ระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ว่าด้ วยการรักษาการณ์
พ.ศ.๒๕๕๓
โดยที่เป็ นการสมควรแก้ ไขปรับปรุง ระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วยการรักษาการณ์
ให้ เหมาะสมและสอดคล้ องกับระเบียบ กองทัพอากาศ ว่าด้ วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วยการรักษาการณ์
พ.ศ.๒๕๕๓”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ให้ ใช้ บงั คับตังแต่
้ บดั นี ้เป็ นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก
๓.๑ ระเบียบ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ว่าด้ วย
การรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๔
๓.๒ ระเบียบ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ ว่าด้ วย
การรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๔ (แก้ ไขฉบับที่ ๑)
บรรดาระเบียบหรื อการสัง่ การอื่นใดเกี่ยวกับ การรักษาการณ์ซงึ่ ขัดหรื อแย้ งกับระเบียบนี ้
ให้ ใช้ ระเบียบนี ้แทน
ข้ อ ๔ ระเบียบนี ้ใช้ บงั คับเฉพาะส่วนราชการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
องและ
ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ในพื ้นที่รับผิดชอบการรักษาความปลอดภัยของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เท่านัน้
ข้ อ ๕ ส่วนราชการที่จะต้ องมีระเบียบเฉพาะเรื่ องที่จะเพิ่มมาตรการการรักษาการณ์นอกเหนือ
จากระเบียบนี ้ให้ ขออนุมตั ิตอ่ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อวางระเบียบสําหรับส่วนราชการนันเป็
้ นกรณีไป
ข้ อ ๖ ในระเบียบนี ้
๖.๑ “การรักษาการณ์” หมายถึง การจัดเจ้ าหน้ าที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ การรักษาความปลอดภัย
อาคาร สถานที่ บุคคล และทรัพย์สินของทางราชการ ให้ พ้นจากการโจรกรรม จารกรรม และการก่อวินาศกรรม
หรื อเหตุอื่นใด ที่ทําให้ เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตั ภิ ารกิจของส่วนราชการ
/๖.๒ “เวร” ...

-๒๖.๒ “เวร” หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ทหาร ข้ าราชการกลาโหมพลเรื อนในสังกัด กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ซึง่ ได้ รับการแต่งตังให้
้ รับผิดชอบการรักษาการณ์ ตามระยะเวลาที่กําหนดภายในรอบไม่เกิน
๒๔ ชัว่ โมง จะมีอาวุธประจํากายหรื อไม่ก็ได้
๖.๓ “ยามรักษาการณ์” หมายถึง เจ้ าหน้ าที่ทหาร ข้ าราชการกลาโหมพลเรื อน ทหารกอง
ประจําการ ในสังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัท หรื อองค์กรใด
ที่มีความรับผิดชอบตามสัญญาที่ทําไว้ กบั กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซึง่ ได้ รับการแต่งตังให้
้ รับผิดชอบการ
รักษาการณ์ ตามระยะเวลาที่กําหนดภายในรอบไม่เกิน ๒๔ ชัง่ โมง โดยปกติจดั เป็ นผลัด ๆ ละ ๔ ชัว่ โมง
พัก ๘ ชัว่ โมง โดยมีอาวุธประจํากายขณะปฏิบตั ิหน้ าที่
๖.๔ “พื ้นที่รักษาการณ์” หมายถึงพื ้นที่ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบของกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ซึง่ กําหนดขอบเขตไว้ ชดั เจน
๖.๕ “หน่วยรักษาการณ์” หมายถึงเจ้ าหน้ าที่เวร–ยามรักษาการณ์ในสังกัด กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ รวมกันจํานวนหนึง่ ซึง่ ได้ แต่งตังให้
้ รับผิดชอบการรักษาการณ์ ภายในพื ้นที่ของ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
๖.๖ “ศูนย์รักษาการณ์” หมายถึงศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซึง่ ใช้ เป็ น
ที่ทําการของ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และเสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อใช้ ควบคุมและ
สัง่ การ เวร–ยามรักษาการณ์ประจํากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตังอยู
้ ภ่ ายในพื ้นที่ของ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
ข้ อ ๗ การจัดหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗.๑ หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๗.๒ หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
ข้ อ ๘ ผู้บงั คับบัญชาหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ แก่
๘.๑ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๘.๒ รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๘.๓ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๙ ผู้รับมอบอํานาจบังคับบัญชาหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ แก่
๙.๑ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๙.๒ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๙.๓ ผู้บงั คับหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์
กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ)
/ข้ อ ๑๐ ...

-๓ข้ อ ๑๐ ผู้มีอํานาจตรวจการรักษาการณ์ของหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ แก่
๑๐.๑ ผู้บงั คับบัญชาของเจ้ าหน้ าที่ ที่จดั เข้ าประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ตังแต่
้ รองผู้อํานวยการกองของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และรองหัวหน้ ากอง กองบริการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขึ ้นไป
๑๐.๒ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ และผู้ชว่ ยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ เฉพาะที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๑๐.๓ ผู้บงั คับบัญชาตามข้ อ ๘ และผู้รับมอบอํานาจบังคับบัญชาตามข้ อ ๙
๑๐.๔ นายทหารสัญญาบัตรผู้รับมอบอํานาจเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ตรวจการปฏิบตั ิ
การรักษาการณ์ แทนผู้บงั คับบัญชาตามตําแหน่งในข้ อ ๘
ข้ อ ๑๑ เจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ จดั ดังนี ้
๑๑.๑ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๑.๒ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๑.๓ ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๑.๔ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๑.๕ เวรพลขับกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๑.๖ เจ้ าหน้ าที่ เวร-ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๑๒ หลักปฏิบตั ใิ นการจัดเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๒.๑ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดจากนายทหาร
สัญญาบัตร ยศ นาวาอากาศตรี ถึง นาวาอากาศเอก สังกัดกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และ
ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั รวมกันเพื่อประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง วันละ ๑ คน
๑๒.๒ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดจากนายทหารสัญญาบัตรยศ
เรื ออากาศตรี ถึงเรื ออากาศเอก และ นายทหารประทวนยศพันจ่าอากาศเอก ที่ทางราชการมีคําสัง่ ให้ ทําหน้ าที่
นายทหารสัญญาบัตรสังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และที่ตงทุ
ั ้ ่งสีกนั รวมกันเพื่อประจํา
หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั วันละ ๑ คน
๑๒.๓ ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดจากนายทหารประทวนยศ
พันจ่าอากาศเอก (อัตรา พันจ่าอากาศเอก พิเศษ) สังกัด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และ
ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั เพื่อประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
ที่ตงละ
ั ้ ๑ คน

/ ๑๒.๔ เสมียน…

-๔๑๒.๔ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดจากนายทหารประทวนยศจ่าอากาศตรี
ถึง พันจ่าอากาศเอก เหล่าทหาร สารบรรณ, พลาธิการ, พัสดุจําพวกพลาธิการ, การเงิน และช่างโยธา สังกัด
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
องและที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั เพื่อประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ที่ตงละ
ั ้ ๑ คน
๑๒.๕ เวรตรวจประจํากรมสรรพาวุธทหารอากาศ จัดจาก นายทหารประทวน สังกัด
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ยศจ่าอากาศตรี ถึง พันจ่าอากาศเอก ทุกเหล่าเว้ น
เหล่าทหาร สารบรรณ, พลาธิการ, พัสดุจําพวกพลาธิการ, การเงิน และช่างโยธา เพื่อประจําหน่วยรักษาการณ์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง วันละ ๓ คน และหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั วันละ ๖ คน
๑๒.๖ เวรพลขับ จัดจากเจ้ าหน้ าที่พลขับ แผนกขนส่ง กองบริการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ เพื่อประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง วันละ ๑ คน
พร้ อมยานพาหนะ ๑ คัน
๑๒.๗ ยามรักษาการณ์ จัดจากลูกจ้ างประจําของ หมวดรักษาการณ์ กองบริการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และ
ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั หรื อจัดจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษัทหรื อองค์กรที่มีความรับผิดชอบตามสัญญา
ที่ทําไว้ กบั กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๑๓ ผู้ที่ไม่ต้องจัดเป็ นเวรรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ แก่
๑๓.๑ ผู้ที่ได้ รับเงินเดือนอัตรา นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึ ้นไป
๑๓.๒ นายทหารสัญญาบัตรที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ แต่งตังเป็
้ น
ราชองครักษ์ เวร
๑๓.๓ นายทหารสัญญาบัตร ที่ถกู จัดเข้ าเป็ น นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
และผู้ชว่ ยนายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
๑๓.๔ นายทหารสัญญาบัตรที่มีหน้ าที่ เก็บลูกกุญแจที่เก็บเงินของทางราชการ
๑๓.๕ นายทหารพระธรรมนูญ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๓.๖ ผู้ที่ถกู จัดเข้ าเป็ นเจ้ าหน้ าที่เวรทําลายวัตถุระเบิด และพนักงานส่งกําลังบํารุง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๓.๗ ผู้ที่มีหน้ าที่ราชการ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ใิ ห้ งดจัดเวรรักษาการณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
จาก เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๑๔ หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง ประกอบด้ วย
๑๔.๑ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๔.๒ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
/๑๔.๓ ผู้ชว่ ย...

-๕๑๔.๓ ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๔.๔ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๔.๕ เวรพลขับกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๔.๖ เวรตรวจกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๔.๗ ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๑๕ หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ประกอบด้ วย
๑๕.๑ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๒ ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๓ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๔ เวรตรวจกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๕.๕ ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๑๖ อํานาจและหน้ าที่ของเวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๑ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
๑๖.๑.๑ มีอํานาจและหน้ าที่บงั คับบัญชาเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และที่ตงทุ
ั ้ ่งสีกนั
๑๖.๑.๒ ตรวจสอบยอดกําลังพลเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจําหน่วย
รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง เวลา ๑๘๐๐ และอบรม ชี ้แจงข่าวสารที่เกี่ยวข้ อง
กับการปฏิบตั หิ น้ าที่ ข้ อบกพร่อง ข้ อแก้ ไขต่าง ๆ ตลอดจนตรวจความเรี ยบร้ อย ของเครื่ องแต่งกาย อาวุธ
เครื่ องมือสื่อสาร ยานพาหนะ (ถ้ ามี) พร้ อมทังอุ
้ ปกรณ์อํานวยความสะดวกในการปฏิบตั หิ น้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่
เวร-ยามรักษาการณ์ก่อนปฏิบตั หิ น้ าที่ และบันทึกหลักฐานการอบรมไว้ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
๑๖.๑.๓ ออกตรวจสถานที่และการรักษาการณ์ ของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
ภายในพื ้นที่รับผิดชอบของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง ในระหว่างเวลา ๑๘๐๐–๒๔๐๐ และ
๒๔๐๐–๐๖๐๐ ให้ ตรวจอย่างน้ อยช่วงเวลาละ ๑ ครัง้ พร้ อมลงลายมือชื่อและเวลาตรวจไว้ ในบันทึกการตรวจ
บริเวณเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๑.๔ ต้ องประจําอยู่ ณ ศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตลอดเวลา
ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่ เมื่อออกตรวจพื ้นที่การรักษาการณ์ ต้ องแจ้ งสถานที่ไปตรวจให้ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ทราบทุก ๓๐ นาที เพื่อสามารถติดต่อได้
๑๖.๑.๕ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกี่ยวกับการรักษาการณ์ เกิดขึ ้นให้ พิจารณา
ดําเนินการโดยสมควรแก่กรณี หากเหตุการณ์สําคัญและไม่อาจดําเนินการได้ ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบทันที
/๑๖.๑.๖ หากมี...

