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บนัทึกขอความ 
สวนราชการ   ขว.ทอ.(สนผ.โทร.๒-๑๒๘๘) 

ท่ี   กห ๐๖๐๕.๓/๔๖๔๕   วันท่ี       ๑๘  ธ.ค.๖๐ 

เรื่อง   ขออนุมัติใชระเบียบ ทอ.วาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

เรียน    ผบ.ทอ. 

 ๑. ตามที่ ขว.ทอ.ไดจัดทําระเบียบ ทอ.วาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๕๙ ใชเปนแนวทาง

ในการปฏิบัตริักษาการณของ ทอ.นั้น เพ่ือใหการปฏิบัติในการรักษาการณสอดคลองกับแผนยุทธการ ทอ.และ

สถานการณภัยคุกคามในปจจุบัน ขว.ทอ.จึงไดแกไขระเบียบดังกลาว เปนระเบียบ ทอ.วาดวยการรักษาการณ  

พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเชิญ นกข.เขารวมประชุมแกไข และให สบ.ทอ.ตรวจสอบรูปแบบการพิมพ พรอมทั้งสงให 

สธน.ทอ.ตรวจสอบขอกฎหมายเก่ียวกับการใชอํานาจหนาที่ของ จนท.เวร-ยามรักษาการณ เรียบรอยแลว 

(ตามแนบ)  

 ๒. ขว.ทอ.ตรวจสอบและพิจารณาแลว เพื่อใหการรักษาการณของ ทอ.เปนไปดวยความเรียบรอย

และการ รปภ.ของ ทอ.เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นสมควรอนุมัติใชระเบียบ ทอ.วาดวยการรักษาการณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ ดังกลาว เพื่อให นขต.ทอ.ใชเปนแนวทางในการปฏิบตัติอไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา หากเห็นสมควรขอไดอนุมัติตามขอ ๒ และลงชื่อในระเบียบฯ 

ที่แนบตอไป 

 

 

                (ลงชื่อ)  พล.อ.ท.ธรินทร  ปุณศรี 

    จก.ขว.ทอ. 

 

(ลงชื่อ)  พล.อ.ท.สมศักด์ิ  หาญวงษ 

 รอง เสธ.ทอ. 

 ๒๑ ธ.ค.๖๐ 

เรียน   ผบ.ทอ. 

         กระผมพิจารณาแลว เห็นสมควร 

อนุมัติตามขอ ๒ และลงชื่อในระเบียบฯ 

ที่แนบ 

(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.ชาญฤทธ์ิ  พลิกานนท 

 ผช.ผบ.ทอ. 

 ๒๒ ธ.ค.๖๐ 
 

การแจกจาย… 

(สาํเนา)                                               หนวยรับ 

อนุมัติตามขอ ๒, ลงชื่อแลว 

(ลงชื่อ)  พล.อ.อ.จอม  รุงสวาง 

 ผบ.ทอ. 

                  ๒๖ ธ.ค.๖๐ 
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การแจกจาย 

- นขต.ทอ. 

สําเนาถูกตอง 

        น.อ. 

             (พิชัย  โกทองเจริญ) 

             ผอ.กรภ.สนผ.ขว.ทอ. 

                          ม.ค.๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ร.ท.ทศพลฯ    พิมพ/ทาน 

               น.อ.สรสีหฯ    ตรวจ 



สารบัญ 
  หนา 

หมวด ๑ กลาวทั่วไป  ๒ 

หมวด ๒ การรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน  ๑๐ 

หมวด ๓ การรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ  ๑๓ 

หมวด ๔ การรักษาการณดวยเวร-ยามรกัษาการณประจําสวนราชการ  ๑๔ 

หมวด ๕ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ  ๑๙ 

 

   ผนวก                                                      ๒๒ 
ผนวก ก มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

ผนวก ข โครงสรางการจัดและอัตราการรักษาการณ 

ผนวก ค อํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ 

ผนวก ง ปายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ 

ผนวก จ อํานาจหนาท่ีของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ 

ผนวก ฉ แบบรายงานตาง ๆ 

- ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และผูชวยนายทหารเวร 

 อํานวยการ ทอ. 

- ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนยรักษาการณ 

- ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผูชวยนายทหารเวรศนูยรักษาการณ 

- ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร 

- ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจาเวร 

- ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการติดตอ-เย่ียม 

- ผนวก ฉ-๗ แบบรับฝากกุญแจตางๆ 



-  



 

 

  

  

(สําเนา) 

 

ระเบียบกองทัพอากาศ 

วาดวยการรักษาการณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรแกไข ปรับปรุง ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ 

ใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐” 

   ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 ขอ ๓ ใหยกเลิก ระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 บรรดาระเบียบและคําสั่งอื่นใด ในสวนท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ

ระเบียบน้ี ใหใชระเบียบนี้แทน  

 ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 

   ๔.๑ “การรักษาการณ” หมายความวา การจัดเจาหนาที่ปฏิบัติการใหเปนไปตาม

ความมุงหมายในการจัดใหมีการรักษาการณ ตามขอ ๖ 

   ๔.๒ “เวรรกัษาการณ” หมายความวา เจาหนาที่ทหาร พลเรือนในสังกัดกองทัพอากาศ 

ซึ่งไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบการรักษาการณ ตามระยะเวลาที่กําหนดภายในรอบไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง จะมีอาวุธ

ประจํากายหรือไมก็ได 

   ๔.๓ “ยามรักษาการณ” หมายความวา เจาหนาท่ีทหาร พลเรือนในสังกัด

กองทัพอากาศ หรือพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทและหรือองคกรใด ที่มีความรับผิดชอบตามสัญญา

ที่ทําไวกับกองทัพอากาศซึ่งไดรับการแตงตั้งใหรับผิดชอบการรักษาการณ ตามระยะเวลาที่กําหนดภายในรอบ 

ไมเกิน ๒๔ ชั่วโมง โดยปกติจัดเปนผลัด ผลัดละ ๔ ชั่วโมง พัก ๘ ชั่วโมง โดยมีอาวุธประจํากายขณะปฏิบัติหนาที่ 

   ๔.๔ “ที่ตั้งกองทัพอากาศ” หมายความวา พ้ืนท่ี หรือกลุมพ้ืนท่ีซึ่งมีสวนราชการตาง ๆ

ของกองทัพอากาศตั้งอยู 

 

 

๔.๕  “ศูนยรกัษาการณ”... 

 
(สําเนา) 
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   ๔.๕ “ศูนยรักษาการณ” หมายความวา ศูนยบัญชาการและควบคุมที่สวนราชการ

จัดตั้งข้ึน เพ่ือวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณสวนราชการน้ัน ๆ   

โดยใหใชชื่อวา ศูนยรักษาการณแลวตอทายดวยชื่อของหนวย 

   ๔.๖ “กองรักษาการณ” หมายความวา อาคาร สถานท่ี บุคลากร พัสดุ ครุภัณฑ

อาวุธยุทโธปกรณ และเครื่องมือสื่อสาร ของหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน และโรงเรียนการบิน ที่จัดตั้ง

ขึ้นเพ่ือถวายพระเกียรติแดพระบรมวงศานุวงศ รวมทั้งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญ 

ทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร ตามหวงเวลา 

ที่เสด็จฯ หรอืมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองทัพอากาศ 

   ๔.๗ “อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก” หมายความวา อากาศยาน 

ที่ควบคุมการบินโดยผูควบคุมการบินจากภายนอกอากาศยาน และใชระบบควบคุมอากาศยาน  ทั้งนี้ไมรวมถึง

เครื่องบินเล็กซึ่งใชเปนเครื่องเลนตามกฎกระทรวงกําหนดวัตถุซึ่งไมเปนอากาศยาน พ.ศ.๒๕๔๘  

 ขอ ๕ ใหรองเสนาธิการทหารอากาศ (สายงานการขาว) รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด ๑ 

กลาวทั่วไป 

 ขอ ๖ ความมุงหมายในการจัดใหมีการรักษาการณ  

   ๖.๑ รักษาความปลอดภัยใหแก อาคาร สถานที่ บุคคล หรือทรัพยสินของทางราชการ

หรือตามที่ทางราชการกําหนดใหพนจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม การกอการราย     

และการบอนทําลาย จากบุคคล หรืออากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอก หรือเหตุอ่ืนใดที่ทําใหเกิดผล

เสียหายตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการ 

   ๖.๒ พิทักษรักษา และปองกันมิใหขอมูลขาวสาร รวมทั้ ง ส่ิงที่ เปนความลับ 

ของทางราชการรั่วไหล หรือตกไปอยูในมือของฝายตรงขาม หรือบุคคลผูไมมีอํานาจหนาที่ จากการลวงละเมิด 

หรือบุกรุกเขาสถานท่ีที่กําหนดเปนเขตหวงหาม 

   ๖.๓ ถวายพระเกียรติ แดพระบรมวงศานุวงศที่ เสด็จฯ ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ของกองทัพอากาศ รวมทั้งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบ

กระทรวงกลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙   

   ๖.๔ รักษาความสงบเรียบรอยที่ตั้งในภาวะปกติ 

 

 

 

 

 

ขอ  ๗  แนวทาง... 
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 ขอ ๗ แนวทางการปฏิบัตใินการรักษาการณในภาวะปกต ิและภาวะไมปกติ  

   ๗.๑ ภาวะปกติ 

    ๗.๑.๑ สารวัตรทหารอากาศ ทหารกองประจําการรักษาการณ หรอืเวร-ยาม 

รักษาการณประจําสวนราชการในสวนราชการนั้น ๆ มีหนาที่เฝาตรวจการณ พิสูจนทราบเบื้องตน เขาขัดขวาง 

บุคคล รวมทั้งอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกในพื้นที่ท่ีรับผิดชอบ โดยสามารถใชอาวุธหรืออุปกรณ

ดานการรักษาความปลอดภัยไดตามความจําเปนของสถานการณตามกฎหมายและตามกฎการใชกําลัง       

เพ่ือปองกันภัยอันตรายใหแกที่ตั้งกองทัพอากาศ  

    ๗.๑.๒ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ ที่จัดจากหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง มีหนาที่รับผิดชอบในการตรวจการ

รักษาการณของเวร-ยามประจําสวนราชการ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมืองท้ังหมด และมีอํานาจหนาท่ีตามที่

กําหนดไวในขอ ๕๓ 

    ๗.๑.๓ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย ผูชวยนายทหารเวรศูนยรักษาการณ 

หนวย ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง และนายทหารเวรศูนยรักษาการณกรมชางอากาศ บางซื่อ มีหนาที่

รับผิดชอบในการรักษาการณ และตรวจการรักษาการณของเวร-ยามประจําสวนราชการของหนวยตนเอง  

    ๗.๑.๔ นายทหารเวรกองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และผูชวย

นายทหารเวรกองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน มีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาการณ และตรวจการ

รักษาการณของเวร-ยามประจําสวนราชการของหนวยตนเอง  

    ๗.๑.๕ นายทหารเวรสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง และผูชวย

นายทหารเวรสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง มีหนาท่ีรับผิดชอบในการรักษาการณ และตรวจการ

รักษาการณของเวร-ยามประจําสวนราชการของหนวยตนเอง 

    ๗.๑.๖ นายทหารเวรกองบิน และผูชวยนายทหารเวรกองบิน มีหนาที่

รับผิดชอบในการรักษาการณ และตรวจการรักษาการณของเวร-ยามประจําสวนราชการของหนวยตนเอง 

    ๗.๑.๗ นายทหารเวรโรงเรียนการบิน และผูชวยนายทหารเวรโรงเรียนการบิน 

มีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาการณ และตรวจการรักษาการณของเวร-ยามประจําสวนราชการของหนวยตนเอง 

    ๗.๑.๘ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 

และผูชวยนายทหารเวรหนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม มีหนาที่รับผิดชอบในการรักษาการณ และตรวจการ

รักษาการณของเวร-ยามประจําสวนราชการของหนวยตนเอง  

    ๗.๑.๙ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน และโรงเรียนการบิน มีหนาที่    

ในการจัดตั้งกองรักษาการณ เพ่ือถวายพระเกียรติแดพระบรมวงศานุวงศ รวมท้ังแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี 

และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

ทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามหวงเวลาที่เสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ  

 

 

๗.๒  ภาวะไมปกติ... 
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   ๗.๒ ภาวะไมปกติ 

    เม่ือไมสามารถพิสูจนทราบหรือยับยั้งได และ/หรือพิจารณาแลวเห็นวาไมสามารถ

บรรเทาเหตุ หรือระงับเหตุ หรือเกินขีดความสามารถของหนวย หรือพิสูจนทราบแนชัดวามีผูลวงละเมิดหรือ 

ผูบุกรุกเขามาในพ้ืนท่ีที่มีการรักษาความปลอดภัยโดยมีเจตนาใชกําลัง และ/หรืออาวุธ รวมถึงการบังคับใชอากาศยาน

ที่ควบคุมการบินจากภายนอก ที่ติดอุปกรณ อาวุธ หรือวัตถุระเบิด เพื่อมุงกระทําตอบุคคล อาคารสถานที่ 

และทรัพยสินของทางราชการใหเกิดความเสียหายทั้งตอภาพลักษณ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจของ

สวนราชการนั้น ใหนายทหารเวรแจงหนวยเกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามแผนปองกันที่ตั ้งของหนวยตอไป 

โดยปฏิบัติดังน้ี 

    ๗.๒.๑ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ แจงศูนยยุทธการภาคพ้ืน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ และรายงานใหผูบัญชาการทหารอากาศ

ทราบทันที 

    ๗.๒.๒ นายทหารเวรศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

และนายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวยข้ึนตรงกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ) 

แจงศนูยยุทธการภาคพื้น ศนูยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

    ๗.๒.๓ นายทหารเวรกองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และ

นายทหารเวรสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง แจงศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทพัอากาศ 

    ๗.๒.๔ นายทหารเวรศูนยรักษาการณกรมชางอากาศ บางซื่อ และนายทหาร

เวรศนูยรักษาการณหนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม แจงศูนยปฏิบัติการกองทพัอากาศ 

    ๗.๒.๕ นายทหารเวรกองบิน แจงศูนยปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, 

๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ  

    ๗.๒.๖ นายทหารเวรโรงเรียนการบิน แจงศูนยปฏิบัติการโรงเรียนการบิน 

ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ  

 ขอ ๘ หนาที่ของหนวยปฏิบัติ    

   ๘.๑ “ศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหนาที่ วางแผน 

อํานวยการ ประสานงาน สั่ งการ และควบคุมการใช กําลังภาคพ้ืนปองกันและรักษาความปลอดภัย  

