหญิง เว้ นแต่ไม่ตดิ
เครื่ องหมายสังกัด และไม่สวมหมวก
ข้ อ ๘ การแต่ง ...

-๖ข้ อ ๘ การแต่งเครื่ องแบบของผู้ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่พเิ ศษ ผู้ควบคุมหรื อผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่ฝึกทหาร
ผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่เวรยามรักษาการณ์ ให้ แต่งเครื่ องแบบตามข้ อบังคับ ระเบียบ หรื อคําสัง่ ที่กําหนดไว้ ในเรื่ องนัน้ ๆ
หมวด ๒
การแต่งกายชุดปฏิบตั ริ าชการอื่น ๆ
ข้ อ ๙ ชุดบิน สําหรับผู้ทําการในอากาศ ให้ ใช้ ในโอกาส ดังนี ้
๙.๑ เป็ นเจ้ าหน้ าที่ประจําอากาศยานพระราชพาหนะของ ฝูงบิน ๒๐๑ รักษาพระองค์
กองบิน ๒ และเป็ นเจ้ าหน้ าที่ประจําเครื่ องบินลําเลียงแบบ ๘ ของฝูงบิน ๖๐๑ กองบิน ๖ กรณีใช้ เป็ นอากาศยาน
พระราชพาหนะ (ใช้ หมวกหนีบ)
๙.๒ ขณะทําการบิน หรื ออยูบ่ ริเวณฝูงบิน หน่วยบิน หรื อกองบิน
๙.๓ ในระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่ราชการที่ตอ่ เนื่องกับการทําการบิน
๙.๔ ระหว่างการฝึ กร่วม หรื อฝึ กผสม หรื อฝึ กร่วมผสม
๙.๕ ใช้ ในโอกาสไปปฏิบตั งิ านเกี่ยวกับการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุอากาศยาน
อุบตั เิ หตุ เฉพาะเจ้ าหน้ าที่ด้านนิรภัยการบินของสํานักงานนิรภัยทหารอากาศ ที่เป็ นเหล่านักบิน
ข้ อ ๑๐ ชุดช่าง ให้ ใช้ ในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ชา่ งภายในบริเวณฝูงบิน หน่วยบิน หรื อกองบิน
หรื อภายในเขตของหน่วยงานเท่านัน้ เว้ นแต่การปฏิบตั หิ น้ าที่ช่างมีความต่อเนื่องไปยังนอกบริเวณฝูงบิน
หน่วยบิน กองบิน หรื อนอกเขตหน่วยงานให้ คงใช้ ชดุ ช่างนี ้ได้
ข้ อ ๑๑ เสื ้อคลุมแพทย์ ให้ ใช้ ในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
ข้ อ ๑๒ ชุดคลุมท้ อง ข้ าราชการ ลูกจ้ าง หรื อพนักงานราชการหญิงที่มีครรภ์ตงแต่
ั ้ ๓ เดือนขึ ้นไป
ให้ งดแต่งเครื่องแบบ โดยให้ แต่งกายชุดคลุมท้ องสีขาวหรื อสีเทามาปฏิบตั ริ าชการ
ข้ อ ๑๓ ชุดผู้ป่วย ข้ าราชการที่เจ็บป่ วยแต่ยงั สามารถมาปฏิบตั ริ าชการได้ ให้ แต่งกายชุดผู้ป่วย
มาปฏิบตั ริ าชการ ดังนี ้
๑๓.๑ ข้ าราชการชาย ใช้ กางเกงขายาวสีเทาตามที่กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง
เสื ้อเชิ ้ตแขนสันสี
้ ขาว เข็มขัดที่ไม่ใช่สว่ นประกอบของเครื่ องแบบ และใช้ รองเท้ าตามความเหมาะสมกับ
ลักษณะของการป่ วย

๑๓.๒ ข้ าราชการ ...