-๖๑๖.๑.๖ หากมีเหตุการณ์ที่นบั ว่าสําคัญ จะต้ องรายงานด่วนตามข้ อบังคับ
กระทรวงกลาโหม ว่าด้ วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑ และตามคําสัง่ กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๑๓/๔๔
ลงวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ เรื่ อง การรายงานด่วน ให้ รายงานทันทีตอ่ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ,
รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ, เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ (ผ่านศูนย์
ปฏิบตั กิ ารกองทัพอากาศ ศูนย์สื่อสาร โทร.๒-๑๗๑๖ ฝ่ ายธุรการ โทร.๒-๑๗๑๒-๔) โดยรายงานด้ วยวาจาหรื อ
เครื่ องมือสื่อสาร และลายลักษณ์อกั ษรแล้ วให้ แจ้ งหัวหน้ าหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ของหน่วย
ที่เกิดเหตุ ข้ อความที่รายงานต้ องชัดเจนเข้ าใจง่ายโดยการสรุปเรื่ องย่อที่เกิดขึ ้นควรมีข้อความดังนี ้
๑๖.๑.๖.๑ วัน, เดือน, ปี และสถานที่เกิดเหตุ
๑๖.๑.๖.๒ เรื่ องที่เกิดขึ ้น (บอก ยศ ชื่อ ตําแหน่งของผู้ที่เกิดเหตุให้ ชดั เจน)
๑๖.๑.๖.๓ เมื่อเกิดเหตุขึ ้นแล้ วได้ สงั่ การ และดําเนินการอะไรไปแล้ วบ้ าง
๑๖.๑.๖.๔ ความเห็นผู้รายงานว่าควรจะจัดการเรื่ องนี ้อย่างไร
๑๖.๑.๗ การรายงานด่วนคือ การรายงานเหตุการณ์สําคัญและเร่งด่วนให้
ผู้บงั คับบัญชาทราบตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับ กระทรวงกลาโหมว่าด้ วยการรายงานด่วน พ.ศ.๒๕๑๑
และฉบับที่แก้ ไขเพิ่มเติม และตามคําสัง่ ที่กําหนดไว้ ในคําสัง่ กองทัพอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๑๑๓/๔๔ ลงวันที่
๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔
๑๖.๑.๘ เหตุการณ์ที่ต้องรายงานด่วนคือ
๑๖.๑.๘.๑ เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับความประพฤติของทหาร ซึง่ เป็ นไปใน
ทางเสื่อมเสียเกียรติ หรื อชื่อเสียงของทหารอย่างร้ ายแรง หรื อต้ องหาในคดีอาญาเป็ นคดีอกุ ฉกรรจ์
๑๖.๑.๘.๒ เรื่ องทหารถึงแก่ความตาย หรื อได้ รับอันตรายสาหัส เนื่องจาก
ทําลายชีวิตของตนเอง
๑๖.๑.๘.๓ เมื่อเกิดโจรภัย อัคคีภยั อุทกภัย วาตภัย การก่อวินาศกรรม
หรื อเกิดอุบตั เิ หตุอื่น ๆ ขึ ้นในบริ เวณสถานที่ของทหาร หรื อเรื อ หรื ออากาศยาน จนเป็ นอันตรายแก่ชีวิตมนุษย์
หรื อเกิดความเสียหายอย่างร้ ายแรงแก่ทรัพย์สินของทางราชการ
๑๖.๑.๘.๔ เหตุซงึ่ เกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้ อาวุธทําการต่อสู้ขึ ้น
ในหมูท่ หารด้ วยกันเอง หรื อกับบุคคลอื่นจนถึงแก่ความตาย
๑๖.๑.๘.๕ เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ ้นแก่คนหรื อสัตว์ในหรื อใกล้ ที่ตงั ้
หน่วยทหาร
๑๖.๑.๘.๖ เมื่อเกิดอุบตั เิ หตุตา่ ง ๆ ขึ ้นแก่ทหารจนถึงแก่ความตาย เช่น
ถูกอาวุธ หรื อกระสุนปื น ตกจากที่สงู รถควํ่า เรื อล่ม อากาศยานประสบอุบตั เิ หตุ เป็ นต้ น
๑๖.๑.๘.๗ เหตุที่จะทําให้ เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติอย่างร้ ายแรง
๑๖.๑.๘.๘ เหตุที่จะทําให้ เกิดความไม่สงบขึ ้นใน กรมกองทหาร
/๑๖.๑.๘.๙ ทหาร...

-๗๑๖.๑.๘.๙ ทหารต่างชาติละเมิดอธิปไตย
๑๖.๑.๘.๑๐ การปะทะกันระหว่างฝ่ ายไทยกับฝ่ ายตรงข้ าม และการปะทะกัน
ระหว่างฝ่ ายตรงข้ ามใกล้ บริ เวณชายแดน
๑๖.๑.๘.๑๑ การกระทําของผู้ก่อการร้ ายภายในประเทศ เช่น การซุม่ โจมตี
การวางกับระเบิด การโจมตีที่ตงั ้ การลอบสังหาร และการปะทะกับเจ้ าหน้ าที่หรื อราษฎร ซึง่ ทําให้ ได้ รับบาดเจ็บ
เสียชีวิต หรื อมีการสูญเสียมาก
๑๖.๑.๘.๑๒ เหตุที่เกี่ยวข้ องกับอากาศยานทหารและพลเรื อนทังของประเทศ
้
ไทย และต่างประเทศ เกิดอุบตั เิ หตุร้ายแรงถึงขันเสี
้ ยหายมากและมีผลกระทบต่อประชาชน
๑๖.๑.๘.๑๓ เหตุที่เกี่ยวข้ องกับมวลชน ซึง่ เกิดขึ ้นในพื ้นที่รับผิดชอบของ
กองทัพอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และต่างจังหวัด หรื อพื ้นที่ใกล้ เคียง
๑๖.๑.๘.๑๔ เหตุที่เกิดขึ ้นนอกพื ้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศและมีการใช้
หรื อคาดว่าจะใช้ กําลังพล และยุทโธปกรณ์ของ ทอ.เข้ าร่วมการปฏิบตั ใิ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
๑๖.๑.๙ ตรวจและกวดขันการมาทํางาน และเลิกงานของข้ าราชการ, ลูกจ้ าง
และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ เป็ นไปตามเวลาที่กําหนด
๑๖.๑.๑๐ ตรวจและกวดขันการแต่งกายของข้ าราชการ, ลูกจ้ าง และพนักงาน
ราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ ถกู ต้ องตามระเบียบของทางราชการ
๑๖.๑.๑๑ ตรวจและกวดขันให้ ข้าราชการ, ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศให้ ปฏิบตั ิตามมาตรการ การรักษาความปลอดภัยในการผ่านเข้ า-ออก พื ้นที่หวงห้ าม
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๑.๑๒ ตรวจและกวดขัน ข้ าราชการ, ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ในการรับประทานอาหาร ที่ร้านค้ า และที่ชมุ นุมสัญญาบัตร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ เป็ นไป
ตามเวลาที่กําหนด
๑๖.๑.๑๓ ตรวจอาคาร สถานที่ราชการ และบริเวณพื ้นที่รับผิดชอบตลอดเวลา
ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่
๑๖.๑.๑๔ ในวันปฏิบตั ริ าชการตังแต่
้ เวลา ๐๗๐๐–๐๘๐๐ ให้ อยูป่ ฏิบตั หิ น้ าที่
บริเวณ ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และเวลา ๑๕๓๐–๑๖๓๐ ให้ อยู่ปฏิบตั ิหน้ าที่
บริ เวณ ช่องทางกองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อ ๑๖.๑.๙ ถึงข้ อ ๑๖.๑.๑๑
๑๖.๑.๑๕ ให้ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ปฏิบตั หิ น้ าที่
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และนายทหารเวรส่งกําลังบํารุงกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศอีกหน้ าที่หนึง่
๑๖.๑.๑๖ ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ผ้ มู ีอํานาจจะมอบหมาย
/๑๖.๒ นายทหาร...

-๘๑๖.๒ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
๑๖.๒.๑ ขึ ้นตรงต่อ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๒.๒ มีอํานาจบังคับบัญชาเจ้ าหน้ าที่เวร–ยามรักษาการณ์ ของหน่วย
รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง หรื อที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ในพื ้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
๑๖.๒.๓ ตรวจสอบยอดกําลังพลเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์หน่วยรักษาการณ์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง หรื อที่ตงทุ
ั ้ ่งสีกนั ในพื ้นที่ที่ตนรับผิดชอบ เวลา ๑๘๐๐ และอบรม
ชี ้แจงข่าวสารที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั หิ น้ าที่ ข้ อบกพร่องและข้ อควรแก้ ไขต่าง ๆ ตลอดจนความเรี ยบร้ อยของ
อาวุธ เครื่ องมือสื่อสาร ยานพาหนะ (ถ้ ามี) พร้ อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์ก่อนปฏิบตั หิ น้ าที่และบันทึกหลักฐานการอบรมไว้ เพื่อใช้ ในการตรวจสอบ
๑๖.๒.๔ ดูแลรับผิดชอบอาคาร สถานที่ บุคคล และทรัพย์สินของทางราชการให้
ปลอดภัยจากการโจรกรรม จารกรรม และการก่อวินาศกรรม หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ ้นให้ ระงับเหตุการณ์
ขันต้
้ น แล้ วรายงานให้ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และผู้บงั คับบัญชาทราบทันที
๑๖.๒.๕ ประจําอยูใ่ นหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงั ้
ดอนเมืองและที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ในพื ้นที่ที่ตนรับผิดชอบ (ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ให้ ประจําอยู่ที่หน่วยรักษาการณ์ แผนกคลัง
สรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง ออกตรวจพื ้นที่รับผิดชอบ
และการรักษาการณ์ของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ทุกจุดตรวจตังแต่
้ เวลา ๑๘๐๐-๒๔๐๐ และเวลา
๒๔๐๐-๐๖๐๐ อย่างน้ อยช่วงเวลาละ ๑ ครัง้ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และเวลาตรวจไว้ ในแบบบันทึกการตรวจ
บริเวณของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ทุกจุดตรวจในพื ้นที่รับผิดชอบ ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ ๒๐
๑๖.๒.๖ พิจารณารับการติดต่อจากบุคคลภายนอก และควบคุมให้ ปฏิบตั ิ
ตามระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
๑๖.๒.๗ ควบคุมบุคคล และยานพาหนะที่ผา่ นเข้ า-ออกบริเวณพื ้นที่รับผิดชอบ
ของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วย การรักษาความปลอดภัย
ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
๑๖.๒.๘ ควบคุมการนําพัสดุสิ่งของเข้ า-ออกพื ้นที่รับผิดชอบ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ให้ เป็ นไปตามระเบียบและมาตรการการรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๒.๙ ตรวจและดําเนินการตามที่เห็นสมควรต่อบุคคลที่นา่ สงสัย ว่ากระทํา
ความผิดในพื ้นที่รับผิดชอบของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อส่งเจ้ าหน้ าที่ที่มีอํานาจในการสอบสวน
ดําเนินการต่อไป
๑๖.๒.๑๐ ตรวจสอบและควบคุมการรับฝาก เก็บรักษา และจ่ายกุญแจของ
สํานักงาน คลัง สถานที่สําคัญและยานพาหนะที่ส่วนราชการนํามาฝาก
/๑๖.๒.๑๑ ตรวจ...

-๙๑๖.๒.๑๑ ตรวจสอบสมุดรายงาน สมุดตรวจเวร–ยามของเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์
ในตําแหน่งต่าง ๆ
๑๖.๒.๑๒ รับรหัสแสดงตัวประจําวัน นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศ
และรหัสแสดงตัวเจ้ าหน้ าที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จากนายทหารควบคุมการรักษาความปลอดภัย
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ก่อนเวลา ๑๒๐๐ ทุกวัน หากวันรุ่งขึ ้นเป็ นวันหยุด ให้ รับไว้ ล่วงหน้ าแล้ วแจ้ งให้
ผู้เกี่ยวข้ องทราบก่อน เวลาบังคับใช้
๑๖.๒.๑๓ ตรวจการปิ ดสถานที่ราชการ คลัง โรงงาน หลังเลิกงานให้ ปิดเวลา ๑๖๐๐
หากพบว่ามีผ้ อู ยูใ่ นสํานักงาน ให้ ผ้ นู นออกจากสํ
ั้
านักงานก่อนเวลา ๑๖๓๐
๑๖.๒.๑๔ พิจารณาขออนุญาตเปิ ดสํานักงานนอกเวลาราชการ และใน
วันหยุดราชการเมื่อมีความจําเป็ น และให้ ควบคุมโดยใกล้ ชิด
๑๖.๒.๑๕ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ให้ ดแู ล
รับผิดชอบ อาวุธ กระสุน และยุทธภัณฑ์ ที่อยูใ่ นตู้เก็บอาวุธของหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ตามรายการในบัญชีรับ-ส่งหน้ าที่ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับการรักษาการณ์ และการรักษาความปลอดภัย ตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ จะมอบหมาย
๑๖.๓ ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
๑๖.๓.๑ ขึ ้นตรงต่อ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๑๖.๓.๒ ช่วยเหลือ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง เกี่ยวกับการรักษาการณ์ ของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์
๑๖.๓.๓ มีอํานาจบังคับบัญชาเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจําหน่วย
รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๑๖.๓.๔ ช่วยเหลือ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในการตรวจสอบยอดกําลังพลเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจํา
หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง เวลา ๑๘๐๐ ก่อนปฏิบตั หิ น้ าที่
๑๖.๓.๕ ช่วยเหลือ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศในการตรวจสถานที่ และการรักษาการณ์ของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์ ภายในพื ้นที่รับผิดชอบของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง ตังแต่
้ เวลา ๑๘๐๐–๒๔๐๐
และ ๒๔๐๐–๐๖๐๐ อย่างน้ อยช่วงเวลาละ ๑ ครัง้ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และเวลาตรวจไว้ ในแบบบันทึก
/การตรวจ...