ณ ที่ตั้งดอนเมือง ใหสอดคลองกับสถานการณ โดยมีผูอํานวยการศูนยยุทธการภาคพื้นเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

   ๘.๒ “ศูนยปฏิบั ติการกองบิน ๑,  ๒,  ๔,  ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑,  ๔๖, ๕, ๕๖ 

และโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ” มีหนาท่ี วางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และ

ควบคุมการใชกําลังภาคพ้ืน เพื่อปองกันและรักษาความปลอดภัยที่ตั้งกองบิน และโรงเรียนการบิน โดยมี

ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน 

ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

 

 

 ๘.๓  “ศูนยรักษาการณของหนวย”... 
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   ๘.๓ “ศูนยรักษาการณของหนวย” มีหนาท่ี วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม 

และกํากับดูแลการรักษาการณของหนวย โดยการเฝาตรวจการณ พิสูจนทราบเบื้องตน และใชกําลังที่มีอยู 

เขาขัดขวางบุคคล และอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ท่ีละเมิดมาตรการการรักษาความปลอดภัย 

ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

   ๘.๔ “กองรักษาการณ” มีหนาที่ ถวายพระเกียรติแดพระบรมวงศานุวงศ รวมทั้ง

แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการรักษา

ความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามหวงเวลาท่ีเสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่

รับผิดชอบของกองทัพอากาศ  

   ๘.๕ กรมกําลังพลทหารอากาศ มีหนาที่ พิจารณาจัดทํารายชื่อและตําแหนงของผูที่

จะเขาเปนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ         

ตามหลักเกณฑขอ ๔๗ และขอ ๔๘ ขออนุมัติผูบัญชาการทหารอากาศ จัดหรืองดจัดเขาเปนนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ แลวสงรายชื่อนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ ใหกรมสารบรรณทหารอากาศออกคําสั่งกองทัพอากาศจัดใหปฏิบัติหนาที่นายทหาร

เวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศตอไป 

   ๘.๖ กรมสารบรรณทหารอากาศ มีหนาที่ ดังนี้ 

    ๘.๖.๑ จัดนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ชั้นยศนาวาอากาศเอก  

และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ชั้นยศนาวาอากาศโท สังกัดสวนราชการ ณ ที่ตั้งดอนเมือง  

ตามรายชื่อที่ไดรบัจากกรมกําลังพลทหารอากาศ ตามขอ ๘.๕ ปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน 

    ๘.๖.๒ จัดนายทหารเวรศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ ชั้นยศ

เรืออากาศตรีจนถึงนาวาอากาศเอก ที่ไมผานหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือ

เทียบเทา และพันจาอากาศเอกที่ทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตรจากหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ 

ในกองบัญชาการกองทัพอากาศ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ ณ ที่ตั้ง

กองบัญชาการกองทัพอากาศ ปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน 

    ๘.๖.๓ จั ดสถานที่  และสนับสนุ นอุปกรณที่ เ ก่ี ยวข อง สํ าหรั บใช เป น 

ศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทพัอากาศ 

    ๘.๖.๔ จัดทําแบบรายงานตาม ผนวก ฉ พรอมทั้งรับผิดชอบในการเบิกหรือ

จัดทําเครื่องหมายแสดงตัว อาวุธปนและกระสุน หองพัก และสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนของใชอ่ืน ๆ 

ที่จําเปนตองใช ในการปฏิบัติหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ นายทหารเวรศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ และเสมียนเวรของสวนราชการ 

ณ ที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 

 

 

๘.๗  กรมขาว... 
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   ๘.๗ กรมขาวทหารอากาศ มีหนาท่ี ดังนี้ 

    ๘.๗.๑ จัดตั้งศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ เพ่ือวางแผน

อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณของหนวย โดยการเฝาตรวจการณ พิสูจนทราบ

เบื้องตน และใชกําลังท่ีมีอยูเขาขัดขวางบุคคล และอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ที่ละเมิดมาตรการ

การรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบในภาวะปกติ ท้ังนี้ใหถือปฏิบัติเปนไปตามหมวด ๔ 

    ๘.๗.๒ จัดการปฐมนิเทศ อบรม ชี้แจง แนะนํา เก่ียวกับอํานาจหนาที่และ 

การปฏิบัติหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ

นายทหารเวรศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ เสมียนเวรหรือจาเวร และผูชวยเสมียนเวรหรือ

ผูชวยจาเวรหนวยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยกําหนดใหผูที่ตองปฏิบัติ

หนาที่เวร-ยามรักษาการณทุกคน ตองเขารับการอบรม ในการนี้ใหจัดทําบันทึกรายละเอียดการอบรม 

ไวเปนหลักฐานเพ่ือใชในการตรวจสอบดวย 

    ๘.๗.๓ จัดทําและแจกจายรหัสสัญญาณผานประจําวัน เพ่ือใชในการตรวจ 

การรักษาการณของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และเจาหนาที่เวร-ยามรกัษาการณ ประจําสวนราชการตาง ๆ  

ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง โดยกําหนดใหใชรหัสสัญญาณผานประจําวัน ต้ังแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๐๐ นาฬิกา

ของวันถัดไป  

    ๘.๗.๔ จั ด ทํ ามาตรการกา ร รักษาคว ามปลอดภั ย เ ก่ียว กับสถานที่ 

กองบัญชาการกองทัพอากาศตาม ผนวก ก 

    ๘.๗.๕ จัดทําโครงสรางการจัดและอัตราการรักษาการณ ศูนยรักษาการณ  

สวนบัญชาการกองทพัอากาศตาม ผนวก ข 

    ๘.๗.๖ กําหนดจุด และพ้ืนที่รับผิดชอบในกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

ที่จะตองจัดใหมีเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่เฝา และตรวจการณ  

    ๘.๗.๗ กําหนดใหเสมียนเวรประจําสวนราชการกองบัญชาการกองทัพอากาศ

ออกตรวจพื้นที่ตามขอ ๘.๗.๖ ในหวงระยะเวลาตั้งแต ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา เปนผลัดอยางนอย ๔ ผลัด

และกําหนดเสนทางการตรวจใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสําคญันั้น ๆ ดวย  

   ๘.๘ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน มีหนาที่ ดังนี้ 

    ๘.๘.๑ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณ

ในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือน

และลูกจางประจํา เปนเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติ

เปนไปตามหมวด ๔  

 

 

 

๘.๘.๒  จัดตั้ง... 
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    ๘.๘.๒ จัดตั้งกองรักษาการณ เพื่อถวายพระเกียรติแด พระบรมวงศานุวงศ 

รวมทั้งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวย 

การรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙ ตามหวงเวลาท่ีเสด็จฯ หรือมาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่

รับผิดชอบของกองทัพอากาศ  

    ๘.๘.๓ เฝาตรวจการณ พิสูจนฝาย เขาขัดขวางอากาศยานท่ีควบคุมการบิน 

จากภายนอก ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ โดยสามารถใชอุปกรณหรืออาวุธตอตานทําลายไดตามความจําเปนของ

สถานการณตามกฎหมายและตามกฎการใชกําลังเพ่ือปองกันภัยอันตรายใหแกที่ตั้งกองทัพอากาศ 

   ๘.๙ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ 

ประสานงานควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 

ทหารกองประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจางประจํา เปนเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ

ปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน ทั้งนี้ใหถือปฏิบัติเปนไปตามหมวด ๔ 

   ๘.๑๐ หนวยอื่น ๆ ณ ที่ตั้งดอนเมือง นอกจากหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และ

สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง ใหจัดตั้งศูนยรักษาการณของหนวยเพื่อวางแผน อํานวยการ ประสานงาน 

ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน 

ทหารกองประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจางประจํา เปนเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ

ปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน ทั้งนี้ใหถือปฏิบัตเิปนไปตามหมวด ๔ 

   ๘.๑๑ กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ มีหนาท่ี สนับสนุนเครื่องมือสื่อสาร

ใหแกหนวยเก่ียวของ เมื่อไดรับการรองขอ  

   ๘.๑๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหนาที่ สนับสนุนอาวุธปนและกระสุนตามอัตราจาย 

เพื่อจายใหแกสวนราชการที่ขอเบิก และจัดเจาหนาที่ทําความสะอาดอาวุธปน เดือนละ ๒ ครั้ง 

   ๘.๑๓ กรมขนสงทหารอากาศ มีหนาที่ จัดรถยนตจํานวน ๑ คัน พรอมพลขับ พรอม

จัดทําท่ีปกธงนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศไวที่หนารถยนตดานซาย สําหรับนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ หรือผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใชในการตรวจการรักษาการณของสวนราชการ 

ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง พรอมทั้งสนับสนุนเชื้อเพลิงตามความจําเปนท่ีนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศใชจริง  

   ๘.๑๔ กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหนาที่ สนับสนุนอาหาร ๓ มื้อเปนประจําทุกวัน 

สําหรับนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

   ๘.๑๕  กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหนาท่ี สนับสนุนพัสดุตาง ๆ ไวจายใหแกสวน

ราชการที่ขอเบิก ดังนี้ 

    ๘.๑๕.๑ เครื่องหมายแสดงตัว ตามขอ ๑๕ ขอ ๒๗ ขอ ๓๓.๑ ขอ ๓๓.๒ 

ขอ ๕๒.๑ ขอ ๕๒.๒ และขอ ๕๒.๓ 

 

 

๘.๑๕.๒  แบบเอกสาร... 
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    ๘.๑๕.๒ แบบเอกสาร ตามผนวก ฉ-๑ ถึง ฉ-๗ 

    ๘.๑๕.๓ ซองปนและเข็มขัดคาดเอว 

    ๘.๑๕.๔ อุปกรณอื่น ๆ ที่จําเปน เชน เครื่องนอน อุปกรณในศูนยรักษาการณ 

   ๘.๑๖ กรมชางอากาศ บางซื่อ มีหนาที่ จัดตั้งศูนยรักษาการณกรมชางอากาศเพื่อวางแผน 

อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัดนายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจางประจํา เปนเวร-ยาม

รักษาการณประจําสวนราชการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน ท้ังนี้ใหถือปฏิบัติเปนไปตามหมวด ๔ 

   ๘.๑๗ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศในกองบัญชาการกองทัพอากาศ จัดเสมียนเวร

ปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน 

   ๘.๑๘ สวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และสวนราชการนอกท่ีตั้ง

กองทัพอากาศดอนเมือง ดําเนินการดังนี้ 

    ๘.๑๘.๑ จัดทํามาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ตาม 

ผนวก ก โดยกําหนดพ้ืนที่สําคัญ อาคารสถานที่ คลัง สิ่งท่ีเปนความลับของทางราชการ หรอืสิ่งมีคาอยางชัดเจน 

มีแผนผังแสดงบริเวณพื้นที่  และที่ตั้งอาคาร แสดงเขตพื้นท่ีท่ีมีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ 

และโครงสรางการจัดและอัตราการรักษาการณตามผนวก ข เพ่ือใชในการควบคุมบุคคล ยานพาหนะ และวัสดุ

ที่จะเขา-ออกพื้นที่ ที่มีการรักษาความปลอดภัย  

    ๘.๑๘.๒ กําหนดจุด และพื้นที่รับผิดชอบของหนวยท่ีจะตองจัดใหมี

เจาหนาทีป่ฏิบัติหนาที่เฝา และตรวจการณ 

    ๘.๑๘.๓ กําหนดใหเวร-ยามประจําสวนราชการออกตรวจพ้ืนที่สําคัญ 

ตามขอ ๘.๑๘.๒ ในหวงระยะเวลาตั้งแต ๑๘.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา เปนผลัดอยางนอย ๔ ผลัด และกําหนด

เสนทางการตรวจใหครอบคลุมพ้ืนท่ีสําคัญนั้น ๆ ดวย 

    ๘.๑๘.๔ จัดท่ีพักเวรโดยเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ดูแล

รักษาความสะอาดหองพักเวร อุปกรณ เครื่องนอนใหเรยีบรอยและอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 

    ๘.๑๘.๕ อบรม ชี้แจง แนะนํา เกี่ยวกับอํานาจหนาที่และการปฏิบัติหนาที่

ของนายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย ผูชวยนายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย และเสมียนเวรหรือจาเวร 

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง โดยกําหนดใหผูที่ตองปฏิบัติหนาที่เวร-ยามรักษาการณทุกคน ตองเขารับการอบรม 

ในการนี้ใหจัดทําบันทึกรายละเอียดการอบรมไวเปนหลักฐานเพื่อใชในการตรวจสอบดวย 

    ๘.๑๘.๖ จัดทําแบบรายงานตามผนวก ฉ-๒ ถึง ฉ-๗  

   ๘.๑๙ หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศตางจังหวัด ใหจัดนายทหารสัญญาบัตร 

นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจางประจํา เปนเวร-ยาม

รักษาการณประจําสวนราชการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน ท้ังนี้ใหถือปฏิบัติเปนไปตามหมวด ๔ กับใหจัดตั้ง

กองรักษาการณ เพ่ือถวายพระเกียรติแด พระบรมวงศานุวงศ รวมทั้งแสดงความเคารพนายกรัฐมนตรี 

 

และบุคคล... 
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และบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวาดวยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ 

ทางทหาร ตามหวงเวลาที่เสด็จฯ หรอืมาปฏิบัติภารกิจในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของกองทัพอากาศดวย 

   ๘.๒๐ หนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม จัดตั้งศูนยรักษาการณหนวย 

เพ่ือวางแผน อํานวยการ ประสานงาน ควบคุม และกํากับดูแลการรักษาการณในภาวะปกติ โดยจัดนายทหาร

สัญญาบัตร นายทหารประทวน ทหารกองประจําการ ขาราชการกลาโหมพลเรือน และลูกจางประจํา 

เปนเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการปฏิบัติหนาที่เปนประจําทุกวัน ท้ังนี้ใหถือปฏิบัติเปนไปตามหมวด ๔ 

 ขอ ๙ การรักษาการณ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศ แบงออกเปน ๓ ประเภท 

   ๙.๑ การรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน 

   ๙.๒ การรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ 

   ๙.๓ การรักษาการณดวยเวร-ยามรกัษาการณประจําสวนราชการ 

 ขอ ๑๐ การแบงพ้ืนที่รับผิดชอบในการรักษาการณ 

    ๑๐.๑ ทหารอากาศโยธิน มีหนาที่รับผิดชอบพื้นท่ีภายในที่ตั้งกองทัพอากาศ ที่อยู

นอกเขตรบัผิดชอบของสวนราชการตาง ๆ ในที่ตั้งกองทัพอากาศนั้น และเขตพ้ืนที่บางสวนตามที่สวนราชการตาง ๆ 