-๗๑๓.๒ ข้ าราชการหญิง ใช้ กระโปรงสีเทาตามที่กําหนดไว้ ในกฎกระทรวง เสื ้อเชิ ้ต
แขนสันสี
้ ขาว เข็มขัดที่ไม่ใช่สว่ นประกอบของเครื่ องแบบ และใช้ รองเท้ าตามความเหมาะสมกับลักษณะ
ของการป่ วย
ข้ อ ๑๔ การแต่งกายมาปฏิบตั งิ านในวันหยุดราชการ ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ
ที่มีความจําเป็ นต้ องมาปฏิบตั ริ าชการในวันหยุดราชการ ให้ แต่งกายชุดพลเรื อนสุภาพได้ ตามสมัยนิยม
ข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงานราชการชาย ห้ ามสวมรองเท้ าแตะ สําหรับข้ าราชการ ลูกจ้ าง และพนักงาน
ราชการหญิง ให้ สวมรองเท้ าแตะได้ แต่ต้องไม่เป็ นรองเท้ าแตะฟองนํ ้า ในการแต่งกายชุดพลเรื อนดังกล่าว
จะต้ องติดป้ายแสดงตนและพกบัตรประจําตัวด้ วยเสมอ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่สามารถตรวจสอบได้
หมวด ๓
การใช้ สว่ นประกอบของเครื่ องแบบและเครื่ องหมายพิเศษในโอกาสต่าง ๆ
ข้ อ ๑๕ การใช้ หมวก ในโอกาสที่กําหนดให้ ทหารชายแต่งเครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว
อินทรธนูแข็ง ให้ นายทหารประทวนชายชันจ่
้ าอากาศแต่งเครื่ องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูออ่ น
ใช้ หมวกทรงหม้ อตาลสีเทา และเมื่อกําหนดให้ ทหารหญิงแต่งเครื่ องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
ให้ นายทหารประทวนหญิงชันจ่
้ าอากาศ แต่งเครื่ องแบบปกติคอพับแขนยาวอินทรธนูออ่ น หมวกทรงกลม
พับปี กสีเทา
ข้ อ ๑๖ การคาดกระบี่
๑๖.๑ ในโอกาสที่ไปในงานที่มหี มายกําหนดการ กําหนดการ หรื อคําสัง่ ให้ แต่ง
เครื่ องแบบเต็มยศขาว เครื่ องแบบเต็มยศเทา เครื่ องแบบครึ่งยศ เครื่ องแบบปกติขาวหรื อเครื่ องแบบปกติเทา
คอแบะที่ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์ ให้ คาดกระบี่ด้วยเสมอ ยกเว้ นงานสโมสรสันนิบาต
๑๖.๒ การไปลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั หรื อสมเด็จ
พระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในพิธีตา่ ง ๆ ให้ คาดกระบี่ด้วยเสมอ
๑๖.๓ การไปงานพระราชทานเพลิงศพ หรื อฌาปนกิจศพทหารหรื อตํารวจ
หรื องานฝั งศพทหารหรื อตํารวจตามประเพณี ลัทธิ หรื อศาสนาที่ไม่เผาศพ เมื่อแต่งเครื่ องแบบเต็มยศขาว
เครื่ องแบบเต็มยศเทา เครื่ องแบบครึ่งยศ หรื อเครื่ องแบบปกติขาว ต้ องคาดกระบี่ด้วยเสมอ
สําหรับงานพระราชทานเพลิงศพ หรื อฌาปนกิจศพ หรื องานฝังศพ
ตามประเพณี ลัทธิ หรื อศาสนาที่ไม่เผาศพ ซึง่ ผู้ตายมิใช่ทหารหรื อตํารวจ แม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั
หรื อ สมเด็จพระนางเจ้ าฯ ...