- ๑๐ การตรวจบริ เวณของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทัง้ ๘ จุดตรวจ ตามที่กําหนด
ไว้ ในข้ อ ๒๐ และต้ องแจ้ งสถานที่ไปตรวจให้ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศทราบทุก ๓๐ นาที เพื่อที่
สามารถติดต่อได้
๑๖.๓.๖ ต้ องประจําอยูท่ ี่ศนู ย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ตลอดเวลา
ที่ปฏิบตั ิหน้ าที่
๑๖.๓.๗ ตรวจและกวดขันการมาทํางาน และเลิกงานของข้ าราชการ, ลูกจ้ าง
และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง ให้ เป็ นไปตามเวลาที่กําหนด
๑๖.๓.๘ ตรวจและกวดขันการแต่งกาย ของข้ าราชการ, ลูกจ้ าง และพนักงาน
ราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ ถกู ต้ องตามระเบียบของทางราชการ
๑๖.๓.๙ ตรวจและกวดขันข้ าราชการ, ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ ให้ ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการการรักษาความปลอดภัย ในการผ่านเข้ า-ออกพื ้นที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๓.๑๐ ตรวจและกวดขันข้ าราชการ, ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ ในการ
รับประทานอาหารที่ร้านค้ า และที่ชมุ นุมสัญญาบัตร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ เป็ นไปตามเวลาที่กําหนด
๑๖.๓.๑๑ ในวันปฏิบตั ริ าชการ ตังแต่
้ เวลา ๐๗๐๐–๐๘๐๐ ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
บริเวณช่องทางกองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และเวลา ๑๕๓๐–๑๖๓๐ ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่บริเวณ
ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อปฏิบตั หิ น้ าที่ตามข้ อ ๑๖.๑.๙ ถึงข้ อ ๑๖.๑.๑๑
๑๖.๓.๑๒ ในวันปฏิบตั ริ าชการตังแต่
้ เวลา ๐๖๐๐ ถึง ๑๗๐๐ ให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
ที่ป้อมยามรักษาการณ์ ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ร่วมกับเสมียนเวร จดบันทึก
หลักฐาน และพิจารณารับการติดต่อจาก บุคคลและยานพาหนะภายนอก ที่มาติดต่อราชการผ่านเข้ า-ออก พื ้นที่
หวงห้ ามของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๓.๑๓ อํานวยความสะดวก และติดต่อข้ าราชการ, ลูกจ้ างและพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ญาติหรื อบุคคลภายนอกมาขอพบ โดยให้ ญาติหรื อบุคคลภายนอก รออยูใ่ นพื ้นที่
รักษาความปลอดภัย บริ เวณศาลาด้ านข้ างแผนกการเงิน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๓.๑๔ ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ หรื อนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
องจะมอบหมาย
๑๖.๔ ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั มีอํานาจหน้ าที่ ดังนี ้
๑๖.๔.๑ ขึ ้นตรงต่อนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
๑๖.๔.๒ มีอํานาจบังคับบัญชาเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจําหน่วย
รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
/๑๖.๖.๓ ช่วย...

- ๑๑ ๑๖.๔.๓ ช่วยเหลือนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ใน
การตรวจสอบยอดกําลังพลเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ทุง่ สีกนั เวลา ๑๘๐๐ ก่อนปฏิบตั หิ น้ าที่ และออกตรวจสถานที่การรักษาการณ์ของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
ภายในพื ้นที่รับผิดชอบของหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั เวลา ๑๘๐๐-๒๔๐๐
และ ๒๔๐๐-๐๖๐๐ อย่างน้ อยช่วงเวลาละ ๑ ครัง้ พร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อ และเวลาตรวจไว้ ในแบบบันทึกการตรวจ
บริเวณของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ทุกจุดตรวจในพื ้นที่รับผิดชอบ ตามที่กําหนดไว้
ในข้ อ ๒๐
๑๖.๔.๔ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามข้ อ ๑๖.๒.๖ ถึงข้ อ ๑๖.๒.๑๓ ที่ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และต้ องประจําอยู่ที่พกั เวร-ยามรักษาการณ์ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ตลอดเวลาที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ และหรื อตามที่ผ้ บู งั คับบัญชาจะมอบหมาย
๑๖.๔.๕ จ่ายแฟ้มเอกสารบันทึกการตรวจบริเวณเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
ให้ เวรตรวจผลัดที่ ๑ และรับแฟ้มเอกสารคืนจากเวรตรวจผลัดที่ ๓ นําเสนอนายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ และนําส่งหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการตรวจสอบ และตรวจการรับฝากกุญแจคลัง สํานักงานหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่เจ้ าหน้ าที่
นํามาฝากพร้ อมลงสมุดหลักฐานให้ ถกู ต้ องแล้ วนําเสนอ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อตรวจสอบ
และลงชื่อรับทราบทุกวัน
๑๖.๔.๖ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการภายในพื ้นที่รับผิดชอบของหน่วย
รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั และรับผิดชอบพัสดุสิ่งของตามรายการในบัญชีรับ-ส่ง
หน้ าที่ ผู้ช่วยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั จะมอบหมาย
๑๖.๕ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง มีอํานาจและหน้ าที่ ดังนี ้
๑๖.๕.๑ ขึ ้นตรงต่อ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๑๖.๕.๒ รับผิดชอบในการรับ-ส่งหนังสือราชการ และการติดต่อสื่อสาร ซึง่ มีถึง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, ผู้บงั คับบัญชา หรื อเจ้ าหน้ าที่อื่น ๆ ภายใน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นอกเวลา
ราชการ โดยบันทึกหลักฐานการรับ-ส่งหนังสือราชการ ให้ ถกู ต้ องแล้ วนําเสนอ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ เพื่อดําเนินการต่อไป
๑๖.๕.๓ ดูแลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบไม่ให้ ชํารุด
และสูญหาย
/๑๖.๕.๔ ร่วมกับ...

- ๑๒ ๑๖.๕.๔ ร่วมกับผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดูแลรักษา
ความสะอาดและทรัพย์สินของทางราชการ ในสถานที่รับผิดชอบและบริ เวณห้ องอเนกประสงค์ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ (อาคารหมายเลข ๔๑๙๑) ไม่ให้ ชํารุด และสูญหาย
๑๖.๕.๕ เขียนรายชื่อผู้ที่เข้ าเวรรักษาการณ์ ประจําวันในกระดานเจ้ าหน้ าที่
รักษาการณ์ และจ่ายแฟ้มเอกสารบันทึกการตรวจบริเวณของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ให้ เวรตรวจ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผลัดที่ ๑ และรับคืนจากเวรตรวจผลัดที่ ๓
๑๖.๕.๖ ตรวจความเรี ยบร้ อยห้ องทํางานต่าง ๆ ในอาคารกองบังคับการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (อาคาร หมายเลข ๔๑๙๑) หลังเลิกงาน เวลา ๑๖๐๐ หากพบว่ามีผ้ ปู ฏิบตั งิ านอยู่
แจ้ งให้ ผ้ นู นออกจากสํ
ั้
านักงานก่อนเวลา ๑๖๓๐ หลังเลิกงาน
๑๖.๕.๗ ตรวจความเรี ยบร้ อย ประตูหน้ าต่าง เครื่ องปรับอากาศ สวิตช์ไฟฟ้า
ภายในห้ องอเนกประสงค์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และห้ องทํางานต่าง ๆ ในอาคารกองบังคับการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (อาคารหมายเลข ๔๑๙๑) ให้ เรี ยบร้ อย
๑๖.๕.๘ เปิ ด-ปิ ดประตูทางเข้ า-ออก อาคารกองบังคับการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ในวันปฏิบตั ริ าชการเปิ ด เวลา ๐๖๐๐ และปิ ดประตูอาคารเวลา ๑๗๐๐ หรื อจนกว่าผู้ปฏิบตั งิ าน
ล่วงเวลาคนสุดท้ ายกลับ แต่ไม่เกินเวลา ๒๐๐๐
๑๖.๕.๙ ในวันปฏิบตั ิราชการตังแต่
้ เวลา ๐๘๐๐–๑๖๐๐ ให้ อยู่ปฏิบตั ิหน้ าที่
ที่ป้อมยามรักษาการณ์ ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๕.๑๐ ในเวลา ๐๘๓๐ นําสมุดรายงานเหตุการณ์ ประจําวันของนายทหารเวร
อํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ส่งหมวดรักษาการณ์
กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อนําเรี ยนเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และรับกลับหน่วยรักษาการณ์
ในเวลา ๑๑๐๐ ทุกวัน
๑๖.๕.๑๑ จดบันทึกหลักฐาน และรับแลกบัตรผ่านเข้ า-ออก พื ้นที่หวงห้ ามของ
บุคคลและยานพาหนะภายนอก ที่มาติดต่อราชการ
๑๖.๕.๑๒ อํานวยความสะดวกและติดต่อข้ าราชการ, ลูกจ้ างและพนักงานราชการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ญาติหรื อบุคคลภายนอกมาขอพบ โดยให้ ญาติหรื อบุคคลภายนอก รออยูใ่ นพื ้นที่
รักษาความปลอดภัยบริ เวณศาลาด้ านข้ างแผนกการเงิน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๕.๑๓ ตรวจรับฝากกุญแจ คลัง สํานักงาน หน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ที่เจ้ าหน้ าที่นํามาฝากพร้ อมลงสมุดหลักฐานให้ ถกู ต้ อง แล้ วนําเสนอ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ เพื่อตรวจสอบและลงชื่อรับทราบทุกวัน
/๑๖.๕.๑๔ เมื่อมี...

- ๑๓ –
๑๖.๕.๑๔ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ ้น ให้ รายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ทันที
๑๖.๕.๑๕ ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการ ให้ ประจําอยูท่ ี่ศนู ย์รักษาการณ์
ตลอดเวลา ๒๔ ชัว่ โมง เพื่อรับการติดต่อสื่อสารจากผู้บงั คับบัญชา และหน่วยต่าง ๆ
๑๖.๕.๑๖ ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
จะมอบหมาย
๑๖.๖ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั มีอํานาจและหน้ าที่ดงั นี ้
๑๖.๖.๑ ขึ ้นตรงต่อ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
๑๖.๖.๒ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ที่อยูใ่ นความรับผิดชอบ หน่วยรักษาการณ์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั และรับผิดชอบพัสดุสิ่งของตามรายการในบัญชีรับ-ส่งหน้ าที่เสมียนเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
๑๖.๖.๓ ดูแลรักษาความสะอาดภายในหน่วยรักษาการณ์ ให้ เรี ยบร้ อย
๑๖.๖.๔ เขียนรายชื่อผู้ที่เข้ าเวรรักษาการณ์ ประจําวันในกระดานเจ้ าหน้ าที่
รักษาการณ์
๑๖.๖.๕ ในเวลา ๐๘๐๐ นําสมุดรายงานเหตุการณ์ ประจําวันนายทหารเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ส่งให้ หมวดรักษาการณ์ กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เพื่อนําเรี ยน เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๖.๖.๖ ตรวจรับฝากกุญแจ คลัง และสํานักงาน ที่เจ้ าหน้ าที่ หน่วยขึ ้นตรง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั นํามาฝากพร้ อมลงสมุดหลักฐาน ให้ ถกู ต้ อง และนําเสนอ
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั เพื่อตรวจสอบ และลงชื่อรับทราบทุกวัน
๑๖.๖.๗ จดบันทึกหลักฐาน และรับแลกบัตรผ่านเข้ า-ออก พื ้นที่หวงห้ ามของ
ยานพาหนะ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ
๑๖.๖.๘ จ่ายแฟ้มเอกสารบันทึกการตรวจบริเวณของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
ให้ เวรตรวจผลัดที่ ๑ และรับแฟ้มเอกสารคืนจากเวรตรวจผลัดที่ ๓ เมื่อตรวจสอบถูกต้ อง แล้ วนําเรี ยน
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ทราบ และนําส่งหมวดรักษาการณ์ กองบริ การ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทุกวันเพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐานในการตรวจสอบ
๑๖.๖.๙ ปฏิบตั ิหน้ าที่โดยเคร่งครัด และต้ องประจําอยูท่ ี่หน่วยรักษาการณ์
ตลอดเวลา ๒๔ ชัว่ โมง เพื่อรับการติดต่อ สื่อสารจากผู้บงั คับบัญชา และหน่วยต่าง ๆ
๑๖.๖.๑๐ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ ้นให้ รายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ทราบทันที
/๑๖.๖.๑๑ ปฏิบตั .ิ ..

- ๑๔ ๑๖.๖.๑๑ ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั มอบหมาย
๑๖.๗ เวรพลขับกรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
๑๖.๗.๑ ขึ ้นตรงต่อนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๑๖.๗.๒ เตรี ยมยานพาหนะ นํ ้ามันเชื ้อเพลิง ให้ พร้ อมปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตลอดเวลา
๑๖.๗.๓ ดูแลรักษายานพาหนะ เครื่ องยนต์ ให้ พร้ อมใช้ งานได้ ตลอดเวลา
๑๖.๗.๔ ในระหว่างปฏิบตั ิหน้ าที่ ให้ ประจําอยูท่ ี่หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๑๖.๗.๕ ห้ ามนํายานพาหนะออกนอกบริเวณ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดย
ไม่ได้ รับอนุญาตจากนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยเด็ดขาด
๑๖.๗.๖ ปฏิบตั ิหน้ าที่อื่น ๆ ตามที่ผ้ มู ีอํานาจบังคับบัญชาจะมอบหมาย
๑๖.๘ เจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีอํานาจและหน้ าที่ ดังนี ้
๑๖.๘.๑ เจ้ าหน้ าที่เวรตรวจกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง มีอํานาจ
หน้ าที่ ดังนี ้
๑๖.๘.๑.๑ ขึ ้นตรงต่อนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๑๖.๘.๑.๒ ในวันปฏิบตั ริ าชการ ให้ ประจําอยูท่ ี่ หน่วยรักษาการณ์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง และต้ องพร้ อมที่จะปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตลอดเวลา
๑๖.๘.๑.๓ ตรวจรอบบริเวณพื ้นที่รับผิดชอบภายใน กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง อย่างน้ อยผลัดละ ๒ ครัง้
๑๖.๘.๑.๔ ดูแลรับผิดชอบทรัพย์สิน ของทางราชการให้ ปลอดภัย และ
อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อย ไม่ให้ ชํารุดและสูญหาย
๑๖.๘.๑.๕ เมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ ้น หรื อพบเห็นบุคคลที่นา่ สงสัย
ว่ากระทําผิด ให้ ดําเนินการควบคุมตัว แล้ วรี บแจ้ งให้ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
องทราบทันที
๑๖.๘.๑.๖ ให้ เจ้ าหน้ าที่เวรตรวจกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผลัดที่ ๑
รับแฟ้มเอกสารบันทึกการตรวจบริ เวณของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ จากเสมียนเวร จํานวน ๘ แฟ้ม
ไปใส่ไว้ ในตู้แดง ตามจุดที่กําหนด ทัง้ ๘ จุด และให้ เวรตรวจผลัดที่ ๓ เก็บแฟ้มเอกสารทัง้ ๘ จุด มาส่งคืน
ให้ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศทุกวัน
/๑๖.๘.๑.๗ ให้ ...