ตกลงมอบหมายใหอยูในความรับผิดชอบของทหารอากาศโยธิน โดยผูบังคับบัญชาสูงสุด ณ ที่ตั้งน้ัน เปนผูแบงมอบ

เขตรับผิดชอบใหแกทหารอากาศโยธิน รวมทั้งพื้นที่รักษาความปลอดภัยที่ไดรับมอบหมายดวย 

    ๑๐.๒ สารวัตรทหารอากาศ มีหนาที่รับผิดชอบ 

     ๑๐.๒.๑ พ้ืนท่ีตามขอตกลงกับมณฑลทหารบก 

     ๑๐.๒.๒ พ้ืนท่ีเขตปลอดภัยในราชการทหาร 

     ๑๐.๒.๓ พ้ืนท่ีภายในที่ตั้งกองทัพอากาศที่มิไดอยูในความรับผิดชอบใน

การรักษาการณของสวนราชการอื่น ๆ โดยผูบังคับบัญชาสูงสุดในพ้ืนที่น้ัน ไดแบงเขตความรับผิดชอบ 

    ๑๐.๓ เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ มีหนาที่รับผิดชอบภายในเขตพ้ืนที่ 

ของสวนราชการนั้น ๆ สําหรับที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด สวนที่ ต้ัง 

กองทัพอากาศอ่ืน ๆ ใหผูบังคับหนวย ณ ที่ตั้งน้ันเปนผูกําหนด  

 ขอ ๑๑ การติดตอสื่อสาร 

    ๑๑.๑ เครื่องมือสื่อสารใหเปนไปตามอัตราการจัดของหนวย 

    ๑๑.๒ ขายวิทยุ รหัส-นามเรียกขาน และมาตรการการใชงานวิทยุมือถือ ใหปฏิบัติ

ตามท่ีกองทัพอากาศกําหนด 

    ๑๑.๓ ใหจัดตั้งระบบติดตอสื่อสารหลัก-รอง ไดตามความจําเปนและเหมาะสม 

 ขอ ๑๒ มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของหนวยและโครงสรางการจัด

และอัตราการรักษาการณ ใหเปนไปตาม ผนวก ก และ ผนวก ข ทายระเบียบน้ี 

 

 

หมวด ๒... 
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หมวด ๒ 

การรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน 

 ขอ ๑๓ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖  

และโรงเรียนการบิน ดําเนินการจัดจุดรักษาการณ และเวร-ยามรักษาการณ ตามแผนปองกันที่ตั้งหนวย 

 ขอ ๑๔ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบินและโรงเรียนการบิน จัดตั้งกองรักษาการณ  

เพ่ือถวายพระเกียรติ และถวายความปลอดภัยแดพระบรมวงศานุวงศท่ีเสด็จฯ มาในพื้นท่ีรับผิดชอบของ

กองทัพอากาศ แสดงความเคารพนายกรัฐมนตรีและบุคคลสําคัญทางทหารตามระเบียบกระทรวงกลาโหมวา

ดวยการรักษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญทางทหาร พ.ศ.๒๕๒๙  ให เปนไปตามโครงสรางการจัด 

และระเบียบปฏิบัติของหนวย 

 ขอ ๑๕ การแตงกาย 

    ๑๕.๑ การรักษาการณดวยกําลังทหารอากาศโยธิน หรือหนวยที่ใชกําลังของทหาร

อากาศโยธิน ใหเจาหนาที่แตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง หมวกทรงหมอตาล หรือชุดฝกสีเทา

หรือชุดฝกสีพราง หมวกทรงออน สีน้ําเงินดําหรือสีแดงโดยมีเครื่องหมายแสดงตัวเปนปลอกแขนผากํามะหยี่ 

สีแดง มีขนาดกวาง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีอักษรยอ “น.เวร ศยพ.ศปก.ทอ.”, “น.เวร อย.บน. ...”, 

“น.เวร อย.รร.การบิน”, และ “น.เวร ศรก. ...(ชื่อยอหนวย)” ปกดวยดายหรือไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง 

๒ เซนติเมตร สวมติดที่แขนเสื้อขางขวา กึ่งกลางระหวางไหลกับขอศอก โดยใหตัวอักษรอยูดานนอกมองเห็นไดงาย  

    ๑๕.๒ เจาหนาที่ รักษาการณ แต งเครื่ องแบบตามระเบียบปฏิบัติประจําของ 

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน  

 ขอ ๑๖  อํานาจหนาท่ีของเวร-ยามรักษาการณวาดวยการรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน  

ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวย 

 ขอ ๑๗ อาวุธที่ใชในการรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน ใหเปนไปตามแผนปองกัน

ที่ตั้งหนวย  

 ขอ ๑๘ การรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน ใหอยูในบังคับบัญชาของผูมีอํานาจบังคับบัญชา

ซึ่งประกอบดวย ผูบังคับบัญชา และผูรับมอบอํานาจการบังคับบัญชา ดังนี้ 

    ๑๘.๑ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาการรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน 

     ๑๘.๑.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมอืง ไดแก ผูบัญชาการหนวยบัญชาการ

อากาศโยธิน 

     ๑๘.๑.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก ผูบังคับการกองบิน 

และผูบัญชาการโรงเรยีนการบิน 

 

 

๑๘.๑.๓  หนวยที่ตั้ง... 
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     ๑๘.๑.๓ หนวยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ไดแก ผูบังคับหนวย/ 

ผูบังคับศูนยรกัษาการณของหนวย 

    ๑๘.๒ ผูรบัมอบอํานาจการบังคับบัญชา 

     ๑๘.๒.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก นายทหารเวรหนวยบัญชาการ

กองบัญชาการอากาศโยธิน 

     ๑๘.๒.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก นายทหารเวร กองบิน 

๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน  

     ๑๘.๒.๓ หนวยที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม ไดแก นายทหารเวร

ศูนยรักษาการณของหนวย 

 ขอ ๑๙ ผูมีอํานาจตรวจการรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน 

    ๑๙.๑ ผูบัญชาการทหารอากาศ ผู บัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน  

ผูบังคับการกองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน หรือผูรับมอบอํานาจ

การบังคับบัญชา 

    ๑๙.๒ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ เฉพาะท่ีตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง นายทหารเวรศูนยยุทธการภาคพ้ืน  

ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ นายทหารเวรสวนปองกันฐานบิน ศูนยปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน 

หรือศูนยรักษาการณของหนวยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 

    ๑๙.๓ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นของผูบังคับหนวยบัญชาการอากาศโยธิน  

ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศนั้น ๆ หรือนายทหารสัญญาบัตรผูรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษร ใหตรวจการ

รักษาการณแทนผูบังคับบัญชา 

 ขอ ๒๐ อํานาจและหรือการใชอาวุธของเวร-ยามรักษาการณ 

    ๒๐.๑ เวร-ยามรักษาการณ มีอํานาจ ดังนี้ 

     ๒๐.๑.๑ หามปรามหรือจับกุมผูฝาฝน ผูขัดขืนการปฏิบัติหนาที่ของเวร-ยาม

รักษาการณ หรือผูลวงล้ําเขามาในบริเวณที่รับผิดชอบ 

     ๒๐.๑.๒ ชวยจับกุมผูกระทําความผิดท่ีอยูใกลเขตรับผิดชอบตามความ

จําเปนเมื่อไดรับการรองขอจากสารวัตรทหารอากาศ หรอืเจาพนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ ทั้งนี้ตองแจงขอ

อนุมัติและไดรับอนุมัติจากนายทหารเวรหนวยบัญชาการกองบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, 

๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือนายทหารเวรศูนยรักษาการณของหนวย แตท้ังนี้ตองไมเปน

การเสียหายตอหนาที่ท่ีตนรักษาอยู 

 

 

๒๐.๒  เวร-ยาม... 
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    ๒๐.๒ เวร-ยามรักษาการณสามารถใชอาวุธไดตามความจําเปนสมควรแกเหตุ 

ตามกฎหมาย โดยพยายามใชอาวุธจากลักษณะเบาไปหาหนัก ตั้งแต ตี แทง จนถึงยิงตออวัยวะที่สําคัญนอยไปหามาก

ตามลําดับ และจะใชอาวุธไดในกรณีตอไปนี้ 

     ๒๐.๒.๑ เพื่อปองกันตนเอง หรอืผูอื่นที่ตนมีหนาที่คุมครองปองกัน  

     ๒๐.๒.๒ เพื่อรักษา ปองกันอาคาร สถานที่และทรัพยสินท่ีไดรับมอบหมาย 

ใหดูแลรับผิดชอบ 

     ๒๐.๒.๓ เพ่ือปองกันและระงับเหตุอันตรายรายแรงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 

ที่รับผิดชอบ 

     ๒๐.๒.๔ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาสั่งการโดยชอบดวยกฎหมาย 

 ขอ ๒๑ ขอหามของเวร-ยามรักษาการณในขณะปฏิบัติหนาที่ 

    ๒๑.๑ หามยืนพิง หรือทาวปน ตองยืนดวยทาองอาจและเปนสงาอยูเสมอ 

    ๒๑.๒ หามปลอยอาวุธประจํากายออกจากตัวเปนอันขาด 

    ๒๑.๓ หามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรอืเครื่องด่ืมใด ๆ ยกเวนน้ําดื่ม 

    ๒๑.๔ หามอานหนังสือ หามใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสที่ไมเก่ียวกับหนาที่ของตน 

    ๒๑.๕ หามรับ หรือฝากเงิน หรอืสิ่งของจากผูใดเปนอันขาด 

    ๒๑.๖ หามพูดคุยกับผูใด เวนแตเรื่องที่เก่ียวกับหนาที่ของตน 

    ๒๑.๗ หามใชกิริยาวาจาไมสุภาพ หรือไมสมควรตอผูอื่น 

    ๒๑.๘ หามรองรําทาํเพลง หรือสงเสียงดังโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 

    ๒๑.๙ หามออกนอกพื้นที่ที่รกัษาการณ  หรือจุดรักษาการณโดยพลการ 

    ๒๑.๑๐ หามพูดคุยหยอกลอ หรือนําเครื่องการละเลนตาง ๆ  มาเลนในขณะปฏิบัติหนาที่ 

    ๒๑.๑๑ หามเขารักษาการณแทนกันเองโดยมิไดรับอนุญาตจากผูมี อํานาจ 

จัดเวร-ยามรักษาการณ 

    ๒๑.๑๒ หามปฏิบัติภารกิจอื่นใดที่มิใชงานในอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบ 

 ขอ ๒๒ การสับเปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน 

    ๒๒.๑ การสับเปลี่ยน และรับ-สงหนาที่ เวร-ยามรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน 

ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัตปิระจําหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ 

และโรงเรียนการบิน หรือศูนยรักษาการณของหนวยกําหนด หากเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณผลัดตอไป  

ยังไมมารับหนาที่ใหเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณเดิมรักษาการณอยูตอไปและรีบรายงานใหนายทหารเวร

หนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือ 

ศูนยรักษาการณของหนวยที่ต้ังกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม พิจารณาดําเนินการตอไป 

 

 

๒๒.๒  ใหนายทหารเวร... 
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    ๒๒.๒ ใหนายทหารเวรหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, 

๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือนายทหารเวรศนูยรักษาการณของหนวย ตรวจสอบยอดกําลังพล

เจาหนาที่รักษาการณกอนจะเขารักษาการณ เพ่ืออบรม ชี้แจงระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ท่ีเวร-ยามรักษาการณ 

แตละแหงจะตองปฏิบัติ และขอบกพรองที่ควรแกไขตาง ๆ ในเรื่องที่เก่ียวกับหนาที่รักษาการณ ตลอดจนตรวจ

เครื่องแตงกาย อาวุธ-กระสุน เคร่ืองมือสื่อสาร ยานพาหนะ และอ่ืน ๆ ใหเรียบรอย 

    ๒๒.๓ ใหหนวยบัญชาการอากาศโยธิน กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, 

๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน หรือศูนยรักษาการณของหนวยที่ตั้งกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม จัดทํา

คําสั่งการรักษาการณดวยทหารอากาศโยธิน  

หมวด ๓ 

การรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ 

 ขอ ๒๓ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง กองรอยสารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, 

๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน ดําเนินการจัดจุดรักษาการณ และเวร-ยาม

รักษาการณ  

 ขอ ๒๔ อํานาจหนาที่และรายละเอียดการปฏิบัติตาง ๆ ของการรักษาการณ ดวยสารวัตร

ทหารอากาศ ใหเปนไปตามระเบียบปฏิบัติของหนวย 

 ขอ ๒๕ การบังคับบัญชา การรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศอยูในการบังคับบัญชา 

ของผูมีอํานาจบังคับบัญชาและผูรบัมอบอํานาจบังคบับัญชา ดังนี้ 

    ๒๕.๑ ผูมีอํานาจบังคับบัญชาการรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ 

     ๒๕.๑.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก ผูบังคบัทหารอากาศดอนเมือง 

     ๒๕.๑.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก ผูบังคับกองรอยทหาร

สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน 

    ๒๕.๒ ผูรบัมอบอํานาจบังคบับัญชาการรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ 

     ๒๕.๒.๑ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก นายทหารเวรสวนสารวัตร

ทหารอากาศ ศนูยยุทธการภาคพ้ืน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

     ๒๕.๒.๒ นอกที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ไดแก นายทหารเวร กองรอย

สารวัตรทหารอากาศ กองบิน ๑, ๒, ๔, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, ๕, ๕๖ และโรงเรียนการบิน 

 ขอ ๒๖ ผูมีอํานาจตรวจการรักษาการณดวยสารวัตรทหารอากาศ ไดแก 

    ๒๖.๑ ผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ตั้งแตนายทหารเวรสวนสารวัตรทหารอากาศ  

ศูนยยุทธการภาคพ้ืน ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ ขึ้นไป 

    ๒๖.๒ นายทหารสัญญาบัตรที่ไดรับมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรใหตรวจ

การรักษาการณแทนผูบังคับบัญชา 

 

๒๖.๓  นายทหารเวร... 
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    ๒๖.๓ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศและผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ เฉพาะที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง 

 ขอ ๒๗ การแตงกายเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศในขณะปฏิบัติหนาที่ ใหแตงกาย 

ดวยเครื่องแบบพิเศษตามท่ีทางราชการกําหนด 

 ขอ ๒๘ อาวุธประจํากาย ใหเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศท่ีเขารักษาการณ ใชอาวุธ

ประจํากายพรอมดวยกระสุนตามอัตราที่ทางราชการกําหนดและแจกจายใหเทานั้น หามใชอาวุธสวนตัวโดย

เด็ดขาด การจะใชอาวุธชนิดใดแลวแตผูมีอํานาจสั่งใชสารวัตรทหารอากาศเปนผูกําหนด ตามสถานการณและ 