-๘หรื อสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดําเนินไปพระราชทานเพลิงศพ ก็ไม่ต้อง
คาดกระบี่ ยกเว้ นผู้ที่มีหน้ าที่ถวายอารักขา ราชองครักษ์ เจ้ าภาพ และผู้ที่โปรดเกล้ า ฯ ให้ เข้ าเฝ้าฯ ต้ องคาดกระบี่
๑๖.๔ ในโอกาสที่ไปร่วมงานที่มิใช่ของทางราชการซึง่ กระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ
มิได้ เป็ นผู้จดั งานขึ ้นโดยตรง แม้ พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยูห่ วั หรื อสมเด็จพระนางเจ้ าฯ พระบรมราชินีนาถ
จะเสด็จพระราชดําเนินทรงเปิ ดงานหรื อเสด็จฯ ในงานนัน้ ก็ไม่ต้องคาดกระบี่
๑๖.๕ คุมหรื อประจําแถวเป็ นทหารกองเกียรติยศ หรื อเวลาแห่นํา หรื อแห่ตามเสด็จฯ
๑๖.๖ คุมหรื อประจําแถวรับการตรวจพลสวนสนาม ซึง่ กระทําเป็ นพิเศษ และมิได้
ต่อเนื่องกับการฝึ กอย่างอื่น
๑๖.๗ ไปในงานพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนของทหาร
๑๖.๘ เป็ นตุลาการศาลทหาร เวลาพิจารณาคดี ณ ที่ตงศาลปกติ
ั้
ั ชาการทหารอากาศ สัง่ ให้ คาดกระบี่เป็ นการเฉพาะ
๑๖.๙ กิจการภายในที่ผ้ บู ญ
ข้ อ ๑๗ การใช้ สายกระบี่ ในโอกาสที่แต่งเครื่ องแบบครึ่งยศ เครื่ องแบบครึ่งยศรักษาพระองค์
เครื่ องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เครื่ องแบบเต็มยศขาว หรื อเครื่ องแบบเต็มยศเทา ให้ ใช้ สายกระบี่แถบไหมทอง
ส่วนเครื่ องแบบอื่น ๆ นอกนันให้
้ ใช้ สายกระบี่สีนํ ้าเงินดํา (ยกเว้ นการแต่งเครื่ องแบบปกติเทาคอแบะในงานพิธี
กระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ให้ ใช้ สายกระบี่แถบไหมทอง)
ข้ อ ๑๘ การใช้ สายยงยศ
๑๘.๑ สายยงยศเสนาธิการและสายยงยศนายทหารคนสนิท นายทหารที่ดํารง
ตําแหน่งเสนาธิการ ฝ่ ายเสนาธิการ หรื อตําแหน่งที่กําหนดว่าเป็ นตําแหน่งฝ่ ายเสนาธิการ และนายทหาร
ที่ดํารงตําแหน่งนายทหารคนสนิท ให้ ใช้ สายยงยศ ดังนี ้
๑๘.๑.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ ใช้ ในกรณีแต่งเครื่ องแบบปกติขาว
หรื อเครื่ องแบบปกติเทาคอแบะที่ไม่ประดับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
๑๘.๑.๒ สายยงยศไหมทอง ให้ ใช้ ในกรณีแต่งเครื่ องแบบครึ่งยศ เครื่ องแบบ
ครึ่งยศรักษาพระองค์ เครื่ องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เครื่ องแบบเต็มยศขาว เครื่ องแบบเต็มยศเทา
เครื่ องแบบสโมสร เครื่ องแบบปกติขาวหรื อเครื่ องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับเครื่ องราชอิสริยาภรณ์
๑๘.๑.๓ นายทหารที่ดํารงตําแหน่งฝ่ ายเสนาธิการ หรื อตําแหน่งที่กําหนดว่า
เป็ นตําแหน่งฝ่ ายเสนาธิการ และดํารงตําแหน่งนายทหารคนสนิทด้ วย ให้ ใช้ สายยงยศเสนาธิการแต่อย่างเดียว
๑๘.๒ สายยงยศ ...

-๙๑๘.๒ สายยงยศราชองครักษ์ ให้ ใช้ ดงั นี ้
๑๘.๒.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ ใช้ ในกรณีแต่งเครื่ องแบบปกติขาว
ที่ประดับแพรแถบเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
๑๘.๒.๒ สายยงยศไหมทอง ให้ ใช้ เช่นเดียวกับข้ อ ๑๘.๑.๒ ส่วนเครื่ องแบบ
ปกติเทาคอแบะที่ประดับแพรแถบเครื่ องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ใช้ สายยงยศราชองครักษ์
ข้ อ ๑๙ การใช้ ถงุ มือสีขาวหรื อสีนวลของนายทหารสัญญาบัตร ให้ ถือกําด้ วยมือซ้ าย
ให้ ปลายถุงมืออยูท่ างด้ านหัวแม่มือ ในการใช้ ถงุ มือให้ ใช้ เมื่อแต่งเครื่ องแบบเต็มยศขาว เครื่ องแบบเต็มยศเทา
เครื่ องแบบครึ่งยศ เครื่ องแบบปกติขาวหรื อเครื่ องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับเครื่ องราชอิสริ ยาภรณ์
ยกเว้ นงานสโมสรสันนิบาต
ข้ อ ๒๐ การใช้ ผ้าพันแขนทุกข์ ให้ นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวนชันพั
้ นจ่าอากาศ
นักเรี ยนนายเรื ออากาศ ใช้ ผ้าพันแขนทุกข์สีดําประกอบเครื่ องแบบได้ ยกเว้ นเครื่ องแบบที่ใช้ เสื ้อคอพับ
และเครื่ องแบบสโมสร โดยให้ มีขนาดกว้ างระหว่าง ๗ เซนติเมตร ถึง ๑๐ เซนติเมตร และใช้ พนั รอบแขนเสื ้อ
ข้ างซ้ ายเหนือข้ อศอกพองาม โอกาสในการใช้ ผ้าพันแขนทุกข์ ได้ แก่ การไปในงานพระราชทานเพลิงศพ
งานฌาปนกิจศพหรื อฝั งศพตามประเพณี หรื อตามหมายกําหนดการ กําหนดการ หรื อคําสัง่ ให้ ไว้ ทกุ ข์
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๓
(ลงชื่อ) พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์
(อิทธพร ศุภวงศ์)
ผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ

หมายเหตุ.- แก้ ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๒

พ.อ.อ.หญิง สกุลณา ฯ พิมพ์/ทาน