- ๑๕ ๑๖.๘.๑.๗ ให้ เจ้ าหน้ าที่เวรตรวจกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ออกตรวจ
พื ้นที่ทกุ ผลัดลงเวลาตรวจ พร้ อมรายงานเหตุการณ์ และลงชื่อกํากับในเอกสารบันทึกการตรวจบริเวณของ
เจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ทกุ ครัง้ ที่ออกตรวจแต่ละจุด
๑๖.๘.๑.๘ ในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการให้ อยู่ประจําที่
หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง พร้ อมรับคําสัง่ และปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตลอดเวลา
๑๖.๘.๑.๙ ตรวจอาคาร สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ ปลอดภัย
จากการถูกลักขโมย หรื อถูกทําลาย
๑๖.๘.๑.๑๐ ห้ ามบุคคลที่ไม่มีหน้ าที่เข้ าไปใกล้ อาคาร สถานที่ราชการ
โดยเด็ดขาด
๑๖.๘.๑.๑๑ ตรวจ ประตู หน้ าต่าง ไฟฟ้า ประปา บริเวณภายในพื ้นที่
รับผิดชอบให้ อยูใ่ นสภาพเรี ยบร้ อย หากพบสิ่งผิดปกติให้ รายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทันที
๑๖.๘.๑.๑๒ เมื่อเกิดเหตุหรื อเห็นเพลิงไหม้ บริ เวณพื ้นที่รับผิดชอบให้
แจ้ งกับนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทันที พร้ อมทังเข้
้ าระงับเหตุขนต้
ั้ น
๑๖.๘.๑.๑๓ ต้ องรักษาหน้ าที่โดยเคร่งครัดจะละทิ ้งหน้ าที่ไม่ได้ เด็ดขาด
นอกจากจะมีผ้ มู าเปลี่ยนเวร
๑๖.๘.๑.๑๔ ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ผ้ มู ีอํานาจบังคับบัญชามอบหมาย
๑๖.๘.๒ เจ้ าหน้ าที่ยามรักษาการณ์ประจําช่องทาง มีอํานาจหน้ าที่ดงั นี ้
๑๖.๘.๒.๑ ขึ ้นตรงต่อนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ประจําอยู่ ณ หน่วยรักษาการณ์ นัน้ ๆ
๑๖.๘.๒.๒ รับ-ส่ง หน้ าที่ตามเวลาที่กําหนดไว้ ในตารางการจัดเวร-ยาม
ประจําวันโดยให้ รับ-ส่งหน้ าที่ ตามตําแหน่งจุดที่รักษาการณ์ อยูข่ ณะนัน้
๑๖.๘.๒.๓ ตรวจการผ่านเข้ า-ออก พื ้นที่หวงห้ ามของบุคคล และ
ยานพาหนะภายนอก ที่มาติดต่อราชการ ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วย การรักษา
ความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กําหนดไว้
๑๖.๘.๒.๔ ตรวจใบอนุญาตการใช้ ยานพาหนะของทางราชการ และ
ใบนําออกพัสดุ ให้ เป็ นไปตามระเบียบของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่กําหนดไว้
๑๖.๘.๒.๕ ตรวจบัตรอนุญาตนํายานพาหนะเข้ า-ออกพื ้นที่หวงห้ าม
ของข้ าราชการ, ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ เข้ าพื ้นที่หวงห้ าม ให้ ปฏิบตั ติ ามระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ว่าด้ วย การรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ที่กําหนดไว้
๑๖.๘.๒.๖ ตรวจสถานที่ราชการ และทรัพย์สินของทางราชการ ที่อยูใ่ น
ความรับผิดชอบ ไม่ให้ สญ
ู หาย
/๑๖.๘.๒.๗ รักษา...

- ๑๖ ๑๖.๘.๒.๗ รักษาหน้ าที่โดยเคร่งครัด จะละทิ ้งหน้ าที่ไปจากสถานที่ หรื อ
บริเวณที่รับผิดชอบไม่ได้ เด็ดขาด นอกจากมีเจ้ าหน้ าที่มาเปลี่ยนเวร หรื อตามคําสัง่ ของผู้มีอํานาจบังคับบัญชา
๑๖.๘.๒.๘ เมื่อเกิดเจ็บป่ วยในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ ให้ รายงาน
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศทราบ เพื่อหาเจ้ าหน้ าที่มาเปลี่ยน
๑๖.๘.๒.๙ ในวันปฏิบตั ริ าชการให้ ปิดช่องทาง กองพัสดุสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เวลา ๑๗๐๐-๐๖๐๐ และวันหยุดราชการปิ ดตลอดเวลา (เฉพาะที่ตงดอนเมื
ั้
อง)
๑๖.๘.๒.๑๐ หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ ้น ไม่สามารถดําเนินการ
แก้ ไขได้ ให้ รายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทราบทันที
๑๖.๘.๒.๑๑ ปฏิบตั หิ น้ าที่อื่น ๆ ตามที่ผ้ มู ีอํานาจมอบหมาย
ข้ อ ๑๗ ข้ อห้ ามของเจ้ าหน้ าที่เวรรักษาการณ์ ขณะปฏิบตั หิ น้ าที่
๑๗.๑ ห้ ามเสพและดื่มของมึนเมาทุกชนิด
๑๗.๒ ห้ ามใช้ กริ ยาวาจาไม่สภุ าพ ต่อผู้มาติดต่อราชการ
๑๗.๓ ห้ ามถอดเครื่ องแบบ เครื่ องหมายแสดงตัว อาวุธประจํากาย โดยไม่จําเป็ น
๑๗.๔ ห้ ามร้ องรํ าทําเพลง หรื อส่งเสียงดังโดยไม่มีเหตุอนั ควร
๑๗.๕ ห้ ามออกนอกที่ตงั ้ เว้ นแต่การออกไปเพื่อปฏิบตั ริ าชการตามหน้ าที่ที่เกี่ยวกับ
การรักษาการณ์
๑๗.๖ ห้ ามประกอบอาหาร และสูบบุหรี่ ในที่พกั อย่างเด็ดขาด
๑๗.๗ ห้ ามเปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าโดยไม่จําเป็ น เมื่อมิได้ ประจําอยูใ่ นที่พกั เวร
๑๗.๘ ห้ ามกระทําการใด ๆ อันไม่สมควรต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ หรื อทําให้
บกพร่องต่อหน้ าที่เวรรักษาการณ์
ข้ อ ๑๘ ข้ อห้ ามของเจ้ าหน้ าที่ยามรักษาการณ์ขณะปฏิบตั ิหน้ าที่
๑๘.๑ ห้ ามเสพและดื่มของมึนเมาทุกชนิด
๑๘.๒ ห้ ามใช้ กริ ยาวาจาไม่สภุ าพ ต่อผู้มาติดต่อราชการ
๑๘.๓ ห้ ามถอดเครื่ องแบบ เครื่ องหมายแสดงตัว อาวุธประจํากาย โดยไม่จําเป็ น
๑๘.๔ ห้ ามร้ องรํ าทําเพลง หรื อส่งเสียงดังโดยไม่มีเหตุอนั ควร
๑๘.๕ ห้ ามออกนอกที่ตงั ้ เว้ นแต่การออกไปเพื่อปฏิบตั ริ าชการตามหน้ าที่ที่เกี่ยวกับ
การรักษาการณ์
๑๘.๖ ห้ ามประกอบอาหาร และสูบบุหรี่ ในที่พกั อย่างเด็ดขาด
๑๘.๗ ห้ ามเปิ ดเครื่ องใช้ ไฟฟ้าโดยไม่จําเป็ น เมื่อมิได้ ประจําอยูใ่ นที่พกั เวร
๑๘.๘ ห้ ามกระทําการใด ๆ อันไม่สมควรต่อการปฏิบตั หิ น้ าที่ยามรักษาการณ์ หรื อทําให้
บกพร่องต่อหน้ าที่ยามรักษาการณ์
/ข้ อ ๑๘.๙ ห้ าม...

- ๑๗ ๑๘.๙ ห้ ามอ่านหนังสือที่ไม่เกี่ยวข้ อง กับหน้ าที่รับผิดชอบ
๑๘.๑๐ ห้ ามรับหรื อรับฝากเงินหรื อสิ่งของ จากผู้ใดเป็ นอันขาด
๑๘.๑๑ ห้ ามพูดคุยกับผู้ใด เว้ นแต่เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ที่ปฏิบตั ิ
ข้ อ ๑๙ การรับส่งหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
๑๙.๑ เจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ให้ รับ-ส่งหน้ าที่กนั เวลา ๐๘๐๐ ณ หน่วยรักษาการณ์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง หรื อหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
ตามที่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เวร–ยามในพื ้นที่นนั ้ ๆ
๑๙.๒ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และนายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง ให้ รับ-ส่งหน้ าที่ที่หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๑๙.๓ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ให้ รับ-ส่งหน้ าที่ ที่หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั
๑๙.๔ ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และเสมียนเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงใดให้
ั้
รับ-ส่งหน้ าที่กนั เวลา ๐๘๐๐
ณ ที่หน่วยรักษาการณ์นนั ้
๑๙.๕ เจ้ าหน้ าที่ยามรักษาการณ์ประจําช่องทางให้ รับ-ส่งหน้ าที่ ณ จุดที่รักษาการณ์
อยูข่ ณะนันตามที
้
่กําหนด
ข้ อ ๒๐ การกําหนดจุดตรวจ
๒๐.๑ หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง มีจดุ ตรวจ
ทังหมด
้
๘ จุดตรวจ ดังนี ้
๒๐.๑.๑ จุดที่ ๑ ติดตังไว้
้ ที่คลังหน่วยบริ การ กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
อาคารหมายเลข ๔๒๐๓
๒๐.๑.๒ จุดที่ ๒ ติดตังไว้
้ ที่ ฝ่ ายผลิตปลอกกระสุนและชนวนกระสุน แผนก ๑
กองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๑๔
๒๐.๑.๓ จุดที่ ๓ ติดตังไว้
้ ที่ แผนก ๒ กองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๒๐
๒๐.๑.๔ จุดที่ ๔ ติดตังไว้
้ ที่ ฝ่ ายคลังพัสดุ กองโรงงานสรรพาวุธ ๒ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๒๖
๒๐.๑.๕ จุดที่ ๕ ติดตังไว้
้ ที่ แผนกวิจยั และตรวจทดลอง กองวิทยาการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๖๑
๒๐.๑.๖ จุดที่ ๖ ติดตังไว้
้ ที่ แผนก ๓ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๓๐
/๒๐.๑.๗ จุดที่ ...

- ๑๘ ๒๐.๑.๗ จุดที่ ๗ ติดตังไว้
้ ที่ ฝ่ ายซ่อมบริภณ
ั ฑ์ แผนก ๑ กองโรงงานสรรพาวุธ ๑
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๓๘
๒๐.๑.๘ จุดที่ ๘ ติดตังไว้
้ ที่ แผนกคลังพัสดุ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๔๕
๒๐.๒ หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ทุง่ สีกนั ) มีจดุ ตรวจที่อยูใ่ นความ
รับผิดชอบทังหมด
้
๕ จุดตรวจ คือ
๒๐.๒.๑ แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
มี ๓ จุดตรวจ คือ
๒๐.๒.๑.๑ จุดตรวจที่ ๑ อาคารหมายเลข ๖๑๐๙
๒๐.๒.๑.๒ จุดตรวจที่ ๒ อาคารหมายเลข ๖๑๑๑
๒๐.๒.๑.๓ จุดตรวจที่ ๓ อาคารหมายเลข ๖๑๑๕
๒๐.๒.๒ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มี ๒ จุดตรวจ คือ
๒๐.๒.๒.๑ จุดตรวจที่ ๑ ฝ่ ายควบคุมคุณภาพ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๖๐๘๖
๒๐.๒.๒.๒ จุดตรวจที่ ๒ ที่อาคารหมายเลข ๖๐๘๘
ข้ อ ๒๑ การแบ่งผลัด เจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
๒๑.๑ เจ้ าหน้ าที่เวรตรวจจัดเป็ น ๓ ผลัด ๆ ละ ๔ ชัว่ โมง โดยหมุนเวียนกันเข้ า ตังแต่
้ เวลา
๐๘๐๐–๐๘๐๐ ของวันรุ่งขึ ้น
๒๑.๒ เจ้ าหน้ าที่ยามรักษาการณ์ประจําช่องทาง จัดเป็ น ๓ ผลัด ๆ ละ ๔ ชัว่ โมง
หมุนเวียนกันเริ่ มตังแต่
้ เวลา ๐๘๐๐–๐๘๐๐ ของวันรุ่งขึ ้น
ข้ อ ๒๒ การสับเปลี่ยนเวร-ยามรักษาการณ์ และการยกเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
เป็ นครัง้ คราว มีดงั นี ้
๒๒.๑ เมื่อมีคําสัง่ ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์แล้ ว หากเจ้ าหน้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์ผ้ ใู ดไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่ ตามคําสัง่ นันได้
้ ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ให้ รายงานผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
ของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ผ้ นู นทราบ
ั้
แล้ วให้ หวั หน้ าหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่เป็ น
หน่วยต้ นสังกัดของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ผ้ นู นั ้ จัดบุคคลในหน่วยต้ นสังกัดของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์เข้ าแทน แล้ วแจ้ งรายชื่อผู้ที่ถกู จัดให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์แทนให้ กองบริการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เพื่อนําเรี ยนเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศทราบ ก่อนกําหนดปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์ ๔๘ ชัว่ โมง
/๒๒.๒ ผู้ที่...