ความเหมาะสม 

 ขอ ๒๙ อํานาจและการใชอาวุธของเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศ ในขณะปฏิบัติหนาที่

รักษาการณใหใชไดตามความจําเปนของสถานการณ เพ่ือปองกันภยันตรายที่ใกลจะถึง จากลักษณะเบาไปหาหนัก   

และสมควรแกเหตุตามกฎหมายในกรณีตอไปนี้ 

    ๒๙.๑ เพื่อปองกันตนเอง หรือผูอื่นท่ีตนมีหนาที่คุมครองปองกัน 

    ๒๙.๒ เพื่อรักษา ปองกันอาคาร สถานที่  และทรัพยสินที่ ไดรับมอบหมาย 

ใหดูแลรับผิดชอบ 

    ๒๙.๓ เพื่อปองกันและระงับเหตุอันตรายรายแรงท่ีเกิดขึ้นในพ้ืนที่ท่ีรับผิดชอบ 

    ๒๙.๔ เพื่อบังคับผูถูกควบคุมที่กําลังจะหลบหนีจากสถานที่ควบคุม หรือใชอาวุธ 

เพ่ือกอความไมสงบ 

    ๒๙.๕ เมื่อไดรับคําสั่ งจากผูบังคับบัญชา ท่ีสั่ งการโดยชอบดวยกฎหมาย        

และแบบธรรมเนียมทหาร 

 ขอ ๓๐ ขอหามของเจาหนาที่สารวัตรทหารอากาศที่ปฏิบัติหนาที่รักษาการณประจําจุด

รักษาการณ ใหปฏิบัตติามขอ ๒๑ โดยอนุโลม 

หมวด ๔ 

การรักษาการณดวยเวร-ยามรกัษาการณประจําสวนราชการ 

 ขอ ๓๑ เจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ โดยปกตใิหจัดดังนี้ 

    ๓๑.๑ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย นายทหารเวรกองบัญชาการหนวยบัญชาการ

อากาศโยธิน นายทหารเวรสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวร

โรงเรยีนการบิน  

    ๓๑.๒ ผูช วยนายทหารเวรศูนย รักษาการณหน วย ผู ช วยนายทหารเวร

กองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน ผูชวยนายทหารเวรสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง  

ผูชวยนายทหารเวรกองบิน ผูชวยนายทหารเวรโรงเรียนการบิน 

 

๓๑.๓  เสมียนเวร… 
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    ๓๑.๓ เสมียนเวรหรือจาเวร 

    ๓๑.๔ ผูชวยเสมียนเวรหรือผูชวยจาเวร 

    ๓๑.๕ เวร-ยามรักษาการณอ่ืน ๆ 

 ขอ ๓๒ ผูท่ีไมตองจัดเปนเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ไดแก 

    ๓๒.๑ นายทหารสัญญาบัตรที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปน 

ราชองครกัษเวร นักบินพระราชพาหนะ แพทย และพยาบาล 

    ๓๒.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ) 

ขึ้นไป 

    ๓๒.๓ รองหัวหนาสวนราชการ เสนาธิการของสวนราชการ ผูบังคับฝูงบิน และ 

ผูบังคับกองพัน 

    ๓๒.๔ นายทหารฝายอํานวยการประจําผู บังคับบัญชา และนายทหารเหลา 

พระธรรมนูญ 

    ๓๒.๕ ผูมีหนาที่ราชการ ซึ่งไดรายงานแจงเหตุผลความจําเปนของดจัดเปน 

เจาหนาทีเ่วร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการเปนลายลักษณอักษรตอหัวหนาสวนราชการที่มีอํานาจสั่งจัด

เวร-ยาม และไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรแลว 

 ขอ ๓๓ การแตงกาย 

    ๓๓.๑ ใหเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ แตงเครื่องแบบปกติ

เทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  หรือเครื่องแบบฝก และมีเครื่องหมายแสดงตัว คือปลอกแขน ทําดวย 

ผาสักหลาดสีขาว ขนาดกวาง ๑๑.๕ เซนติเมตร ที่ขอบบนและขอบลางของปลอกแขน มีแถบสีฟาขนาด 

กวาง ๐.๕ เซนติเมตร ดานละ ๑ แถบ แตละแถบหางจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขน  

มีขอความวา “น.เวร ศรก.” “ผช.น.เวร ศรก.” “น.เวร บน...” ผช.น.เวร บน...” “น.เวร รร.การบิน” “ผช.น.เวร 

รร.การบิน” “น.เวร บก.อย.” “น.เวร สน.ผบ.ดม.” “เสมียนเวร” “จาเวร” หรือเวร-ยามรักษาการณอื่น ๆ 

แลวแตกรณี ปกดวยไหมสีน้ําเงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร โดยมีอักษรยอบอกชื่อสวนราชการตอทาย 

สวมติดที่แขนเสื้อขางขวาก่ึงกลางระหวางไหลกับขอศอก โดยใหตัวอักษรอยูดานนอกมองเห็นไดงาย ชั้นยศ 

จาอากาศทหารชายแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาว หมวกทรงหมอตาล และทหารหญิงแตงเครื่องแบบ

ปกติคอพับแขนยาว หมวกทรงกลมพับปกสีเทา 

    ๓๓.๒ สําหรับขาราชการกลาโหมพลเรือน หรือลูกจางประจํา ซึ่งทําหนาที่ 

ยามรักษาการณ ใหแตงเครื่องแบบชนิดที่มีลักษณะสอดคลองกับเครื่องแบบตามขอ ๑๕ และใหมีปลอกแขน 

ทําดวยผาสักหลาดสีแดง กวาง ๑๐ เซนติเมตร ปกดวยไหมสีขาว ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร พันรอบ

แขนขวาเหนือขอศอก โดยอนุโลม 

 

 

ขอ  ๓๔  อาวุธ… 
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 ขอ ๓๔ อาวุธประจํากาย  

    ๓๔.๑ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย ขณะปฏิบัติหนาที่เวร ใหมีอาวุธปนพก

พรอมดวยกระสุนตามอัตรา เปนอาวุธประจํากายคนละ ๑ กระบอก ตามที่ กรมสรรพาวุธทหารอากาศกําหนด 

โดยใชประกอบกับซองปนชนิดรอยเข็มขัดคาดเอวมีรูปรางและขนาดเหมาะสมกับขนาดของปน 

    ๓๔.๒ การรอยซองปนกับเข็มขัดคาดเอวใหรอยอยูทางดานขวามือ ระหวาง 

หวงกางเกงสําหรับสอดเข็มขัดดานหนาและดานขาง เข็มขัดคาดเอวทําดวยดายถักสีเทาเชนเดียวกับท่ีใชประกอบ

เคร่ืองแบบฝก สําหรับผูชวยนายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวยที่มิใชนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งหัวหนาหนวยน้ัน 

พิจารณาเห็นวามีความจําเปนและสมควรจะใหมีอาวุธปนพกเปนอาวุธประจํากายในขณะปฏิบัติหนาที่ดวยก็ให

กระทําได โดยใหสั่งการไวเปนลายลักษณอักษร 

    ๓๔.๓ สําหรบัเวร-ยามรักษาการณใหมีอาวุธพรอมซอง หรืออาวุธอ่ืนแลวแตกรณี

โดยใชประกอบเข็มขัดหัวสีดํา หรือเข็มขัดดายถักสีเทา 

 ขอ ๓๕ อาวุธประจํากายของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการดังกลาว ตองเปนอาวุธ

ที่ทางราชการจัดใหเทานั้น หามใชอาวุธสวนตัวโดยเด็ดขาด 

 ขอ ๓๖ เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ จะใชอาวุธประจํากายไดตามความจําเปน 

ของสถานการณเพื่อปองกันภยันตรายที่ใกลจะถึงและพอสมควรแกเหตุจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต ตี แทง 

จนถึงยิง ที่อวัยวะที่สําคัญนอยไปหามากตามลําดับ และจะใชอาวุธไดภายในขอจํากัด ดังนี้ 

    ๓๖.๑ ในขณะปฏิบัติหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ 

    ๓๖.๒ เพ่ือปองกันทรัพยสินของทางราชการที่อยูในความครอบครองของราชการที่ตน

ไดรับมอบหมายใหรักษาอยู หรือเพื่อปองกันตนเองใหพนภยันตรายที่ใกลจะถึง โดยสมควรแกเหตุ 

    ๓๖.๓ ผูถูกจับกุมขัดขืนคําสั่ง หรือแสดงกิริยาตอสูขัดขวาง หรือพยายามหลบหนี 

และทํารายหรือจะทํารายเวร-ยามรักษาการณ 

    ๓๖.๔ ตองใชอาวุธภายในเขตสถานที่ที่รักษาการณอยูเทานั้น เวนแตการใชอาวุธนั้น 

เปนการใชติดพันกันมาตั้งแตยังอยูภายในเขตดังกลาวแลว 

    ๓๖.๕ เม่ือผูมอีํานาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการสั่งโดยชอบ

ดวยกฎหมาย 

 ขอ ๓๗ การบังคับบัญชา ใหหัวหนาสวนราชการผูมีอํานาจสั่งจัดเวร-ยามรักษาการณประจํา

สวนราชการเปนผูบังคบับัญชาเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ 

 ขอ ๓๘ ผูมีอํานาจตรวจการรักษาการณของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ไดแก 

    ๓๘.๑ ผูบังคบัศูนยรักษาการณหนวย หรือผูไดรับมอบอํานาจ  

    ๓๘.๒ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย   

 

 

๓๘.๓  นายทหารเวร... 
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    ๓๘.๓ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ เฉพาะที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง 

 ขอ ๓๙ อํานาจและหนาที่ของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการใหเปนไปตามผนวก ค 

ทายระเบียบน้ี 

 ขอ ๔๐ การจัดเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ 

    ๔๐.๑ นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย ใหจัดจากนายทหารสัญญาบัตรท่ีมียศ

ตั้งแตเรืออากาศตรีจนถึงนาวาอากาศเอกที่ไมผานหลักสูตรเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

หรือเทียบเทา และพันจาอากาศเอกท่ีทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร สําหรับหนวยกองทัพอากาศ

ปฏิบัติราชการสนาม ใหจัดขาราชการชั้นยศพันจาอากาศเอกไดโดยอนุโลม 

    ๔๐.๒ ผูชวยนายทหารเวร ใหจัดจากผูท่ีมียศตั้งแตพันจาอากาศตรขีึ้นไป 

    ๔๐.๓ เสมียนเวรหรือจาเวร ใหจัดจากนายทหารประทวนที่มียศตั้งแตจาอากาศตรี 

ขึ้นไป สําหรับตําแหนงจาเวรจะจัดเมื่อหนวยมีทหารกองประจําการอยูภายใตการบังคับบัญชา 

    ๔๐.๔ ผูชวยเสมียนเวรหรือผูชวยจาเวร 

     ๔๐.๔.๑ ผูชวยเสมียนเวร จัดจากนายทหารประทวนที่มียศตั้งแตจาอากาศตรี

ขึ้นไป หรือขาราชการกลาโหมพลเรอืนต่ํากวาชั้นสัญญาบัตร หรือลูกจางประจํา 

     ๔๐.๔.๒ ผูชวยจาเวร ใหจัดจากนายทหารประทวนที่มียศตั้งแตจาอากาศตรี

ขึ้นไป โดยจะจัดก็ตอเม่ือหนวยตองมีทหารกองประจําการ อยูภายใตการบังคับบัญชา 

    ๔๐.๕ เวร-ยามรักษาการณอ่ืน ๆ ใหจัดจากขาราชการ ทหารกองประจําการ หรือ

ลูกจางประจํา ตามความจําเปน  

 ขอ ๔๑ ใหจัดเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ เขาปฏิบัติหนาที่เวร-ยามรักษาการณ 

ครั้งละ ๒๔ ชั่วโมง ปกติหามจัดใหอยูเวร-ยามรักษาการณตอเนื่องเกิน ๒๔ ชั่วโมง หากผูใดถูกจัดเปนเวร-ยาม

รักษาการณประจําสวนราชการในวันหยุดราชการ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง มาแลวใหยกเวนไมตองจัดเขาเปน

เจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณในรอบตอไปหนึ่งครั้ง เวนแตผูมีอํานาจแตงตั้งจะสั่งเปนอยางอ่ืน สําหรับทหารหญิง

ขาราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจางประจําหญิง ใหจัดปฏิบัติหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจํา 

สวนราชการ เฉพาะเวลากลางวัน ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ นาฬิกา ในวันเสาร วันอาทิตย และ

วันหยุดราชการประจําป 

 ขอ ๔๒ การแตงตั้งเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการหรือผูที่

ไดรับมอบหมาย ออกคําสั่งแตงตั้งเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ เปนลายลักษณอักษร และแจงให 

ผูที่จะตองเขาเปนเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ทราบลวงหนากอนปฏิบัติหนาที่ ไมนอยกวา 

๔๘  ชั่วโมง 

 

ขอ  ๔๓  การรายงาน... 



 - ๑๘ - 

 

 ขอ ๔๓ การรายงานของเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ 

    ๔๓.๑ ใหรายงานเปนลายลักษณอักษร ตามแบบรายงานท่ีกําหนดในผนวก ฉ 

    ๔๓.๒ ใหรายงานดวยวาจาเมื่อ 

     ๔๓.๒.๑ มีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้น โดยรายงานตอผูบังคับบัญชาทันที 

     ๔๓.๒.๒ ผูมีอํานาจตรวจการรักษาการณตามขอ ๓๘ และเวร-ยาม 

รักษาการณชั้นเหนือมาตรวจ 

     ๔๓.๒.๓ เมื่อพบหัวหนาสวนราชการของเวร-ยามรักษาการณในโอกาสแรก

ของวันรุงข้ึน 

    ๔๓.๓ การรายงานดวยวาจา ใหใชคํารายงานดังนี้ “กระผม, ดิฉัน (ยศ,ชื่อ,ชื่อสกุล) 

เปน (เวร-ยามรักษาการณ) ประจํา (ชื่อสวนราชการ) ระหวางรักษาหนาที่ เหตุการณ .........................................

(ปกติหรือไมปกติถาไมปกติใหชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้น) ครับ, คะ” 

 ขอ ๔๔ ขอหามของเวรประจําสวนราชการ  

    ๔๔.๑ หามเสพของมึนเมาทุกชนิด 

    ๔๔.๒ หามใชกิริยา วาจา ไมสุภาพตอผูมาติดตอ 

    ๔๔.๓ หามถอดเครื่องแตงกาย เครื่องหมายแสดงตัว อาวุธประจํากาย ขณะปฏิบัติ

หนาท่ี 

    ๔๔.๔ หามประกอบอาหาร หรือสูบบุหรี่ในที่พักเวรอยางเดด็ขาด 

    ๔๔.๕ หามรองรําทาํเพลง หรือสงเสียงดัง โดยไมมีเหตผุลอันสมควร 

    ๔๔.๖ หามออกไปนอกสถานที่ตั้ ง  ยกเวนมี เหตุผลความจํา เปนเกี่ยวกับ          

การปฏิบัติหนาที่ 

    ๔๔.๗ หามเปดเครื่องใชไฟฟาโดยไมจําเปน เมื่อมิไดประจําอยูในที่พักเวร 

    ๔๔.๘ หามกระทําการใด ๆ อันไมสมควรและไมเปนสาระตอการปฏิบัติหนาที่เวร 

หรือทําใหบกพรองตอหนาที่เวร 

 ขอ ๔๕ ขอหามสําหรับยามรักษาการณประจําสวนราชการขณะปฏิบัติหนาที่ 

    ๔๕.๑ ปฏิบัติตามขอหามของเจาหนาที่เวรประจําสวนราชการตามขอ ๔๔ 

    ๔๕.๒ หามสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหาร หรอืดื่มเครื่องดื่มใด ๆ ยกเวนน้ําดื่ม 

    ๔๕.๓ หามอานหนังสือท่ีไมเก่ียวของกับหนาที่ที่รับผิดชอบ 

    ๔๕.๔ หามรับหรือรับฝาก เงินหรือสิ่งของจากผูใดเปนอันขาด 

    ๔๕.๕ หามพูดคุยกับผูใด เวนแตเรื่องที่เกี่ยวของกับหนาท่ีที่ปฏิบัติ โดยจะตอง 

ไมเปดเผยขอมูลที่เปนความลับของทางราชการ 

 

 

ขอ  ๔๖  การรับ-สง... 



 - ๑๙ - 

 

 ขอ ๔๖ การรับ-สงหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ ใหสวนราชการตาง ๆ 

กําหนดเวลารับ-สงหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการในเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา แตสําหรับกรณีที่ 

เวร-ยามรกัษาการณประจําสวนราชการเปนทหารหญิง ขาราชการกลาโหมพลเรือนหญิง และลูกจางประจําหญิง 

ใหสงหนาที่แกเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการที่เปนทหารชาย หรือขาราชการกลาโหมพลเรือนชาย 

หรือลูกจางประจําชาย แลวแตกรณี ในเวลา ๑๖.๐๐ นาฬกิา หากเวร-ยามรักษาการณผลัดตอไปไมมารับหนาที่

ภายในกําหนดเวลา ใหเวร-ยามรักษาการณเดิม รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น จนถึงผูมีอํานาจสั่งแตงตั้ง

เวร-ยามรักษาการณ และอยูปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีผูอ่ืนมารับหนาที่ ในกรณีเชนน้ี ใหผูมีอํานาจแตงตั้ง

เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ รีบจัดผูอื่นมารับหนาที่แทนโดยดวน 

หมวด ๕ 

นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

 ขอ ๔๗ การจัดผูปฏิบัติหนาที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหจัดจากนายทหาร

สัญญาบัตรที่มีชั้นยศนาวาอากาศเอก และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหจัดจากนายทหาร

สัญญาบัตรท่ีมีชั้นยศนาวาอากาศโท สังกัดสวนราชการ ณ ที่ต้ังกองทัพอากาศดอนเมือง ที่สําเร็จการศึกษาจาก

โรงเรยีนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หรือเทียบเทา 

 ขอ ๔๘ ผูมีคุณสมบัติตามขอ ๔๗ ไดรับยกเวนไมตองเขาเปนนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ไดแก 

    ๔๘.๑ ผูที่ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งใหเปนราชองครักษเวร 

นักบินพระราชพาหนะ แพทย และพยาบาล 

    ๔๘.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศนาวาอากาศเอก (อัตราเงินเดือนนาวาอากาศเอกพิเศษ) 

ขึ้นไป 

    ๔๘.๓ รองผูบังคับการกองบิน ๖ รองผูบังคับการกรมทหารอากาศโยธิน 

รองผูบังคับการกรมทหารตอสูอากาศยาน รองผูบังคับการกรมปฏิบัติการพิเศษ รองผูบังคับการกรมทหาร

สารวัตรทหารอากาศ เสนาธิการกรมทหารอากาศโยธิน เสนาธิการกรมทหารตอสูอากาศยาน เสนาธิการกรม

ปฏิบัติการพิเศษ เสนาธิการกรมทหารสารวัตรทหารอากาศ ผูบังคับฝูงบินในสังกัดกองบิน ๖ และผูบังคับ 

กองพันของหนวยทหาร  

    ๔๘.๔ นายทหารฝายอํานวยการประจําตัวผู บั งคับบัญชา และนายทหาร 

เหลาพระธรรมนูญ 

    ๔๘.๕ ผูมีหนาท่ีราชการซึ่งไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรใหงดจัด  

 

 

 

 

ขอ  ๔๙  การสับเปลี่ยน... 



 - ๒๐ - 

 

 ขอ ๔๙ การสับเปลี่ยนเวร และการงดจัดเขาเวรอํานวยการกองทพัอากาศ เปนครั้งคราว 

    ๔๙.๑ เมื่อมีคําสั่งจัดเขาเวรแลว หากผูใดไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามคําสั่งน้ันได 

ดวยเหตุใดก็ตามใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบ แลวใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่เปนหนวยตนสังกัดของ

นายทหารเวรผูนั้น แจงใหกรมสารบรรณทหารอากาศทราบ กอนกําหนดการเขาเวรของนายทหารผูน้ัน 

อยางนอย ๓ วันทําการ พรอมดวยรายชื่อนายทหารเวรที่จะเขาเวรแทน เพ่ือดําเนินการตอไป 

    ๔๙.๒ นายทหารผูใดไมสามารถเขาเวรไดดวยเหตุใดก็ตาม และยังไมมีคําสั่ง 

จัดเขาเวรใหหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศท่ีเปนตนสังกัดของนายทหารผูนั้น แจงใหกรมสารบรรณทหารอากาศ

ทราบโดยเร็วท่ีสุด พรอมแจงระยะเวลาท่ีนายทหารผูนั้นไมสามารถเขาปฏิบัติหนาท่ีเวรเพื่อจะไดงดจัดเวรให 

หากมีคําสั่งจัดเวรแลว ตองปฏิบัติตามขอ ๔๙.๑ 

 ขอ ๕๐ นายทหารผูใดถูกจัดเขาปฏิบัติหนาที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือ

ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ในวันหยุดราชการตลอด ๒๔ ชั่วโมงแลว ใหไดรับสิทธิยกเวน 

การจัดเขาเวรในรอบถัดไป  

 ขอ ๕๑ การรับ-สงหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหาร

เวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหปฏิบัติตามขอ ๔๖ โดยอนุโลม และใชแบบฟอรมตามผนวก ฉ-๑ 

 ขอ ๕๒ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ ขณะปฏิบัติหนาท่ีรักษาการณใหแตงเครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง  

และมีเคร่ืองหมายแสดงตัวกับอาวุธประจํากาย ดังน้ี 

    ๕๒.๑ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีปลอกแขนทําดวยสักหลาดสีฟา 

กวาง ๑๑.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีแถบสักหลาดสีขาว กวาง ๓.๕ เซนติเมตร คาดโดยรอบ บนแถบ 

สีขาวมีขอความวา “น.เวรอํานวยการ ทอ.” ปกดวยไหมสีน้ําเงิน ตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร ปลอกแขนนี้ 

ใชสวมท่ีแขนเสื้อขางขวา กึ่งกลางระหวางไหลกับขอศอก โดยใหตัวอักษรอยูดานนอกมองเห็นไดงาย 

    ๕๒.๒ ผูชวยนายทหารเวรอํานวยกองทัพอากาศ มีปลอกแขนรูปรางและลักษณะ     

การใชเชนเดียวกับขอ ๕๒.๑ เวนแตขอความเปน “ผช.น.เวรอํานวยการ ทอ.” 

    ๕๒.๓ ปายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหาร

เวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหมีรูปแบบและรายละเอียดตามผนวก ง ทายระเบียบนี้ และใหติดไวที่ 

ปกกระเปาเสื้อดานซาย ในลักษณะที่เห็นเดนชัดและตองติดตลอดเวลาเม่ือปฏิบัติหนาที่นายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศหรือผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

    ๕๒.๔ ธงนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม

ชายธงดานฐานของรูปสามเหลี่ยม กวาง ๓๕ เซนติเมตร ความยาวของธงวัดตั้งฉากกับฐานของรูปสามเหลี่ยม

ยาว ๕๕ เซนติเมตร พื้นสีฟา ก่ึงกลางมีแถบสีขาว กวาง ๕.๕ เซนติเมตร ติดตลอดตามดานยาวของพื้นธงมีคันธง 

ทําดวยไมหรือโลหะขนาดพองาม ใหปกหรือติดท่ีสวนหนารถยนตของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

 

๕๒.๕  นายทหารเวร... 



 - ๒๑ - 

 

 

 

    ๕๒.๕ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ ใหมีอาวุธปนประจํากายคนละ ๑ กระบอก พรอมดวยกระสุนตามอัตราในขณะ

ปฏิบัติหนาที่เวร โดยใชประกอบกับซองปนชนิดรอยเข็มขัดคาดเอว ซึ่งมีรูปรางและขนาดเหมาะสมกับขนาด

ของปน การรอยซองปนกับเข็มขัดใหรอยอยูทางดานขวามอื ประมาณแนวตะเข็บกางเกงดานขาง เข็มขัดคาดเอว

ทําดวยดายหรือวัตถุเทียมดายถักสีน้ําเงินดําหรือสีเทา 

 ขอ ๕๓ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศมอีํานาจหนาที่ตาม ผนวก จ ทายระเบียบน้ี  

 ขอ ๕๔ สวนราชการตาง ๆ กําหนดระเบียบปลีกยอยท่ีไมขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีได 

ตามความจําเปน 

     ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๒๖   ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 

                                                        พลอากาศเอก จอม  รุงสวาง 

                                                                         (จอม  รุงสวาง) 

                                                                    ผูบัญชาการทหารอากาศ 

 

 

 

 

สําเนาถูกตอง 

        น.อ. 

             (พิชัย  โกทองเจริญ) 

             ผอ.กรภ.สนผ.ขว.ทอ. 

                         ธ.ค.๖๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - ๒๒ - 

 

                                                              ผนวก 

  ผนวก ก มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

  ผนวก ข โครงสรางการจัดและอัตราการรักษาการณ 

  ผนวก ค อํานาจหนาท่ีของเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ 

 ผนวก ง  ปายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทพัอากาศ และผูชวยนายทหาร 

          เวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

ผนวก จ  อํานาจหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ  

 ผนวก ฉ แบบรายงานตาง ๆ 

- ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และ   

 ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. 

-  ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนยรักษาการณ 

-  ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผูชวยนายทหารเวรศูนยรักษาการณ 

- ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร 

- ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจาเวร 

- ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการตดิตอ-เยี่ยม 

- ผนวก ฉ-๗ แบบรับฝากกุญแจตางๆ 

 



(ชั้นความลับ) 

 

ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการรกัษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

มาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ 

ของ               
 

ที่     

 

อางถึง ๑. แผนที่ประเทศไทยมาตราสวน    ระวาง   ห รื อ

  กําหนดพิกัด Latitude Longitude ใหครอบคลุมพ้ืนที่ของหนวย 

 ๒. แผนหรือคําสั่งของหนวยเหนือ และ/หรือระเบียบที่เก่ียวของ    

  แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของ     

 ๑. ความมุงหมาย 

  ระบุความมุ งหมายของมาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่  เชน 

เพื่อปองกันสวนราชการใหปลอดภัยจากการโจรกรรม การจารกรรม การกอวินาศกรรม การกอการรายหรือเหตุอ่ืนใด

อันอาจทําใหเสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติภารกิจของสวนราชการนั้น เปนตน  

 ๒. พ้ืนที่ท่ีมีการรักษาความปลอดภัย 

  ระบุพ้ืนท่ีที่มีการรักษาความปลอดภัยของสวนราชการน้ัน โดยปกติการแสดงพื้นที่ที่มี 

การรักษาความปลอดภัย ขอใหจัดทําเปนแผนผังบริเวณพ้ืนท่ีและที่ตั้งของอาคาร พรอมทั้งแสดงเขตพ้ืนที่ที ่มี 

การรักษาความปลอดภัย ผังแสดงความสัมพันธการรักษาการณกองทัพอากาศในระดับตาง ๆ ในรูปผนวกประกอบ

มาตรการการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ 

 ๓. มาตรการควบคุม 

  กลาวถึงมาตรการและข้ันตอนที่กําหนดขึ้นเพ่ือควบคุม บุคคล ยานพาหนะ และวัสดุในการ 

ที่จะเขา-ออกพื้นที่ที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับตาง ๆ ของสวนราชการหรือหนวยงาน ตลอดจนมาตรการ

ควบคุมการเคลื่อนไหวระหวางที่อยูในพื้นที่นั้น ๆ ดวย 

 

 

 

๓.๑  การควบคุม... 

 

  

(ชั้นความลับ) 

ชุดที่                ของ             ชุด 

หนาที่              ของ             หนา 

วันที ่ เดือน       พ.ศ.     
 