- ๑๙ ๒๒.๒ ผู้ที่จะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์ ได้ ด้วยเหตุมีคําสัง่ ทางราชการให้ เจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ผ้ นู นั ้ ไปราชการต่างท้ องที่ หรื อศึกษา
หรื อเจ็บป่ วยต้ องเข้ าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล และยังไม่มีคําสัง่ ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ให้
ส่วนราชการหน่วยขึ ้นตรง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซึง่ เป็ นหน่วยต้ นสังกัดของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
ผู้ที่จะไปราชการหรื อศึกษาของผู้นนั ้ แจ้ งรายชื่อผู้ที่จะไปราชการ พร้ อมระยะเวลา ที่ผ้ นู นไม่
ั ้ สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทราบโดยเร็ ว เพื่อจะได้ งดการจัดให้ ปฏิบตั ิหน้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์ หากมีคําสัง่ ให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์แล้ วต้ องปฏิบตั ติ ามข้ อ ๒๒.๑
๒๒.๓ ผู้ที่ถกู จัดให้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ในวันหยุดราชการ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
ให้ ยกเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ในรอบถัดไป แต่ถ้าวันรุ่งขึ ้นเป็ นวันปฏิบตั ริ าชการผู้ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่
เข้ าเวร-ยามรักษาการณ์ในวันหยุด จะไม่ได้ รับสิทธิ์ดงั กล่าวนี ้ (ลูกจ้ างหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ไม่ได้ รับสิทธิ์นี ้)
ข้ อ ๒๓ การแต่งกายของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
๒๓.๑ เจ้ าหน้ าที่เวรรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ แต่งกายชุดปกติเทาคอพับ
แขนยาว อินทรธนูแข็ง หมวกทรงหม้ อตาล และมีเครื่ องหมายแสดงตัว คือ ปลอกแขนทําด้ วยผ้ าสักหลาดสีขาว
ขนาดกว้ าง ๑๑.๕ เซนติเมตร ที่ขอบแขนบน และขอบล่างของปลอกแขนมีแถบสีฟ้าขนาดกว้ าง ๐.๕ เซนติเมตร
ข้ างละ ๑ แถบ แต่ละแถบห่างจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขนมีข้อความว่า
“นายทหารเวรอํานวยการ” “นายทหารเวร” “ผู้ชว่ ยนายทหารเวร” “เสมียนเวร” “เวรตรวจ” กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ แล้ วแต่กรณี ปั กด้ วยไหมสีนํ ้าเงิน ขนาดตัวอักษรสูง ๒ เซนติเมตร สวมติดที่แขนเสื ้อข้ างขวา
กึ่งกลางระหว่างไหล่กบั ข้ อศอก โดยให้ ตวั อักษรอยูด่ ้ านนอกมองเห็นได้ ง่าย
๒๓.๒ เจ้ าหน้ าที่เวรตรวจประจํากรมสรรพาวุธทหารอากาศ แต่งกายชุดปกติเทาคอพับ
แขนยาว หมวกหนีบ และมีเครื่ องหมายแสดงตัว คือปลอกแขนทําด้ วยผ้ าสักหลาดสีขาวมีข้อความว่า “เวรตรวจ
สพ.ทอ.”
๒๓.๓ สําหรับลูกจ้ างประจําที่ทําหน้ าที่ยามรักษาการณ์ ให้ แต่งเครื่ องแบบปกติเทา
คอพับแขนยาว หมวกหนีบ ให้ มีปลอกแขนทําด้ วยผ้ าสักหลาดสีแดงกว้ าง ๑๐ เซนติเมตร มีข้อความว่า “สพ”
ตัวอักษรสีขาวสูง ๖ เซนติเมตร สวมที่แขนขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กบั ข้ อศอก
ข้ อ ๒๔ อาวุธประจํากายของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ ตามผนวก จ.
ข้ อ ๒๕ การใช้ อาวุธของเจ้ าหน้ าที่เวร–ยามรักษาการณ์
๒๕.๑ ให้ ใช้ อาวุธได้ ตามสมควรแก่เหตุโดยใช้ อาวุธจากลักษณะ เบาไปหาหนัก ตังแต่
้
ตี แทง จนถึงยิงต่ออวัยวะที่สําคัญน้ อยที่สดุ ไปหามากตามลําดับ
/๒๕.๒ ใช้ เพื่อ...

- ๒๐ –
๒๕.๒ ใช้ เพื่อป้องกันตนเอง บุคคล สถานที่ ทรัพย์สินของทางราชการ และบริเวณที่
รับผิดชอบ
๒๕.๓ เมื่อผู้ถกู จับกุมขัดขืนคําสัง่ หรื อแสดงกริยาต่อสู้ขดั ขวางพยายามหลบหนี
๒๕.๔ ต้ องใช้ ในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
๒๕.๕ ต้ องใช้ ในเขตบริเวณสถานที่รักษาการณ์ อยูเ่ ท่านัน้ เว้ นแต่ติดพันกัน และยังอยู่
ภายในเขตดังกล่าว
๒๕.๖ เมื่อผู้มีอํานาจบังคับบัญชาเวร–ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็ นผู้สงั่ การให้ ใช้
๒๕.๗ อาวุธประจํากายของเจ้ าหน้ าที่เวร–ยามรักษาการณ์ ต้ องเป็ นอาวุธที่ทางราชการ
จัดให้ เท่านัน้ ห้ ามใช้ อาวุธส่วนตัวโดยเด็ดขาด
๒๕.๘ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบภายในประเทศ หรื อมีเหตุการณ์ที่ไม่นา่ ไว้ วางใจ
ผู้บงั คับบัญชาที่มีอํานาจสัง่ จัดตังหน่
้ วยรักษาการณ์ จะเป็ นผู้พิจารณาสัง่ จ่ายอาวุธ ปลส. .๓๐ – ๑ ซองบรรจุ
กระสุน ๒ ซอง กระสุน ๓๐ นัด ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่เวรตรวจและยามรักษาการณ์ เป็ นอาวุธประจํากายไว้ รักษาการณ์
๒๕.๙ ในระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่รักษาการณ์ เจ้ าหน้ าที่เวร-ยามที่มีอาวุธปื นประจํากาย
ห้ ามบรรจุกระสุนเข้ ากับตัวปื นเด็ดขาด เว้ นแต่มีเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ ้น
๒๕.๑๐ การนําอาวุธออกจากห้ องอาวุธตามข้ อ ๒๔ นันให้
้ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ที่ปฏิบตั หิ น้ าที่ ณ หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ควบคุมการจ่าย
และรับคืนโดยใกล้ ชิด และตรวจสอบจํานวนอาวุธ กระสุน อุปกรณ์ ที่จ่าย และรับคืนให้ ครบตามจํานวนพร้ อม
ลงชื่อ ผู้รับ–ผู้จา่ ย แล้ วรายงานนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทราบเพื่อดําเนินการต่อไป
ข้ อ ๒๖ การติดต่อสื่อสาร
๒๖.๑ เครื่ องมือสื่อสารหลัก ใช้ ทางสายคือ โทรศัพท์ “ศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ” หมายเลข ๒-๕๙๔๐, ๒-๓๔๓๖
๒๖.๒ เครื่ องมือสื่อสารรอง ใช้ วิทยุมือถือตามผนวก ฉ.
๒๖.๓ ศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใช้ นามข่าย อัคนี
๒๖.๔ ผู้บงั คับหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์
กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) ใช้ นามข่าย อัคนี ๕๑
๒๖.๕ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใช้ นามข่าย อัคนี ๙
๒๖.๖ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ทุง่ สีกนั ) ใช้ นามข่าย อัคนี ๙๑
๒๖.๗ เวรตรวจ แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ใช้ นามข่าย อัคนี ๙๒
/๒๗ การ...

- ๒๑ ข้ อ ๒๗ การรายงานของเจ้ าหน้ าที่เวร – ยามรักษาการณ์
๒๗.๑ เจ้ าหน้ าที่เวรรักษาการณ์ จะต้ องทํารายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ลงในสมุดรายงาน
เหตุการณ์ประจําวัน เพื่อเสนอผู้บงั คับบัญชา ผู้มีอํานาจจัดตังเจ้
้ าหน้ าที่เวร–ยามรักษาการณ์ เพื่อรับทราบ
เหตุการณ์ประจําวัน
๒๗.๒ การรายงานด้ วยวาจา
๒๗.๒.๑ เมื่อเหตุการณ์ไม่ปกติเกิดขึ ้น รายงานโดยเครื่ องมือสื่อสารต่อผู้มีอํานาจ
บังคับบัญชาทันที (เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ, รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ, เสนาธิการกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ)
๒๗.๒.๒ เมื่อผู้บงั คับบัญชามาตรวจ หรื อผู้มีอํานาจตรวจการรักษาการณ์
ตามข้ อ ๑๐ และเจ้ าหน้ าที่เวร–ยามรักษาการณ์ ชันเหนื
้ อมาตรวจ
๒๗.๒.๓ ให้ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
รายงานเหตุการณ์ ด้ วยวาจาต่อ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ในโอกาสแรกของวันรุ่งขึ ้น เว้ นแต่มีคําสัง่
เป็ นอย่างอื่น สําหรับเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ตําแหน่งอื่นให้ รายงานด้ วยวาจาต่อ เจ้ ากรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ เมื่อไปตรวจบริ เวณจุดรักษาการณ์
๒๗.๒.๔ การรายงานด้ วยวาจาให้ ใช้ คํารายงานว่า “กระผม, ดิฉนั (ยศ-ชื่อ-สกุล)
เป็ น (หน้ าที่เวร-ยาม) ประจํากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ระหว่างรักษาหน้ าที่เหตุการณ์ (ปกติ หรื อไม่ปกติ
ถ้ าไม่ปกติให้ ชี ้แจงเรื่ องที่เกิดขึ ้น) ครับ, ค่ะ”
ข้ อ ๒๘ เอกสารประกอบระเบียบ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วยการรักษาการณ์
พ.ศ.๒๕๕๓
๒๘.๑ ผนวก ก. ประกอบระเบียบ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วยการรักษาการณ์
พ.ศ.๒๕๕๓ (การรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่)
๒๘.๒ การปฏิบตั ขิ องศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ผนวก ข.)
๒๘.๓ เอกสารแบบการรายงานของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
๒๘.๓.๑ แบบรายงานนายทหารเวรอํานวยการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
(ผนวก ค - ๑)
๒๘.๓.๒ แบบรายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ผนวก ค - ๒)
๒๘.๓.๓ แบบรายงานเสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ผนวก ค - ๓)
๒๘.๓.๔ แบบรายงานจ่าเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
(ผนวก ค - ๔)
๒๘.๓.๕ แบบบันทึกการติดต่อเยี่ยม
(ผนวก ค - ๕)
๒๘.๓.๖ แบบรับ – ฝากกุญแจ
(ผนวก ค - ๖)
๒๘.๓.๗ แบบบันทึกการตรวจเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ (ผนวก ค - ๗)

/ข้ อ ๒๘.๔ ...
- ๒๒ ๒๘.๔ ระเบียบทหารกองประจําการที่ปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ (ผนวก ง.)
๒๘.๕ อาวุธประจํากายของเจ้ าหน้ าที่ เวร – ยามรักษาการณ์
(ผนวก จ.)
๒๘.๖ เครื่ องมือสื่อสารของเจ้ าหน้ าที่ เวร – ยามรักษาการณ์
(ผนวก ฉ.)
ข้ อ ๒๙ ให้ กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็ นหน่วยรับผิดชอบ ดังนี ้
๒๙.๑ เบิกจ่าย อาวุธประจํากาย ตลอดจนพัสดุ อุปกรณ์ ในการรักษาการณ์ ให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์ ทุกตําแหน่ง
๒๙.๒ จัดเจ้ าหน้ าที่ทําความสะอาด อาวุธประจํากายของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
ทุกตําแหน่ง ในวันศุกร์ ในสภาพเรี ยบร้ อย และพร้ อมใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ หากวันศุกร์ ใดตรงกับ
วันหยุดราชการ ให้ ทําก่อนวันหยุด ๑ วัน สําหรับการเปิ ดตู้อาวุธ ของหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ( แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ )
เพื่อทําความสะอาดต้ องมีนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อนายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั เป็ นผู้ควบคุมในการเปิ ดและปิ ดทุกครัง้
ข้ อ ๓๐ ให้ ผ้ อู ํานวยการกองโรงงานสรรพาวุธ ๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีอํานาจแต่งตัง้
เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ ให้ สอดคล้ องกับระเบียบนี ้ ได้ ตามความเหมาะสม
ข้ อ ๓๑ ให้ รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี ้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
พลอากาศตรี เมธา สังขวิจิตร
(เมธา สังขวิจิตร)
เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ผนวก ก.ประกอบระเบียบ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ว่ าด้ วยการรั กษาการณ์ พ.ศ.๒๕๕๓
แผนการรั กษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่
ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ที่......................

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
วันที่
มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓
อ้ างถึง
๑. แผนที่ประเทศไทยมาตราส่วน ๑ : ๕๐,๐๐๐ ระวาง
๒. มาตรการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประจําปี
พ.ศ.๒๕๕๒ ดําเนินการเมื่อ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒
๓. แผนหรื อคําสัง่ ของหน่วยเหนือ และหรื อระเบียบที่เกี่ยวข้ องตามระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้ วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และระเบียบกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ว่าด้ วยการรักษาความปลอดภัย
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
แผนการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับสถานที่ของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑. ความมุง่ หมาย
เพื่อรักษาความปลอดภัยให้ แก่ อาคาร สถานที่ บุคคล ทรัพย์สิน ของทางราชการให้ พ้น
จากการโจรกรรม จารกรรม การก่อวินาศกรรม และการกระทําอื่นใดที่ทําให้ เกิดผลเสียต่อประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ภิ ารกิจของส่วนราชการ
๒. พื ้นที่รักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศกําหนดไว้ ดงั นี ้
๒.๑ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง
๒.๑.๑ ทิศเหนือมีเขตติดต่อ โรงเรี ยนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๒.๑.๒ ทิศใต้ มีเขตติดต่อ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
๒.๑.๓ ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อ ถนนเทวฤทธิ์พนั ลึก
๒.๑.๔ ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อ กองซ่อมเครื่ องยนต์ กรมช่างอากาศ
๒.๒ พื ้นที่รักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั มี ๒ พื ้นที่ คือ
๒.๒.๑ พื ้นที่กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒.๒.๑.๑ ทิศเหนือมีเขตติดต่อ พื ้นที่เอกชน
๒.๒.๑.๒ ทิศใต้ มีเขตติดต่อ ถนนเดชะตุงคะ
๒.๒.๑.๓ ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วย
บัญชาการอากาศโยธิน
/ ๒.๒.๑.๔ ทิศตะวัน...

-๒๒.๒.๑.๔ ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อ ศูนย์วิจยั พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การบิน และอวกาศกองทัพอากาศ
๒.๒.๒ พื ้นที่แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๒.๒.๒.๑ ทิศเหนือมีเขตติดต่อ พื ้นที่เอกชน
๒.๒.๒.๒ ทิศใต้ มีเขตติดต่อ ถนนเดชะตุงคะ
๒.๒.๒.๓ ทิศตะวันออกมีเขตติดต่อ ศูนย์วิจยั พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
การบิน และอวกาศกองทัพอากาศ
๒.๒.๒.๔ ทิศตะวันตกมีเขตติดต่อ เรื อนจําทหารอากาศ สํานักงานผู้บงั คับ
ทหารอากาศดอนเมือง
๓. มาตรการควบคุม
๓.๑ การควบคุมบุคคล และยานพาหนะ ในการผ่านเข้ า-ออกพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ได้ กําหนดและจัดทําบัตรผ่านไว้ ดังนี ้
๓.๑.๑ บัตรแสดงตนข้ าราชการ, ลูกจ้ างและพนักงานราชการ ของ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ
๓.๑.๒ บัตรแสดงตนบุคคลภายนอกเข้ ามาติดต่อราชการเป็ นการชัว่ คราวในพื ้นที่
รักษาความปลอดภัย
๓.๑.๓ บัตรแสดงตนบุคคลภายนอกเข้ ามาประกอบการค้ าในพื ้นที่รักษาความ
ปลอดภัย
๓.๑.๔ บัตรผ่านยานพาหนะบุคคลภายนอกเข้ ามาติดต่อราชการเป็ นการชัว่ คราว
ในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๓.๑.๕ บัตรจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๓.๒ การติดบัตรผ่านเข้ าออก
๓.๒.๑ บัตรแสดงตน ให้ ติดไว้ ที่กลางฝากระเป๋ าเสื ้อด้ านซ้ ายในลักษณะที่เห็นเด่นชัด
สําหรับสุภาพสตรี อนุโลมให้ ติดที่กระดุมเสื ้อหรื อติดที่ปกเสื ้อด้ านซ้ ายให้ มองเห็นได้ ชดั เจน และติดไว้ ตลอดเวลา
ที่อยูใ่ นพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๓.๒.๒ บัตรแสดงตนข้ าราชการ, ลูกจ้ างและพนักงานราชการของส่วนราชการอื่น ๆ
ของกองทัพอากาศ เข้ ามาติดต่อราชการในเขตพื ้นที่รักษาความปลอดภัย ให้ ใช้ บตั รแสดงตนของส่วนราชการนัน้
โดยอนุโลม
/๓.๒.๓ บัตร...

-๓๓.๒.๓ บัตรยานพาหนะชัว่ คราวบุคคลภายนอก ให้ วางไว้ บริเวณกระจกหน้ าด้ านใน
ให้ เห็นเด่นชันและสามารถอ่านข้ อความได้ ง่ายจากภายนอก
๓.๒.๔ ห้ ามนําบัตรแสดงตนและบัตรยานพาหนะให้ ผ้ อู ื่นไปใช้ เป็ นการละเมิดมาตรการ
รักษาความปลอดภัย
๔. การขอบัตรแสดงตน
๔.๑ ข้ าราชการ, ลูกจ้ าง และพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะต้ องมี
บัตรแสดงตน โดยขอทําบัตรได้ ที่เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๒ บุคคลภายนอกขอบัตรอนุญาตเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประกอบการค้ า
จะต้ องปฏิบตั ดิ งั นี ้
๔.๒.๑ ทําบันทึกประวัตบิ คุ คลภายนอก (ขว.ทอ.๐๑)
๔.๒.๒ ทําบัตรแสดงตนบุคคลภายนอกเข้ ามาประกอบการค้ า (ตามข้ อ ๓.๑.๓)
ต่อนายทหารรักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๓ บุคคลภายนอกขออนุญาตเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อพบหัวหน้ าหน่วยขึ ้นตรง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๓.๑ แสดงความจํานงขอเข้ าพบหัวหน้ าหน่วยขึ ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ต่อเสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๓.๒ เสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ จะทําการติดต่อเมื่อได้ รับอนุญาตจากหัวหน้ าหน่วยขึ ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศแล้ ว
จึงจะให้ ผ้ มู าติดต่อเข้ าพบได้
๔.๓.๓ ขอแลกบัตรแสดงตนตามข้ อ ๓.๑.๒ และบัตรยานพาหนะ กับเสมียนเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๓.๔ จ่าอากาศเวรหน่วยขึ ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ที่ผ้ มู าติดต่อขอเข้ าพบ
เป็ นผู้รับ-ส่งนําเข้ าพบ และต้ องปฏิบตั ิตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยตลอดเวลาที่อยูใ่ นพื ้นที่รักษา
ความปลอดภัย ซึง่ อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของหัวหน้ าหน่วยขึ ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารอากาศนัน้ ๆ
๔.๓.๕ นําบัตรแสดงตนและบัตรยานพาหนะส่งคืนเสมียนเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทันทีเมื่อเสร็จกิจธุระในแต่ละวัน
๔.๔ บุคคลภายนอกขออนุญาตเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัย เพื่อประกอบการอื่น ๆ ในเวลา
ราชการ นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ จะต้ องดําเนินการดังนี ้
๔.๔.๑ ทําหนังสือขออนุมตั ิ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบด้ วย
/๔.๔.๑.๑ เอกสาร...

-๔๔.๔.๑.๑ เอกสารสัญญาหรื อหนังสือราชการที่มีตอ่ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ในการประกอบการนัน้
๔.๔.๑.๒ กําหนดระยะวันเวลาที่ขอปฏิบตั งิ าน
๔.๔.๑.๓ รายชื่อบุคคล ผู้ควบคุมยานพาหนะที่ขอเข้ าภายในพื ้นที่
พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนยานพาหนะ
๔.๔.๑.๔ เมื่อเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ อนุมตั แิ ล้ วให้ ขอแลก
บัตรแสดงตนตามข้ อ ๓.๑.๒ และบัตรยานพาหนะ ต่อเสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศหรื อผู้ช่วย
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ก่อนเข้ าไปในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๔.๔.๑.๕ นําบัตรแสดงตนและบัตรยานพาหนะคืนเสมียนเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทันทีเมื่อเสร็จกิจธุระในแต่ละวัน
๔.๕ บุคคลภายนอกขออนุญาตเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัยเพื่อส่งสิ่งของ อนุญาตให้
เข้ าไปส่งสิ่งของได้ เฉพาะที่ร้านขายอาหาร, ร้ านค้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และคลังจัดหา กองพัสดุสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศเท่านัน้ โดยจะต้ อง
๔.๕.๑ แสดงความจํานงขอบัตรแสดงตน และบัตรยานพาหนะต่อเสมียนเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๕.๒ นําบัตรแสดงตนและบัตรยานพาหนะคืนเสมียนเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทันทีเมื่อเสร็จกิจธุระในแต่ละวัน
๔.๖ ข้ าราชการ, ลูกจ้ างและพนักงานราชการของส่วนราชการอื่นของกองทัพอากาศเข้ ามา
ติดต่อราชการในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย ให้ ใช้ บตั รแสดงตนของส่วนราชการนัน้ ๆ โดยอนุโลม
๔.๗ บุคคลภายนอก นอกจากที่กล่าวไว้ ตามข้ อ ๔.๒ ถึง ๔.๕ ไม่อนุญาตให้ เข้ าไปในพื ้นที่
รักษาความปลอดภัย หากต้ องการพบบุคคลใดให้ ใช้ โทรศัพท์ติดต่อและอนุญาตให้ ผ้ รู ับการติดต่อพบได้ ที่
๔.๗.๑ ผู้ที่มาติดต่อนายทหารสัญญาบัตร ให้ ใช้ สถานที่อาคารชุมนุมสัญญาบัตร
หรื อศาลาด้ านข้ างแผนกการเงิน กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๗.๒ ผู้ที่มาติดต่อนายทหารประทวน, ลูกจ้ าง และพนักงานราชการกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ให้ ใช้ สถานที่ด้านนอกอาคารชุมนุมสัญญาบัตร หรื อศาลาด้ านข้ างแผนกการเงิน กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ
๔.๗.๓ สําหรับพื ้นที่รักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ทุง่ สีกนั )
ให้ ใช้ สถานที่หน่วยรักษาการณ์ แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
ที่กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ห้ ามบุคคลภายนอกที่ไม่ได้ รับอนุญาตเข้ าไปตาม
หน่วยงานของทางราชการโดยเด็ดขาด
/ ๔.๘ หน่วยงาน...

-๕๔.๘ หน่วยงานของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ขออนุญาตปฏิบตั งิ านนอกเวลาราชการ
หรื อในวันหยุดราชการ จะต้ องทํารายงานถึงเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ประกอบด้ วย
๔.๘.๑ ความจําเป็ นในการปฏิบตั งิ าน
๔.๘.๒ ระยะวัน เวลาที่ขอปฏิบตั ิงาน
๔.๘.๓ รายชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ คู วบคุม และยานพาหนะที่ขอเข้ าพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
๔.๘.๔ การขอเปิ ด-ปิ ดอาคารปฏิบตั งิ าน
เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศแล้ ว จึงจะปฏิบตั งิ านได้ และให้
แจ้ งนายทหารรักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ, หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อนายทหารเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศทราบ เพื่อดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยต่อไป
๕. การกําหนดพื ้นที่จอดยานพาหนะ
๕.๑ ห่างจากอาคารคลังที่มีวสั ดุไวไฟหรื อวัตถุระเบิดในระยะที่ปลอดภัย
๕.๒ ไม่กีดขวางในการนํายานพาหนะเข้ าออกพื ้นที่จอดรถ
๕.๓ ไม่กีดขวางทางเข้ าออกของอาคารสถานที่ราชการ
๕.๔ ไม่อยูใ่ กล้ เสาไฟฟ้าที่มีหม้ อแปลงไฟติดตังอยู
้ ่
๕.๕ ไม่อยูใ่ กล้ หวั ท่อนํ ้าดับเพลิง ตู้เก็บอุปกรณ์ดบั เพลิงจนเป็ นการกีดขวางการปฏิบตั งิ าน
เมื่อเกิดเพลิงไหม้
๖. การขับขี่ยานพาหนะผ่านเข้ าออกช่องทางที่มีเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ตรวจการผ่านเข้ า-ออก
๖.๑ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ต้องปิ ดแผงกันยานพาหนะไว้
้
ตลอดเวลา ผู้ขบั ขี่จะต้ องลด
ความเร็ วของยานพาหนะลง และหยุดก่อนถึงแผงกันเพื
้ ่อให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ตรวจตามมาตรการรักษา
ความปลอดภัย
๖.๒ ยานพาหนะ (รถยนต์) จะต้ องลดกระจกด้ านข้ างลงเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์
ตรวจได้ สะดวก
๖.๓ ผู้ขบั ขี่จะต้ องให้ ความร่วมมือต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ในการปฏิบตั ิตามมาตรการ
รักษาความปลอดภัย กรมสรรพาวุธทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒
๖.๔ เมื่อเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์เลื่อนหรื อเปิ ดแผงกันให้
้ แล้ วจึงจะนํายานพาหนะผ่าน
เข้ าออกได้
๖.๕ การขับขี่ยานพาหนะในพื ้นที่รักษาความปลอดภัย จะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎและเครื่ องหมาย
จราจรโดยเคร่งครัด
/๖.๖ ยานพาหนะ...