(ชั้นความลับ) 

 

  ๓.๑ การควบคุมบุคคล 

   ๓.๑.๑ กลาวถึงมาตรการควบคุมบุคคลที่จะเขาสูแตละพื้นที่ โดยระบุตําแหนง 

ผูมีอํานาจหนาท่ี ในการอนุญาตใหบุคคลผานเขาสูพ้ืนที่นั้น ๆ ได 

   ๓.๑.๒ กลาวถึงการพิสูจนทราบและการควบคุม 

    ๓.๑.๒.๑ อธิบายถึงระบบที่ใชในการพิสูจนทราบและการควบคุมในแตละ

พื้นที่ เชน ถาใชระบบบัตรผาน ก็อธิบาย แบบ ลักษณะ ชนิดของบัตรผาน การออกบัตร การตรวจบัตร เปนตน 

    ๓.๑.๒.๒ ระบุวิธีการพิสูจนทราบและควบคุมบุคคลประเภทตาง ๆ ตามระบบที่

วางไว เชน บุคคลภายในอาจใชบัตรผานประจํา บุคคลภายนอกอาจใชวิธีแลกบัตรหรือใชเจาหนาที่บันทึกหลักฐาน

บุคคลท่ีผานเขา-ออก เปนตน 

   ๓.๑.๓ กลาวถึงมาตรการควบคุมบุคคลท่ีจะผานออกจากพื้นที่ 

  ๓.๒ การควบคุมวัสดุ 

   ๓.๒.๑ การนําวัสดุเขา 

    ๓.๒.๑.๑ กําหนดระเบียบเก่ียวกับประเภทวัสดุ และวิธีการนําวัสดุเขา 

เชน บันทึกหลักฐานการนําวัสดเุขา เปนตน 

    ๓.๒.๑.๒ ตรวจคนและตรวจสอบวัสดุบางประเภทซึ่งอาจเปนอันตราย หรือ

ลอแหลมตอการกอวินาศกรรมหรืออัคคีภัย 

    ๓.๒.๑.๓ กําหนดมาตรการควบคุมพิเศษเก่ียวกับการเคลื่อนยายสิ่งอุปกรณ

และ/หรือบุคคลในพ้ืนท่ีที่มีการรักษาความปลอดภัย 

   ๓.๒.๒ การนําวัสดุออก 

    ๓.๒.๒.๑ อธิบายถึงเอกสารหลักฐานในการนําวัสดุ ซึ่งสวนหรือหนวยราชการ

ไดจัดทําขึ้นตามความเหมาะสม เชน มีใบอนุญาตใหนําวัสดุอะไร จํานวนเทาไร ไปที่ใด เพ่ืออะไร เปนตน 

ในกรณีที่ตองการรักษาความลับของทางราชการ หัวหนาสวนราชการอาจไมแสดงรายละเอียดบางประการ 

ในใบอนุญาตนําออกก็ได 

    ๓.๒.๒.๒ กําหนดมาตรการควบคุมเชนเดียวกับการนําวัสดุเขา ตามขอ ๓.๒.๑ 

  ๓.๓ การควบคุมยานพาหนะ 

   ๓.๓.๑ กําหนดแนวทางการตรวจคนยานพาหนะที่ใชในราชการและยานพาหนะ 

ของเอกชน 

   ๓.๓.๒ กําหนดระเบียบเก่ียวกับการจอดยานพาหนะ 

 

           ๓.๓.๓ กําหนด... 

 

  

(ชั้นความลับ) 

ชุดที่                ของ             ชุด 

หนาที่              ของ             หนา 



(ชั้นความลับ) 

 

   ๓.๓.๓ กําหนดมาตรการควบคุมยานพาหนะในการผานเขา-ออกพ้ืนที่ ท่ีมีการ 

รักษาความปลอดภัยและพ้ืนที่ทั่วไปสําหรับ 

    ๓.๓.๓.๑ ยานพาหนะของเอกชน 

    ๓.๓.๓.๒ ยานพาหนะของทางราชการ 

    ๓.๓.๓.๓ ยานพาหนะที่ใชในกรณีฉุกเฉิน เชน รถพยาบาล รถดับเพลิง เปนตน 

   ๓.๓.๔ กําหนดวิธีการบันทึกหลักฐานยานพาหนะที่ผานเขา-ออก 

 ๔. เครื่องชวยในการรักษาความปลอดภัย 

  อธิบายวิธีการใชสิ่งตอไปนี้เพ่ือชวยในการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

  ๔.๑ เครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต 

   ๔.๑.๑ อธิบายลักษณะและสภาพของเครื่องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต 

   ๔.๑.๒ พื้นที่โลง (Clear Zone) หมายถึง พื้นที่ในเขตของสวนหรือหนวยราชการ

ซึ่งไมมีสิ่งใดกําบังสายตาในการตรวจการณของยามรักษาการณ 

    ๔.๑.๒.๑ กําหนดขอบเขตพื้นที่โลง 

    ๔.๑.๒.๒ กําหนดความรบัผิดชอบในการรกัษาความปลอดภัยและการดูแล

รักษาพื้นที่โลง 

   ๔.๑.๓ เครื่องหมายและปายกําหนดประเภท เชน เครื่องหมายจราจร ปายแสดง 

เขตหวงหาม ปายแสดงเขตอันตราย เปนตน 

   ๔.๑.๔ ชองทางเขา-ออก 

    ๔.๑.๔.๑ กําหนดเวลาเปด-ปดในวันราชการ วันหยุดราชการ และขอยกเวน

ในบางกรณี 

    ๔.๑.๔.๒ กําหนดวิธีการรักษาความปลอดภัย เชน การจัดยามรักษาการณ

ประจําชองทางเขา-ออก การใชเครื่องก้ัน เปนตน 

    ๔.๑.๔.๓ กําหนดวิธีปฏิบัติในการปดประตูชองทางใหมั่นคงแข็งแรง เชน 

ใชโซลาม หรือใชกุญแจประกอบ เปนตน 

  ๔.๒ ระบบแสงสวางที่ใชในการรักษาความปลอดภัย 

   ๔.๒.๑ กําหนดจุดที่ติดตั้งและการควบคุมดูแลระบบแสงสวาง 

   ๔.๒.๒ กําหนดการตรวจสอบใหอยูในสภาพใชการไดตลอดเวลา 

   ๔.๒.๓ กําหนดการเตรยีมการและวิธีปฏิบัติเม่ือกระแสไฟฟาขัดของ 

 

           ๔.๒.๔ กําหนดการ... 

  

(ชั้นความลับ) 

ชุดที่                ของ             ชุด 

หนาที่              ของ             หนา 



(ชั้นความลับ) 

 

   ๔.๒.๔ กําหนดการใหแสงสวางในกรณีฉุกเฉิน 

    ๔.๒.๔.๑ แบบติดตั้งประจําที่ 

    ๔.๒.๔.๒ แบบเคลื่อนที่ 

  ๔.๓ ระบบกลองโทรทัศนวงจรปด และระบบการควบคุมการผานเขา-ออกอัตโนมตัิ  

  ๔.๔ ระบบสัญญาณแจงภัย 

   ๔.๔.๑ จําแนกประเภทของระบบสัญญาณแจงภัยที่ใชในสวนหรือหนวยราชการนั้น 

เชน ระบบไฟฟา ระบบแมเหล็กไฟฟา ระบบคลื่นแสง ระบบคลื่นเสียง ระบบอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

   ๔.๔.๒ กําหนดการตรวจสอบเครื่องสัญญาณแจงภัยใหอยูในสภาพพรอมใชงานได

ตลอดเวลา 

   ๔.๔.๓ กําหนดวิธีการใชเครื่องสัญญาณแจงภัย และเฝาตรวจ (Monitor) 

   ๔.๔.๔ กําหนดวิธีการปฏิบัติเมื่อมีเครื่องสัญญาณแจงภัย 

   ๔.๔.๕ กําหนดผูรับผิดชอบในการดูแลรักษาเครื่องสัญญาณแจงภัย 

   ๔.๔.๖ จัดทําสมุดบันทึกเหตุการณเกี่ยวกับเครื่องสัญญาณแจงภัยและกําหนด

วิธีการบันทึก 

   ๔.๔.๗ กําหนดการตั้งความไวของเครื่องสัญญาณแจงภัย 

  ๔.๕ การติดตอสื่อสาร 

   ๔.๕.๑ อธิบายชนิดและจุดที่ตั้งของเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่ใชในสวนราชการหรือ

หนวยราชการนั้น 

   ๔.๕.๒ กําหนดวิธีการติดตอสื่อสาร เชน กําหนดผูมีอํานาจสั่งใช วิธีการใช เวลาใช 

เปนตน 

   ๔.๕.๓ กําหนดวิธีและระยะเวลาในการทดสอบเครื่องมือสื่อสาร 

   ๔.๕.๔ กําหนดมาตรการการรักษาความปลอดภัยในการติดตอสื่อสาร เชน การบอกฝาย

หรือการรับรองฝายการใชประมวลลับ การใชรหัส เปนตน 

 ๕. ศูนยปฏิบัติการกองบินและโรงเรียนการบิน ศูนยปฏิ บัติการกองทัพอากาศ และ 

หนวยกองทพัอากาศปฏิบัติราชการสนาม 

  กลาวถึงสาระสําคัญตาง ๆ เกี่ยวกับหนวยรักษาการณและหนาที่โดยทั่วไปที่ยามรักษาการณ

จะตองปฏิบัติตามหัวขอดังตอไปนี้ 

 

 

๕.๑ การจัด... 

  

 (ชั้นความลับ) 

ชุดที่                ของ             ชุด 

หนาที่              ของ             หนา 



(ชั้นความลับ) 

 

  ๕.๑ การจัดอัตรากําลังการจัดหนวยและการบังคับบัญชา 

  ๕.๒ ระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่ของยามรักษาการณ 

  ๕.๓ จุดรกัษาการณท่ีสําคญั 

  ๕.๔ อาวุธและเครื่องมือเครื่องใชตาง ๆ 

  ๕.๕ การฝกอบรม 

  ๕.๖ การใชสุนัขเฝายาม 

  ๕.๗ การใชสัญญาณผานและสัญญาณตอบรับ 

  ๕.๘ กําลังเตรยีมพรอม 

   ๕.๘.๑ การจัดอัตรากําลัง 

   ๕.๘.๒ การกําหนดภารกิจ 

   ๕.๘.๓ อาวุธและเครื่องมือเครื่องใช 

   ๕.๘.๔ ที่ตั้ง 

   ๕.๘.๕ การวางกําลัง 

 สําหรับรายละเอียดเก่ียวกับหนาที่เฉพาะและระเบียบปฏิบัติประจําของศูนยรักษาการณ และ

เจาหนาที่รกัษาความปลอดภัยสถานที่ตําแหนงอ่ืน ๆ ใหจัดทําเปนผนวกตางหาก 

 ๖. การปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน 

  กลาวถึงการปฏิบัติหนาที่โดยทั่วไปในกรณีฉุกเฉิน 

  ๖.๑ ของแตละบุคคล 

  ๖.๒ ของกําลังเตรยีมพรอม 

  ๖.๓ ของหนวยรักษาการณ 

   แผนรายละเอียดการปฏิบัติในกรณีฉุกเฉินแตละกรณี เชน กรณีการกอวินาศกรรม 

การกอความไมสงบ เพลิงไหม เปนตน ใหจัดทําเปนผนวกประกอบมาตรการการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานท่ี 

 ๗. คําแนะนําในการประสานงาน 

  กลาวถึงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับการติดตอประสานงานกับสวนหรือหนวยราชการอ่ืน ๆ รวมทั้ง

การประสานงานกับบุคคลภายนอกตามความจําเปน 

  ๗.๑ การประสานแผนใหสอดคลองกับแผนของหนวยเหนือ แผนของสวนราชการที่

รับผิดชอบพ้ืนท่ี และแผนของหนวยที่อยูใกลเคียง 

   

 

              ๗.๒  การติดตอ... 

  

 (ชั้นความลับ) 

ชุดที่                ของ             ชุด 

หนาที่              ของ             หนา 



(ชั้นความลับ) 

 

  ๗.๒ การติดตอและการประสานงานกับ 

   ๗.๒.๑ เจาหนาที่พลเรือนในทองที่ 

   ๗.๒.๒ เจาหนาที่ฝายปกครองและตํารวจ 

   ๗.๒.๓ หนวยทหารท่ีอยูใกลเคียง 

   ๗.๒.๔ บุคคลภายนอกที่เก่ียวของ 

 

ชื่อ….........………………………………….. 

ตําแหนง…………………………………….. 

 

 

หมายเหตุ  เอกสารท่ีตองจัดใหมีเพ่ิมเติม 

 ๑.  แผนผังแสดงบริเวณพื้นท่ีและท่ีตั้งอาคาร แสดงเขตพื้นท่ีที่มีการรักษาความปลอดภัย

ระดับตาง ๆ 

 ๒.  โครงสรางการจัดและอัตราการรักษาการณ 

 ๓.  ผังการติดตอสื่อสาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 (ชั้นความลับ) 

ชุดที่                ของ             ชุด 

หนาที่              ของ             หนา 



ผนวก ข ประกอบระเบียบกองทพัอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

โครงสรางการจัดและอัตราการรักษาการณ 

 

 เพ่ือใหการรักษาการณของหนวยเกี่ยวของเปนไปในทิศทางเดียวกัน สอดคลองกับ

แนวความคิดในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ จึงกําหนดโครงสรางการจัดและอัตราการรักษาการณ โดยแบง

ประเภทดังนี้ 

 - ศนูยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ 

 - ศนูยรักษาการณหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง และกรมชางอากาศ บางซื่อ 

 - ศนูยรักษาการณหนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 

 -   การรักษาการณกองบิน และโรงเรียนการบิน 

 -   การรักษาการณทหารอากาศโยธิน และการรักษาการณสารวัตรทหารอากาศ 

๑. การบัญชาการและควบคุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           - การรักษาการณกองบิน และโรงเรียนการบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  โครงสราง... 

ศนูยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

 

ศนูยยุทธการภาคพ้ืน 

ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

ศูนยรักษาการณ ศนูยปฏิบัติการกองบิน (ยกเวน

กองบิน ๖) และโรงเรียนการบิน 

ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 
- กรมชางอากาศ บางซื่อ 

- หนวยกองทพัอากาศปฏิบัติราชการสนาม 

ศูนยรักษาการณ 

- กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

- หนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ต้ังดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ) 

 

 



- ๒ - 

 

๒. โครงสรางการจัดและอัตราการรักษาการณ 

 ๒.๑  ศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ 
 

ลําดับ ตําแหนง ชั้นยศ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ผูบังคับศูนยรักษาการณ/เจากรมขาวทหารอากาศ  ๑   

๒ รองผูบังคับศูนยรักษาการณ/ผูอํานวยการ 

สํานักนโยบายและแผน กรมขาวทหารอากาศ 

 ๑   

๓ นายทหารยุทธการ/ผูอํานวยการกองรักษา 

ความปลอดภัย สํานักนโยบายและแผน  

กรมขาวทหารอากาศ 

 ๑   

๔ นายทหารเวร  ๑   

๕ เสมียนเวร   จัดจากหนวยข้ึน

ตรงกองทัพอากาศ

ในสวนบัญชาการ

กองทัพอากาศ

หนวยละ ๑ คน 

 

  

 ๒.๒  ศูนยรักษาการณหนวยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งดอนเมือง (นอกกองบัญชาการกองทัพอากาศ)

และกรมชางอากาศ บางซ่ือ 

ลําดับ ตําแหนง ชั้นยศ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ผูบังคับศูนยรักษาการณ/หัวหนาหนวยขึ้นตรง

กองทัพอากาศ 

 ๑   

๒ รองผูบังคับศูนยรักษาการณ/รองหัวหนาหนวยขึ้น

ตรงกองทัพอากาศ 

 ๑   

๓ นายทหารยุทธการ/เสนาธิการหนวยขึ้นตรง

กองทัพอากาศ 

 ๑   

๔ นายทหารเวร  ๑   

๕ ผูชวยนายทหารเวร  * * * ตามความเหมาะสม

กับขนาดของหนวย 
๖ เสมียนเวร   * 

๗ ผูชวยเสมียนเวร   * 

 

๒.๓  ศูนยรักษาการณ... 