-๖๖.๖ ยานพาหนะของข้ าราชการ ลูกจ้ าง พนักงานราชการ และบุคคลภายนอกจะต้ อง
นําออกจากพื ้นที่หวงห้ ามก่อนเวลา ๑๗๐๐ ยกเว้ นเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์และเจ้ าหน้ าที่เวรทําลายวัตถุระเบิด
กองทําลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๗ ยานพาหนะของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ผ่านเข้ าออกช่องทางจะต้ องมีใบอนุญาต
ของผู้มีอํานาจอนุญาตให้ ใช้ ยานพาหนะแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ประจําช่องทางในขณะผ่านออก
และให้ เจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์รวบรวมใบอนุญาตนํายานพาหนะออก เสนอนายทหารรักษาความปลอดภัย
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ก่อนเวลา ๐๙๐๐ ของวันราชการถัดไป เพื่อนําส่งส่วนราชการที่ออกใบอนุญาต
ตรวจสอบความถูกต้ อง
๖.๘ การนําพัสดุใด ๆ ออกนอกพื ้นที่รักษาความปลอดภัย จะต้ องมีใบอนุญาตนําพัสดุออก
ที่ทางราชการกําหนด แสดงต่อเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ประจําช่องทางทุกครัง้ ผู้มีอํานาจอนุญาตและรับผิดชอบ
ในการนําออกได้ ต้ องเป็ นผู้มีตําแหน่งระดับหัวหน้ าแผนกหรื อทําการแทนหัวหน้ าแผนกขึ ้นไปและให้ เจ้ าหน้ าที่
รักษาการณ์รวบรวมใบนําออกเสนอนายทหารรักษาความปลอดภัยก่อนเวลา ๐๙๐๐ ของวันราชการถัดไป
เพื่อนําส่งส่วนราชการที่ออกใบนําพัสดุออกตรวจสอบความถูกต้ องต่อไป
๗. การจัดทําบันทึกบุคคลภายนอก และยานพาหนะผ่านเข้ า-ออกพื ้นที่รักษาความปลอดภัย
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๗.๑ พื ้นที่รักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
อง ให้ เสมียนเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็ นผู้จดบันทึกทังในและ
้
นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ
๗.๒ พื ้นที่รักษาความปลอดภัย กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
(ทุง่ สีกนั ) ให้ ผ้ ชู ว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็ นผู้จดบันทึกทังในและนอกเวลาราชการ
้
และ
วันหยุดราชการ
๗.๓ พื ้นที่รักษาความปลอดภัยแผนกคลังสรรพาวุธ ๑ ให้ เสมียนเวรและนายทหารเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ทุง่ สีกนั ) เป็ นผู้จดบันทึกทุกครัง้ ที่มีการอนุมตั ใิ ห้ บคุ คลภายนอกและยานพาหนะ
ผ่านเข้ า-ออก
๘. การจอดยานพาหนะของข้ าราชการ, ลูกจ้ างและพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ในพื ้นที่รักษาความปลอดภัยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ นอกเวลาราชการ
๘.๑ ข้ าราชการ, ลูกจ้ างและพนักงานราชการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะต้ องทํารายงาน
ชี ้แจงเหตุผลความจําเป็ นแจ้ งกําหนดวันเวลา พร้ อมทังประเภทของยานพาหนะและหมายเลขทะเบี
้
ยน
ยานพาหนะเพื่อขออนุญาตจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการ ถึงเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ ก่อนนํา
ยานพาหนะจอดในพื ้นที่รักษาความปลอดภัยของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
/๘.๒ การจอด...

-๗๘.๒ การจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการอนุญาตให้ เฉพาะผู้มาปฏิบตั หิ น้ าที่เวร-ยาม
รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ, เจ้ าหน้ าที่เวรทําลายวัตถุระเบิด กองทําลายวัตถุระเบิด กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ และผู้ปฏิบตั ริ าชการต่อเนื่องเท่านัน้
๙. เครื่ องช่วยในการรักษาความปลอดภัย
๙.๑ เครื่ องกีดขวางโดยรอบอาณาเขต
๙.๑.๑ สถานที่ตงหน่
ั ้ วยเป็ นแบบเปิ ด–ปิ ด กึ่งควบคุม
๙.๑.๒ เขตจํากัดของสถานที่มีนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และ
นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ควบคุมพื ้นที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๙.๑.๓ มีรัว้ ลวดหนามรัง้ คอนกรี ต และมีครู ะบายนํ ้าโดยรอบที่ตงั ้
๙.๑.๔ มีหอสังเกตการณ์ในที่โล่งจํานวน ๒ หอ ที่แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๙.๒ เครื่ องหมายและป้าย
มีป้ายแสดงพื ้นที่ควบคุม, พื ้นที่หวงห้ าม, พื ้นที่หวงห้ ามเด็ดขาด และเครื่ องหมายจราจร
ในบริ เวณพื ้นที่
๙.๓ กําหนดเวลาเปิ ด-ปิ ด และการบังคับใช้ ช่องทาง
๙.๓.๑ ช่องทาง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๑ เปิ ดเวลา ๐๖๐๐ ปิ ดเวลา ๒๒๐๐
ในวันปฏิบตั ริ าชการให้ บคุ คลเข้ าออก และยานพาหนะผ่านเข้ า และปิ ดตลอดเวลาในวันหยุดราชการ
๙.๓.๒ ช่องทาง กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๒ เปิ ดเวลา ๐๖๐๐ ปิ ดเวลา ๑๗๐๐
ในวันปฏิบตั ริ าชการให้ บคุ คลเข้ าออก และยานพาหนะผ่านออก และปิ ดตลอดเวลาในวันหยุดราชการ
๙.๓.๓ ช่องทางกองโรงงานสรรพาวุธ ๓ เปิ ดเวลา ๐๖๐๐ ปิ ดเวลา ๑๗๐๐ ในวันปฏิบตั ิ
ราชการให้ บคุ คล และยานพาหนะผ่านเข้ าออก และปิ ดตลอดเวลาในวันหยุดราชการ
๙.๓.๔ ช่องทางแผนกคลังสรรพาวุธ ๑ ปิ ดตลอดเวลา อนุญาตให้ บคุ คลที่มีบตั ร
แสดงตนผ่านเข้ าออก เจ้ าหน้ าที่ของแผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และเจ้ าหน้ าที่ที่เกี่ยวข้ องเท่านัน้
๙.๔ ระบบแสงสว่างที่ใช้ ในการรักษาความปลอดภัย
๙.๔.๑ มีแสงสว่างตามอาคาร พอสังเกตุการณ์ได้
๙.๔.๒ นิรภัยภาคพื ้นตรวจสอบให้ อยูใ่ นสภาพใช้ งานได้ ตลอดเวลา
๙.๔.๓ เมื่อกระแสไฟฟ้าขัดข้ องในยามวิกาลติดต่อ กรมช่างโยธาทหารอากาศ
ขอเครื่ องกําเนิดไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่
๙.๔.๔ ระบบป้องกันการลัดวงจร ใช้ คตั เอ๊ าท์ตดั ไฟ
/๙.๕ ระบบ...

-๘๙.๕ ระบบสัญญาณแจ้ งภัย
๙.๕.๑ สัญญาณแจ้ งภัยใช้ ระฆังตามจุดตรวจ และนกหวีดประจํากาย และโทรศัพท์
สอ.ทอ.
๙.๕.๒ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ เป็ นผู้รับผิดชอบ
๙.๖ การติดต่อสื่อสาร ศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ อาคารที่พกั เจ้ าหน้ าที่
เวร-ยามรักษาการณ์ กองโรงงานสรรพาวุธ ๓ และหน่วยรักษาการณ์แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็ นที่ติดตังโทรศั
้
พท์ในการติดต่อสื่อสาร
๑๐. หน่วยรักษาการณ์
๑๐.๑ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ, นายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ, ผู้ช่วยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และเสมียนเวร กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
รักษาการณ์ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๑๐.๒ เวรตรวจจัดจากนายทหารประทวน จํานวน ๙ นาย เข้ าเวรตรวจตังแต่
้ เวลา ๐๘๐๐–
๐๘๐๐ ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๑๐.๓ ยามรักษาการณ์เข้ าเวรผลัดละ ๔ ชัว่ โมง มี ๓ ผลัด ตลอด ๒๔ ชัว่ โมง
๑๐.๔ จุดรักษาการณ์ที่สําคัญ ได้ แก่ แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๐.๕ อาวุธประจํากายของเจ้ าหน้ าที่รักษาการณ์ ในขณะปฏิบตั หิ น้ าที่
๑๐.๕.๑ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ, นายทหารเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใช้ ปืนพกอัตโนมัติ ขนาด .๓๘ นิ ้ว
(PISTOL AUTOMATIC CAL.38 COLT) ตําแหน่งละ ๑ กระบอก พร้ อมกระสุน กระบอกละ ๙ นัด ซองบรรจุ
กระสุน ๒ ซอง
๑๐.๕.๒ เวรตรวจประจํากรมสรรพาวุธทหารอากาศ และยามรักษาการณ์ชอ่ งทาง
ใช้ ดาบปลายปื น ปลย.๖๖
๑๐.๖ การฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าที่เวร–ยามรักษาการณ์ มีการฝึ กอบรมเดือนละ ๒ ครัง้ โดย
หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์ กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เป็ นผู้ฝึกอบรม
๑๐.๗ การใช้ สญ
ั ญาณผ่าน และสัญญาณตอบรับจาก กรมข่าวทหารอากาศ
/๑๑. การปฏิบตั ิ...

-๙๑๑. การปฏิบตั ใิ นกรณีฉกุ เฉิน
๑๑.๑ ให้ เจ้ าหน้ าที่เวร–ยามรักษาการณ์ ในจุดที่ใช้ เครื่ องมือสื่อสารที่มีอยู่แจ้ ง นายทหารเวร
อํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ, นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ และเข้ าระงับเหตุขนต้
ั ้ นหรื อรอรับ
คําสัง่ จากนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑๑.๒ เตรี ยมกําลังเจ้ าหน้ าที่เวรรักษาการณ์ ให้ พร้ อมเพื่อรับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ ้น หรื อ
รอรับคําสัง่ จากผู้บงั คับบัญชาหน่วยเหนือในกรณีที่เกิดการก่อวินาศกรรม การก่อความไม่สงบหรื อเพลิงไหม้
เป็ นต้ น
๑๒. คําแนะนําในการประสานงาน
๑๒.๑ ติดต่อประสานกับผู้บงั คับบัญชาโดยตรง
๑๒.๒ ติดต่อประสานหน่วยทหารข้ างเคียง
๑๒.๓ ติดต่อเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายปกครองและตํารวจ
พลอากาศตรี เมธา สังขวิจิตร
(เมธา สังขวิจิตร)
เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ผนวก ข.
การปฏิบตั ขิ องศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ขันที
้ ่ ๑ เมื่อเจ้ าหน้ าที่ยามรักษาการณ์พบสิ่งผิดปกติ หรื อพบเห็นบุคคลภายนอก บุกรุกเข้ ามา
ภายในพื ้นที่ หวงห้ ามของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ต้ องแจ้ งให้ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ หรื อนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทราบทันที โดยรายงานให้ ทราบว่าบุคคลที่เข้ ามามี
จํานวนเท่าไร มีอาวุธอะไร และมุง่ หน้ าไปทางไหน เมื่อรายงานให้ ศนู ย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ทราบแล้ วเจ้ าหน้ าที่ยามรักษาการณ์ต้องติดตามบุคคลต้ องสงสัยต่อไป แล้ วรายงานความเคลื่อนไหวให้ ทราบ
ทุกระยะ
ขันที
้ ่ ๒ เมื่อ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อนายทหารเวรกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ รับทราบเหตุการณ์แล้ วให้ ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น และรายงานให้ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ, รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ, เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ ้น
หาก นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหตุการณ์อาจรุนแรงหรื อเกิน
ขีดความสามารถของหน่วย อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ ขอกําลัง
สนับสนุนโดยประสานการปฏิบตั กิ บั ศูนย์รักษาการณ์ ศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ดอนเมือง
(ศปรภ.ดม.) และให้ ศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ดอนเมือง (ศปรภ.ดม.) เข้ าดําเนินการสัง่ การควบคุม
การปฏิบตั ิ เพื่อค้ นหาขัดขวางจับกุม โดยมี นายทหารเวร ศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ดอนเมือง,
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ, สารวัตรทหารอากาศ และชุดสายตรวจของ กรมอากาศโยธิน เป็ น
เจ้ าหน้ าที่ร่วมกัน
ขันที
้ ่ ๓ เมื่อได้ พิสจู น์ทราบแน่ชดั แล้ วว่าผู้ล่วงละเมิดหรื อผู้บกุ รุกเข้ ามาในพื ้นที่ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ โดยมีเจตนาใช้ กําลังและหรื ออาวุธกระทําบุคคลสําคัญ อาคารสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ
เสียหาย เพื่อลดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ภิ ารกิจของ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ ศูนย์ป้องกันและรักษา
ความปลอดภัย ดอนเมือง สัง่ การใช้ กําลังเข้ าขัดขวางจับกุม ปราบปรามและทําลาย โดยมีผ้ บู ญ
ั ชาการ
ศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ดอนเมือง เป็ นผู้รับผิดชอบ
๔. การติดต่อสื่อสารระหว่างศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ดอนเมือง กับศูนย์รักษาการณ์
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๑ เครื่ องมือสื่อสารหลัก ใช้ โทรศัพท์
๔.๑.๑ ศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศหมายเลข ๒–๕๙๔๐, ๒–๓๔๓๖
๔.๑.๒ ศูนย์ป้องกันและรักษาการความปลอดภัย ดอนเมือง (ศปรภ.ดม.) หมายเลข
๒–๕๔๖๑, ๒–๕๔๖๔, ๐ ๒๕๒๓ ๙๐๑๔
๔.๒ เครื่ องมือสื่อสารรอง ใช้ วิทยุมือถือ HT 220 ความถี่หลักใช้ F1 ความถี่รองใช้ F2
๔.๓ ศูนย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ นามเรี ยกขานใช้ อัคนี
๔.๔ ศูนย์ป้องกันและรักษาความปลอดภัย ดอนเมือง นามเรี ยกขานใช้ ๔๐
/๔.๕ ผู้บงั คับ...