 



- ๓ - 

 

 ๒.๓  ศูนยรักษาการณหนวยกองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 

ลําดับ ตําแหนง ชัน้ยศ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ผูบังคับศนูยรักษาการณ/ผูบังคับหนวยกองทัพอากาศ

ปฏิบัตริาชการสนาม 

 ๑   

๒ รองผูบังคับศูนยรักษาการณ/รองผูบังคับหนวย

กองทัพอากาศปฏิบัติราชการสนาม 

 ๑   

๓ นายทหารยุทธการ  ๑   

๔ นายทหารเวร  ๑  หรือจัดขาราชการชั้นยศ

พันจาอากาศเอก 

ไดโดยอนโุลม 

๕ เสมียนเวร   * * ตามความเหมาะสมกับ

ขนาดของหนวย 

 

     ๒.๔  กองบิน และโรงเรียนการบิน 

ลําดับ ตําแหนง ชั้นยศ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ผูบังคับการกองบิน/ผูบัญชาการโรงเรียนการบิน  ๑   

๒ รองผูบังคับการกองบิน/รองผูบัญชาการ 

โรงเรยีนการบิน 

 ๑   

๓ เสนาธิการกองบิน/เสนาธิการโรงเรยีนการการบิน  ๑   

๔ นายทหารเวร  ๑   

๕ ผูชวยนายทหารเวร  * * *  ตามความเหมาะสม

กับขนาดของหนวย 
๖ เสมียนเวร   * 

๗ ผูชวยเสมียนเวร   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.๕  หนวยบัญชาการ… 



 

- ๔ - 

 

  ๒.๕  หนวยบัญชาการอากาศโยธิน และสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมอืง 

ลําดับ ตําแหนง ชั้นยศ 
จํานวน 

หมายเหตุ 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ผูบังคับหนวย  ๑   

๒ รองผูบังคับหนวย 

 

 ๑   

๓ เสนาธิการหนวย  ๑   

๔ นายทหารเวร  ๑   

๕ ผูชวยนายทหารเวร  * * * ตามความเหมาะสม

กับขนาดของหนวย 
๖ เสมียนเวร   * 

๗ ผูชวยเสมียนเวร   * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓.  อํานาจหนาที่… 



- ๕ - 

 

๓.  อํานาจหนาที่ของผูบังคับหนวยในการรักษาการณ 

     ๓.๑  ผูบังคับศูนยรักษาการณ และผูบังคับหนวยรักษาการณ มีหนาที่ วางแผน อํานวยการ ประสานงาน 

สั่งการ และควบคุมการใชกําลังภาคพ้ืนในความรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายและคําสั่งของผูบังคับบัญชา

ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

     ๓.๒  รองผูบังคับศูนยรักษาการณ และรองผูบังคับหนวยรักษาการณ มีหนาท่ี ชวยเหลือในการวางแผน 

อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุมการใชกําลังภาคพื้นในความรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายและ

คําสั่งของผูบังคับบัญชาศนูยปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

     ๓.๓  นายทหารยุทธการศูนยรักษาการณ ฝายเสนาธิการหนวยรักษาการณ นายทหารยุทธการ 

ศูนยปฏิบัติการโรงเรยีนการบิน มีหนาที่ชวยเหลือในการวางแผน อํานวยการ ประสานงาน สั่งการ และควบคุม

การใชกําลังภาคพ้ืนในความรับผิดชอบใหเปนไปตามนโยบายและคําสั่งของผูบังคับบัญชาศูนยปฏิบัติการ

กองทัพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ค ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรกัษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

อํานาจหนาท่ีของเจาหนาที่เวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการ 

 ๑. นายทหารเวรศูนยรักษาการณหนวย นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวรโรงเรียนการบิน 

นายทหารเวรกองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และนายทหารเวรสํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 

มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 

  ๑.๑ เปนผูมีอํานาจบังคับบัญชาเวร-ยามรักษาการณประจําสวนราชการในตําแหนงรองลงไป 

  ๑.๒ ดูแล รักษา อาคาร สถานที่ ทรัพยสินของทางราชการ และความสงบเรียบรอย

ภายในสวนราชการนั้น หากมีเหตุการณไมปกติเกิดขึ้นใหรีบเขาระงับเหตุ และรายงานใหผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น

ทันท ี

  ๑.๓ ประจําอยู ณ ท่ีทําการของสวนราชการนั้น ๆ ตลอดเวลาที่ปฏิบัติหนาที่และใหหมั่น

ออกตรวจสถานที่ ตลอดจนการรักษาการณของเวร-ยามรักษาการณทุกตําแหนง โดยเฉพาะตั้งแตเวลา  

๑๘.๐๐ – ๒๔.๐๐ นาฬกิา และเวลา ๒๔.๐๐ – ๐๖.๐๐ นาฬิกา ใหตรวจอยางนอยชวงเวลาละ ๑ ครั้ง 

  ๑.๔ พิจารณารับการติดตอราชการจากบุคคลภายนอก และควบคุมใหปฏิบัติตามระเบียบ  

การรักษาความปลอดภัยของสวนราชการนั้น ๆ 

  ๑.๕ ควบคุมบุคคลและยานพาหนะที่ผานเขา-ออกบริเวณสวนราชการใหเปนไป 

ตามระเบียบของทางราชการ 

  ๑.๖ ควบคุมการนําพัสดุเขา-ออกตามระเบียบที่สวนราชการนั้นกําหนด 

  ๑.๗ ตรวจและดําเนินการตามที่เห็นสมควรตอบุคคลที่สงสัยวาเปนผูกระทําผิด ในเขต

รับผิดชอบ 

  ๑.๘ ตรวจสอบและควบคุมการรับฝาก เก็บรักษา และจายกุญแจสํานักงานคลัง สถานที่สําคัญ 

และยานพาหนะ ซึ่งสวนราชการนั้น  ๆไดกําหนดใหนํามาฝาก 

  ๑.๙ ตรวจการปดสถานที่ราชการใหอยูในสภาพที่เรียบรอย ปลอดภัย และพิจารณา 

เปดสถานที่ราชการนอกเวลาราชการ เม่ือมีความจําเปนและควบคุมโดยใกลชิด 

  ๑.๑๐ ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เก่ียวกับการรักษาการณตามที่ผูมีอํานาจบังคับบัญชามอบหมาย 

  ๑.๑๑ รับตัวขาราชการทหารในสังกัดซึ่งถูกจับกุมมาดําเนินการตามระเบียบ 

  ๑.๑๒ การรับ-สงหนาที่ใหใชแบบฟอรมตาม ผนวก ฉ-๒ 

 ๒. ผู ช วยนายทหารเวรศูนยร ักษาการณหนวย นายทหารเวรกองบิน นายทหารเวร 

โรงเรยีนการบิน นายทหารเวรกองบัญชาการหนวยบัญชาการอากาศโยธิน และนายทหารเวรสํานักงานผูบังคับ

ทหารอากาศดอนเมือง เปนผูที่คอยชวยเหลือนายทหารเวรในการปฏิบัติหนาที่ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนอันเก่ียวกับ

การรักษาการณ ตามที่นายทหารเวร หรือผูมีอํานาจบังคับบัญชามอบหมาย การรับ-สงหนาที่ใหใชฟอรม ผนวก ฉ-๓ 

 

๓.  เสมียนเวร… 
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 ๓. เสมียนเวร มีหนาที่ ดังนี้ 

  ๓.๑ ขึ้นตรงตอนายทหารเวร  

  ๓.๒ รับผิดชอบในการรับ-สงหนังสือราชการ และการติดตอสื่อสารซึ่งมีถึงสวนราชการ

ผูบังคับบัญชาหรือเจาหนาที่ของสวนราชการนั้น ๆ นอกเวลาราชการแลวใหนําเสนอนายทหารเวรท่ีบังคับบัญชา

รับผิดชอบ 

  ๓.๓ ดูแลรักษาทรัพยสินของทางราชการที่อยูในความรับผิดชอบใหเรียบรอยโดยเฉพาะ

สิ่งของท่ีเปนสาธารณะ เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ถาเกิดการชํารุดบกพรองใหรีบ แจงนายทหารเวร เพ่ือแจง

หนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการแกไขตอไป 

  ๓.๔ ดูแลรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ และความสงบเรียบรอยของสถานที่ราชการ 

  ๓.๕ เมื่อมีเหตุการณไมปกติเ กิด ข้ึน เชน เกิดเพลิงไหม หรือมีบุคคลที่นาสงสัย 

หรือแปลกปลอม เขามาในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบใหดําเนินการแกไขเหตุข้ันแรกตามมาตรการที่กําหนดไปกอน 

แลวรบีรายงานใหนายทหารเวร และ/หรือผูบังคับบัญชาทราบโดยดวน 

  ๓.๖ ปฏิบัตหินาที่อื่นที่เก่ียวกับการรักษาการณตามที่นายทหารเวรมอบหมาย 

  ๓.๗ ลงบันทึกผูที่ มาติดตอราชการ หรือมาเยี่ ยม ในสมุดบันทึกที่หนวยกําหนด 

ตามผนวก ฉ-๖ 

  ๓.๘ การรับ-สงหนาที่ใหใชแบบฟอรมตาม ผนวก ฉ-๔ 

 ๔. จาเวร มีหนาที่เชนเดียวกับเสมียนเวร และมีหนาที่เพิ่มเติม ดังนี้ คือ 

  ๔.๑ ควบคุม ดูแลใหทหารกองประจําการปฏิบัติตามกําหนดเวลาที่ทางราชการกําหนด 

ในเรื่องการปฏิบัติงานประจําวันของทหารกองประจําการ 

  ๔.๒ ตรวจสอบยอด และสงยอดทหารกองประจําการ ในเรื่องการขาด หนี ลา ปวย 

ตองโทษ คงกอง และอ่ืน ๆ ตามกําหนดเวลาตอผูมีหนาที่เก่ียวของ 

  ๔.๓ ตรวจเวร-ยามรักษาการณท่ีอยูในความรับผิดชอบ ใหปฏิบัติหนาท่ีอยางเครงครัด

และเรยีบรอย หากตองการความชวยเหลือ หรือมีขอบกพรองประการใดใหรายงานนายทหารเวรทราบทันที 

  ๔.๔ กวดขันวินัยทหารกองประจําการใหเปนไปตามแบบธรรมเนียมทหารอยางเครงครัด 

  ๔.๕ การรับ-สงหนาที่ใหใชแบบฟอรมตาม ผนวก ฉ-๕ 

 ๕. ผูชวยเสมียนเวร หรือผูชวยจาเวร มีหนาที่เปนผูชวยเหลือ เสมียนเวร หรือจาเวร แลวแตกรณี 

 ๖. เวร-ยามรักษาการณอ่ืน ๆ มีอํานาจหนาที่ตามที่ผูมีอํานาจสั่งจัดเวร-ยามรักษาการณ

ประจําสวนราชการกําหนด 

 

 

 

 

 



 

ผนวก  ง  ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

ปายแสดงตนนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

 ๑. ปายแสดงตนของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหมีรูปแบบและลักษณะ ดังนี้ 

  ๑.๑ ดานหนาเปนพ้ืนสีฟา กวาง ๕.๕ เซนติเมตร ยาว ๘.๕ เซนติเมตร สวนบนมีรูป

เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ สีทอง จํานวน ๑ รูป ใตรูปมีขอความวา “นายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ” ตัวอักษรทั้งสิ้นเปนสีทองอยูบนพื้นสีขาว และมีเสนสีทอง ๒ เสน คาดขวางตลอดความกวางของ

ปายแสดงตน   

  ๑.๒ ดานหลังเปนพ้ืนสีขาว สวนบนมีรูปเครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ สีทอง จํานวน 

๑ รูป สวนลางมีขอความวา “นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีสิทธิและอํานาจในการสั่งการแทน 

ผูบัญชาการทหารอากาศ ตามระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐” ทั้งหมดพิมพดวย

หมึกสีดํา มียศ ลายมือช่ือ และชื่อเต็ม พรอมดวยตําแหนงของผูบัญชาการทหารอากาศอยูใตขอความนี้ 

 ๒. ปายแสดงตนของผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหมีรูปแบบและลักษณะ

เชนเดียวกับปายแสดงตนของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เวนแตคําวา “นายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ” ใหเปลี่ยนเปน “ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทพัอากาศ” 

 

 

 

 

  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                        ดานหนา                                                     ดานหลัง 

 

 

 

   นายทหารเวรอํานวยการกองทพัอากาศ 

มีสิท ธิและอํานาจในการสั่ งการแทน 

ผูบัญชาการทหารอากาศ   ตามระเบียบ

กองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

  พลอากาศเอก 
                          ผูบัญชาการทหารอากาศ 

นายทหารเวรอํานวยการ 

กองทัพอากาศ 



 

ผนวก จ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรกัษาการณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

อํานาจหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

 ๑. นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

  ๑.๑ ตรวจการรักษาการณของสวนราชการตาง ๆ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง 

  ๑.๒ ตรวจระเบียบวินัยของขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการ สังกัดกองทัพอากาศ

ในเขตที่ตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง 

  ๑.๓ วากลาวตักเตือนผูที่กระทําผิดหรือประพฤติมิชอบดวยแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

หากเห็นสมควรที่จะลงทัณฑแกผูกระทําผิดก็ใหแจงแกผูบังคับบัญชาของผูนั้น เพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป 

พรอมกับบันทึกลงในรายงานของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศดวย 

  ๑.๔ เมื่อเกิดเพลิงไหมในเขตพื้นที่ของกองทัพอากาศ ณ ท่ีตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง 

ใหนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เปนผูอํานวยการดับเพลิงจนกวาหัวหนาสวนราชการสถานที่น้ัน ๆ 

จะมารับชวงความรับผิดชอบ หากมีสาธารณภัยอื่น ๆ เกิดขึ้น ใหนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ

พิจารณาดําเนินการ หรือบรรเทาภัยรวมกับสวนราชการอ่ืน ๆ เทาที่จะกระทําได แลวรายงานใหผูบัญชาการ

ทหารอากาศ ทราบทันที 

  ๑.๕ เมื่อปรากฏวามีสิ่งใดหรือการกระทําใด ๆ ที่จะเปนเหตุใหเกิดความไมปลอดภัย 

ในเขตท่ีตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง ใหแจง ศูนยยุทธการภาคพื้น ศูนยปฏิบัติการกองทัพอากาศ เพื่อดําเนินการ

ตอไป แลวรายงานใหผูบัญชาการทหารอากาศทราบทันที หากไดรับคํารองขอจากเจาหนาที่ ฝายปกครอง 

หรือตํารวจใหชวยเหลือในเหตุดังกลาว ใหพิจารณาปฏิบัติไปตามความเหมาะสม แตการชวยเหลือ ใหกระทํา 

เฉพาะในเขตปลอดภัยในราชการทหารแหงกองทัพอากาศดอนเมือง 

  ๑.๖ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหใชรถยนตสําหรับนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ ซึ่งกรมขนสงทหารอากาศจัดใหพรอมพลขับเพ่ือใชในการตรวจการรักษาการณ และใชเชื้อเพลิง

ตามความเปนจริงตามภารกิจ สําหรับผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ใหใชรถยนตและธงรวมกับ

นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ 

  ๑.๗ เปนผูแทนผูบัญชาการทหารอากาศ ในการตอนรับและใหความสะดวก 

แกผูบังคับบัญชาชั้นเหนือผูบัญชาการทหารอากาศ หรือผูใหญที่มีเกียรติ เชน รัฐมนตรี หรือทูตตางประเทศ  

ซึ่งเขามาในเขตท่ีตั้งกองทัพอากาศดอนเมือง นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ โดยประสานงานกับ 

กองรักษาความปลอดภัย สํานักนโยบายและแผน กรมขาวทหารอากาศ ในการรักษาความปลอดภัย และตองคอย

ควบคุมดูแลอํานวยความสะดวกในการตอนรับใหดําเนินไปดวยความเรียบรอย หากจําเปนก็ใหรายงาน 

ตามระเบียบ 

  คาใชจายในการตอนรับตามความในวรรคแรก (ถามี) ใหใชเงินราชการไดตามความเหมาะสม 

โดยใหติดตอประสานกับกรมสารบรรณทหารอากาศ 

๑.๘  ในกรณี... 
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  ๑.๘ ในกรณีที่มีผูขอใชหองรับรองกองทัพอากาศเปนพิเศษนอกเวลาราชการหรือ

วันหยุดราชการโดยไมมีกําหนดการมากอน ใหนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศประจําวันนั้นเปนผู

พิจารณาอนุญาต สวนการอํานวยการตาง ๆ ในการใชหองรับรอง ใหอยูในความดูแลของนายทหารเวร 

ศูนยรักษาการณ กองบัญชาการกองทัพอากาศ 

  ๑.๙ ตรวจความเรียบรอยเขตบานพักอาศัยของกองทัพอากาศ ณ ที่ตั้งกองทัพอากาศ 

ดอนเมือง ในกรณีท่ีตรวจพบความไมเรียบรอย ใหวากลาวตักเตือนและชี้แจง แลวรายงานผลการตรวจในแบบ

รายงานนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ ผนวก ฉ-๑ 

  ๑.๑๐  การรับ-สงหนาที่ของนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ ใหรับ-สงหนาท่ี ณ ที่ทําการนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา

(ใชศูนยรักษาการณกองบัญชาการกองทัพอากาศ เปนท่ีทําการ) โดยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และ

ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศคนเดิม ชี้แจงผลการปฏิบัติหนาที่ ที่ไดปฏิบัติไปแลวในรอบ 

๒๔ ชั่วโมง เชน การตรวจเวร-ยามรักษาการณ ไดไปตรวจหนวยใดมาบางแลว เปนตน เพ่ือใหนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ คนตอไปทราบ โดยใชแบบ

รายงานตาม ผนวก ฉ-๑ หากนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทัพอากาศ คนตอไปไมมารับหนาท่ีตามวันเวลาที่กําหนดใหนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ หรือ

ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศคนเดิม รายงานผูบัญชาการทหารอากาศทราบ และอยูปฏิบัติหนาที่

ตอไปจนกวาจะมีผูมารับหนาที่ 

 ๒. ผูชวยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ มีหนาที่เปนผูชวยเหลือนายทหารเวร

อํานวยการกองทัพอากาศ และปฏิบัติหนาที่ตามที่นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ฉ ประกอบระเบียบกองทัพอากาศวาดวยการรักษาการณ  พ.ศ.๒๕๖๐ 

ผนวก ฉ-๑ แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. 

แบบรายงานการตรวจนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และผูชวยนายทหารเวรอํานวยการ ทอ. 

วันท่ี………เดือน……………พ.ศ.……………… 

เรื่อง  รายงานประจําวัน 

เรียน  ผบ.ทอ. 

 ดวยเมื่อ……..(วันที่  เดือน  พ.ศ.  เวลา)………..กระผม.……………… (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล).………..……. 

และ……(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……..ไดรบัมอบหนาที่นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. จาก….…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)…..…..….. 

และ ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. จาก……….…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)…………….ตามลําดับ ไดตรวจเหตุการณ และ 

การปฏิบัติหนาที่ในการรักษาการณของสวนราชการและสถานที่ตาง ๆ ณ ท่ีตั้งดอนเมือง ดังตอไปนี้ 

ลําดับ รายการ เหตุการณ การปฏิบัติ หมายเหตุ 

๑. บก.ทอ.    

๒. สลก.ทอ.    

๓. สบ.ทอ.    

๔. กพ.ทอ.    

๕. ขว.ทอ.    

๖. ยก.ทอ.    

๗. กบ.ทอ.    

๘. กร.ทอ.    

๙. ทสส.ทอ.    

๑๐. สปช.ทอ.    

๑๑. กง.ทอ.    

๑๒. จร.ทอ.    

๑๓. สตน.ทอ.    

๑๔. สนภ.ทอ.    

๑๕. สธน.ทอ.    

๑๖. คปอ.    

๑๗. อย.    

๑๘. ศทย.อย.    

๑๙. กรม ทย.รอ.อย.    

๒๐. กรม ตอ.รอ.อย.    

๒๑. กรม ปพ.อย.    

๒๒. รอย.ปพ.๓ พัน.๓ กรม ปพ.อย.    

๒๓. ดย.ทอ.อย.    

๒๔. ศยพ.ศปก.ทอ.    

๒๕. บน.๖    



๒๖. ชอ.    

๒๗. สอ.ทอ.    

๒๘. สพ.ทอ.    

๒๙. พอ.    

๓๐. รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.    

๓๑. พธ.ทอ.    

๓๒. ชย.ทอ.    

๓๓. ขส.ทอ.    

๓๔. ยศ.ทอ.    

๓๕. รร.จอ.ยศ.ทอ.    

๓๖. รร.นนก.    

๓๗. ศวอ.ทอ.    

๓๘. สก.ทอ.    

๓๙. สน.ผบ.ดม.    

๔๐. กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.    

๔๑. รจ.ทอ.สน.ผบ.ดม.    

๔๒. สวบ.ทอ.    

๔๓. บานพักอาศัย ทอ.(ทาดินแดง)    

๔๔. บานพักอาศัย ทอ.(ทุงสีกัน)    

๔๕. อ่ืน ๆ    

       

ครั้นเมื่อ…………..……(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…………..….กระผม…………..….(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) …………..……

และ…………..…… (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) …………..….ไดมอบหนาที่นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. และ ผช.นายทหาร

เวรอํานวยการ ทอ.พรอมพัสดุและสิ่ งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติหนาที่ ตามรายการท่ีแนบ ให 

…………..….. (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) …………..….……และ………….…..…… (ยศ ชื่อ ชื่อสกุล) …………..…..……ตามลําดับ 

อยูปฏิบัติหนาที่ตอไป เปนที่เรยีบรอยแลว 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

 

 

 (ลงชื่อ)……………………...……….…… นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. ผูสง 

 (ลงชื่อ) ……………………...……….…… ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. ผูสง 

 (ลงชื่อ) ……………………...……….…… นายทหารเวรอํานวยการ ทอ.        ผูรับ 

 (ลงชื่อ) ……………………...……….…… ผช.นายทหารเวรอํานวยการ ทอ. ผูรับ 

 

 

 



ผนวก ฉ-๒ แบบรายงานนายทหารเวรศูนยรักษาการณ 

แบบรายงานนายทหารเวรศูนยรักษาการณ 

(สวนราชการ)………………………….. 

 วันที…่..………เดือน………………...พ.ศ……………… 

เรื่อง  รายงานประจําวัน 

เรียน  ………………………………….. 

 ดวยเมื่อ……(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)……กระผม/ดิฉัน…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)................................... 

......................................……..……..ไดรับมอบหนาที่นายทหารเวร..................(ชื่อสวนราชการ).....................

จาก………………….(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……..…….……..ระหวางปฏิบัติหนาที่ไดตรวจเหตุการณและสถานท่ีดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ รายการ เหตุการณ การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

ครั้นเม่ือ…….….(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน ไดมอบหนาที่นายทหารเวร….……………………………. 

(ชื่อสวนราชการ)……….…..พรอมกับ…………………...(หลักฐานและหรือสิ่งที่จะสงมอบ)………………………..ให 

(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………………………….……….…อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปเปนที่เรียบรอยแลว 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

 

 

      (ลงชื่อ)………………………………………ผูสง 

      (ลงชื่อ)………………………………………ผูรับ 

 

หมายเหตุ  ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 



ผนวก ฉ-๓ แบบรายงานผูชวยนายทหารเวรศูนยรักษาการณ 

แบบรายงานผูชวยนายทหารเวรศนูยรักษาการณ 

(สวนราชการ)……………….……………….. 

 วันท่ี…..………เดือน………………....พ.ศ……………… 

เรื่อง  รายงานประจําวัน 

เรียน  ………………………………….. 

 ดวยเมื่อ…(วันที่ เดือน พ.ศ.  เวลา)……...กระผม/ดิฉัน…………..(ยศ ชื่อ ช่ือสกุล)....................... 

ไดรับมอบหนาที่ผูชวยนายทหารเวร......(ชื่อสวนราชการ)……จาก………..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)............ระหวางปฏิบัติ

หนาที่ไดตรวจเหตุการณและสถานที่ดังตอไปน้ี 
 

ลําดับ รายการ เหตุการณ การปฏิบัติ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

ครั้นเม่ือ….(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)..กระผม/ดิฉัน ไดมอบหนาท่ีผูชวยนายทหารเวร.…(ชื่อสวนราชการ)….. 

พรอมกับ….(หลักฐานและหรือสิ่งที่จะสงมอบ)….ให.…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)….อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

 

 

                   (ลงชื่อ)………………………………………ผูสง 

                    (ลงชื่อ)………………………………………ผูรับ 

 

หมายเหตุ  ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 



ผนวก ฉ-๔ แบบรายงานเสมียนเวร 

แบบรายงานเสมียนเวร 

(สวนราชการ)………………………….. 

       วันที่…..………เดือน……………….พ.ศ……………… 

เรื่อง  รายงานประจําวัน 

เรียน  ………………………………….. 

 ดวยเม่ือ…(วันท่ี เดือน พ.ศ. เวลา)…….กระผม/ดิฉัน………...(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)…………………… 

ไดรับมอบหนาที่เสมียนเวร…….(ชื่อสวนราชการ)………….…จาก……….…(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………………..……... 

ระหวางปฏิบัติหนาที่ไดตรวจความเรียบรอยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 
 

ลําดับ รายการ เหตุการณ การปฏิบัต ิ หมายเหตุ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

ครั้นเมื่อ…………….....(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)………………...กระผม/ดิฉัน ไดมอบหนาที่เสมียนเวร 

………………………………….(ชื่อสวนราชการ)……….....…..พรอมดวยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีขางบนนี้

ให……………………………………(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)………………….……อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

 

 

                 (ลงชื่อ)………………………………………ผูสง 

                 (ลงชื่อ)………………………………………ผูรับ 

 

หมายเหตุ  ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 
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ผนวก ฉ-๕ แบบรายงานจาเวร 

แบบรายงานจาเวร 

(สวนราชการ)…….………………… 

  วันท่ี………..เดอืน…………………..พ.ศ. …………. 

เรื่อง  รายงานประจําวัน 

เรียน  ……………………………………. 

 ดวยเมื่อ….(วันท่ี  เดือน  พ.ศ.  เวลา)…….….กระผม………………(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……..…..……… 

ไดรับมอบหนาที่จาเวร…………(ชื่อสวนราชการ)…………จาก……………..(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)……………………....………… 

ระหวางปฏิบัติหนาที่ไดตรวจความเรียบรอยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังตอไปนี้ 

 ๑.  เหตุการณทั่วไป………………………………………………………………………………………………….….. 

 ๒.  การสุขาภิบาล…………………………………………….……………………………………………………….… 

 ๓.  การรับประทานอาหาร…………………………………………………………………………………………... 
 

 

 

ลําดับ 

 

 

รายการ 

  รายการจําหนาย   

 

หมายเหตุ 

         

               

  

รวมทั้งสิ้น 

             

 

ครั้นเมื่อ…..(วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา)….กระผมไดมอบหนาที่จาเวร……………..……….……………… 

…(ชื่อสวนราชการ)….พรอมดวยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีขางบนนี้ให……(ยศ ชื่อ ชื่อสกุล)…………..….. 

อยูปฏิบัติหนาที่ตอไปเปนที่เรียบรอยแลว 

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการตอไป 

 

 

                       (ลงชื่อ)………………………………………ผูสง 

                  (ลงชื่อ)………………………………………ผูรับ 

 

หมายเหตุ  ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 

ยอ
ดเ

ดิม
 



ผนวก ฉ-๖ แบบบันทึกการติดตอ-เย่ียม 

แบบบันทึกการตดิตอ-เย่ียม 
 

ลําดับ วัน เดือน ป  

เวลา 

(มา) 

ชื่อผูมา 

ติดตอ-เย่ียม 

ที่อยู ชื่อผูรับการ 

ติดตอ-เยี่ยม 

วัน เดือน ป  

เวลา 

(กลับ) 

หมายเหตุ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

หมายเหตุ ๑.  ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 ๒.  ใหผูบันทึกการติดตอ-เย่ียม นํารายงานนี้เสนอนายทหารเวรหรือผูบังคับหนวยรักษาการณ 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ฉ-๗ แบบรับฝากกุญแจตาง ๆ 

แบบรบัฝากกุญแจตาง ๆ 
 

วัน เดือน ป ลูกกุญแจ ประจํา ลายมือชื่อ วัน เดือน ป ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

เวลา 

(ฝาก) 

หมายเลข จํานวน สถานที่ ผูฝาก ผูรับ

ฝาก 

เวลา 

(รับคืน) 

ผูคืน ผูรับ 

คืน 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

หมายเหตุ ๑.  ชองรายการตาง ๆ สวนราชการสามารถเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 ๒.  ใหผูบันทึกแบบรับฝากกุญแจตาง ๆ นํารายงานนี้เสนอนายทหารเวรหรือผูบังคับหนวย

รักษาการณ 

 