-๒๔.๕ ผู้บงั คับหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์
กองบริ การ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ) นามเรี ยกขานใช้ อคั นี ๕๑
๔.๖ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ นามเรี ยกขานใช้ อัคนี ๙
๔.๗ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั นามเรี ยก อัคนี ๙๑
๔.๘ เวรตรวจ แผนกคลังสรรพาวุธ ๑ กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
นามเรี ยกขานใช้ อัคนี ๙๒

(ตัวอย่าง)

ผนวก ค - ๑

แบบรายงานนายทหารเวรอํานวยการ
(ส่วนราชการ)....................................
วันที่.............เดือน....................พ.ศ...............
เรื่ อง รายงานประจําวัน
เรี ยน .....................................................
ด้ วยเมื่อ (วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา) กระผม/ดิฉนั
(ยศ. ชื่อ. ชื่อกุล)
ได้ รับมอบหน้ าที่นายทหารเวรอํานวยการ
(ชื่อส่วนราชการ)
จาก (ยศ. ชื่อ. ชื่อสกุล)
ระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตรวจเหตุการณ์และสถานที่ดงั ต่อไปนี ้
ลําดับ

รายการ

เหตุการณ์

การปฏิบตั ิ

หมายเหตุ

ครัน้ เมื่อ (วันที่ เดือน พศ. เวลา)
กระผม/ดิฉนั ได้ มอบหน้ าที่นายทหารเวรอํานวยการ
(ชื่อส่วนราชการ)
พร้ อมกับ
(หลักฐานและหรื อสิ่งที่จะส่งมอบ)
ให้
(ยศ. ชื่อ. สกุล)
อยู่ปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ).............................................................ผู้สง่
(ลงชื่อ).............................................................ผู้รับ
หมายเหตุ ช่องรายการ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม

(ตัวอย่าง)

ผนวก ค - ๒

แบบรายงานนายทหารเวร
(ส่วนราชการ)........................................
วันที่.............เดือน..................พ.ศ..................
เรื่ อง รายงานประจําวัน
เรี ยน ..................................................
ด้ วยเมื่อ (วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา) กระผม/ดิฉนั
(ยศ,ชื่อ, ชื่อสกุล)
ได้ รับมอบหน้ าที่นายทหารเวร
(ชื่อส่วนราชการ)
จาก (ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล)
ระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตรวจเหตุการณ์และสถานที่ดงั ต่อไปนี ้
ลําดับ

รายการ

เหตุการณ์

การปฏิบตั ิ

หมายเหตุ

ครัน้ เมื่อ (วันที่ เดือน พศ. เวลา) กระผม/ดิฉนั ได้ มอบหน้ าที่นายทหารเวร
(ชื่อส่วนราชการ)
พร้ อมกับบัญชีอาวุธและพัสดุตามบัญชีรับ–ส่งหน้ าที่นายทหารเวร จํานวน .........รายการ
ให้
(ยศ, ชื่อ, สกุล)
อยูป่ ฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ).........................................................ผู้สง่
(ลงชื่อ).........................................................ผู้รับ
หมายเหตุ ช่องรายการ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม

(ตัวอย่าง)

ผนวก ค - ๓

แบบรายงานเสมียนเวร
(ส่วนราชการ)......................................
วันที่.............เดือน..................พ.ศ...............
เรื่ อง รายงานประจําวัน
เรี ยน ..................................................
ด้ วยเมื่อ (วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา) กระผม/ดิฉนั
(ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล)
ได้ รับมอบหน้ าที่เสมียนเวร (ชื่อส่วนราชการ)
จาก (ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล)
ระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตรวจความเรี ยบร้ อยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
ลําดับ

รายการ

เหตุการณ์

การปฏิบตั ิ

หมายเหตุ

ครัน้ เมื่อ (วันที่ เดือน พศ. เวลา) กระผม/ดิฉนั ได้ มอบหน้ าที่เสมียนเวร
(ชื่อส่วนราชการ) พร้ อมด้ วยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีข้างบนนี ้ให้
(ยศ, ชื่อ, สกุล)
อยู่ปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ส่ง
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับ
หมายเหตุ ช่องรายการ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมได้ ตามความเหมาะสม

(ตัวอย่าง)

ผนวก ค - ๔

แบบรายงานจ่ าเวร
(ส่วนราชการ)......................................
วันที่.............เดือน..................พ.ศ...............
เรื่ อง รายงานประจําวัน
เรี ยน ..................................................
ด้ วยเมื่อ (วันที่ เดือน พ.ศ. เวลา) กระผม/ดิฉนั
(ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล)
ได้ รับมอบหน้ าที่จา่ เวร (ชื่อส่วนราชการ)
จาก (ยศ, ชื่อ, ชื่อสกุล)
ระหว่างปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ตรวจความเรี ยบร้ อยของสิ่งของและสถานที่ในความรับผิดชอบดังต่อไปนี ้
๑. เหตุการณ์ทวั่ ไป .....................................................
๒. การสุขาภิบาล........................................................
๓. การรับประทานอาหาร.............................................

คงกอง

รวม

หนี

ขาด

โทษ

ป่ วย

ลา

อนุญาต

ประจําตัว

ประจําสํานักงาน

รายการ

รายการ

ลําดับ

ยอดเดิม

รายการจําหน่าย

รวมทังสิ
้ ้น
ครัน้ เมื่อ (วันที่ เดือน พศ. เวลา) กระผม/ดิฉนั ได้ มอบหน้ าที่จา่ เวร
(ชื่อส่วนราชการ) พร้ อมด้ วยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบัญชีข้างบนนี ้ให้
(ยศ, ชื่อ, สกุล)
อยู่ปฏิบตั หิ น้ าที่ตอ่ ไปเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ
(ลงชื่อ).....................................................ผู้สง่
(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับ
หมายเหตุ ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมรายการในรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม

หมายเหตุ

(ตัวอย่าง)

ผนวก ค - ๕

แบบบันทึกการติดต่ อ-เยี่ยม
ลําดับ

วัน, เวลา

ชื่อผู้มาติดต่อ-เยี่ยม

ที่อยู่

ชื่อผู้ที่จะติดต่อ-เยี่ยม

กลับ
วัน, เวลา

หมายเหตุ

หมายเหตุ ๑. ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมรายการในรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม
๒. ให้ ผ้ บู นั ทึกการติดต่อ-เยี่ยม นํารายงานนี ้เสนอนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อ
ผู้บงั คับหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

(ตัวอย่าง)

ผนวก ค - ๖

แบบรั บฝากกุญแจต่ าง ๆ
ลูกกุญแจ
หมายเลข จํานวน

ประจํา
สถานที่

ลายมือชื่อ
ผู้ฝาก
ผู้รับฝาก

วัน,เดือน,ปี
เวลาที่ฝาก

ลายมือชื่อ
ผู้รับคืน

วัน,เดือน,ปี
เวลาที่รับคืน

หมายเหตุ

หมายเหตุ ๑. ส่วนราชการสามารถเพิ่มเติมรายการในรายละเอียดได้ ตามความเหมาะสม
๒. ให้ ผ้ บู นั ทึกการติดต่อ-เยี่ยม นํารายงานนี ้เสนอนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อ
ผู้บงั คับหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

ผนวก ง.
ระเบียบทหารกองประจําการที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เวรรักษาการณ์
ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
-------------------------------------------------เพื่อเป็ นแนวทางการปฏิบตั ขิ องทหารกองประจําการที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เวรรักษาการณ์ ตามหน่วย
รักษาการณ์ตา่ ง ๆ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ จึงกําหนดระเบียบปฏิบตั ิตอ่ ทหารกองประจําการที่ปฏิบตั ิ
หน้ าที่เวรรักษาการณ์ ดังนี ้ .ข้ อ ๑ ระเบียบนี ้เรี ยกว่า “ระเบียบทหารกองประจําการที่ปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ ของกรม
สรรพาวุธทหารอากาศ”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี ้ใช้ กบั ทหารกองประจําการที่หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ส่งมาปฏิบตั ิหน้ าที่
รักษาการณ์ที่ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงดอนเมื
ั้
องและที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั เท่านัน้
ข้ อ ๓ ในระเบียบนี ้
๓.๑ “ทหารกองประจําการ” หมายถึง ทหารกองประจําการที่หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ส่งมาปฏิบตั หิ น้ าที่ที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และได้ รับการแต่งตังให้
้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ ตามวันเวลา
และจุดรักษาการณ์ที่กําหนด
๓.๒ “เวรรักษาการณ์” หมายถึง เวรรักษาการณ์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
หน้ าที่และการบังคับบัญชา
ข้ อ ๔ ทหารกองประจําการที่ปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ มีหน้ าที่ดงั นี ้
๔.๑ ปฏิบตั หิ น้ าที่ ตามวันเวลาและจุดรักษาการณ์ ที่ได้ รับการแต่งตังเป็
้ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยเคร่งครัด จะละทิ ้งหน้ าที่ไปจากสถานที่หรื อบริเวณที่รับผิดชอบไม่ได้ โดยเด็ดขาด นอกจากมีผ้ มู าเปลี่ยนเวร
หรื อตามคําสัง่ ของผู้มีอํานาจปกครองบังคับบัญชา
๔.๒ ขณะปฏิบตั หิ น้ าที่ต้องตรวจตราเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่
บุคคล และทรัพย์สินของทางราชการ ให้ พ้นจากการโจรกรรม จารกรรม และการก่อวินาศกรรมหรื อเหตุอื่นใด
ที่ทําให้ เกิดความเสียหายต่อทางราชการ
๔.๓ ต้ องปฏิบตั ิตามคําสัง่ ของผู้ปกครองบังคับบัญชา ตามข้ อ ๕ และผู้รับมอบอํานาจ
บังคับบัญชาตามข้ อ ๖
๔.๔ รายงานการล่วงละเมิดของบุคคลหรื อมีเหตุการณ์ไม่ปกติใดด้ วยวาจา ต่อผู้รับมอบ
อํานาจการปกครองบังคับบัญชา ตามข้ อ ๖ ที่อยูใ่ กล้ ที่สดุ โดยทันที
ข้ อ ๕ ผู้ปกครองบังคับบัญชา ทหารกองประจําการที่ปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ ได้ แก่
๕.๑ เจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๕.๒ รองเจ้ ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
/๕.๓ เสนาธิการ...

-๒๕.๓ เสนาธิการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๕.๔ หัวหน้ ากอง กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๕.๕ รองหัวหน้ ากอง กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๕.๖ หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๖ ผู้รับมอบอํานาจการปกครองบังคับบัญชา ทหารกองประจําการที่ปฏิบตั ิหน้ าที่
เวรรักษาการณ์ ได้ แก่
๖.๑ ผู้บงั คับหน่วยรักษาการณ์ (หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ) หรื อผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้บงั คับหน่วยรัษาการณ์
๖.๒ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๖.๓ นายทหารเวรอํานวยกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ข้ อ ๗ ผู้มีอํานาจตรวจการรักษาการณ์ ของทหารกองประจําการ ได้ แก่
๗.๑ ผู้ปกครองบังคับบัญชา ตามข้ อ ๕ และผู้รับมอบอํานาจการปกครองบังคับบัญชา
ตามข้ อ ๖
๗.๒ นายทหารเวรอํานวยการกองทัพอากาศและผู้ชว่ ยนายทหารเวรอํานวยการ
กองทัพอากาศ
๗.๓ นายทหารสัญญาบัตรผู้ได้ รับแต่งตังเป็
้ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ ตรวจการปฏิบตั ิ
หน้ าที่รักษาการณ์แทนผู้ปกครองบังคับบัญชาตาม ข้ อ ๕
ข้ อ ๘ ให้ หมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหน้ าที่ในการจัด
ทหารกองประจําการปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ และให้ รายงานมาพร้ อมกับการจัดเจ้ าหน้ าที่เวรยาม
รักษาการณ์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การปฏิบตั ิตอ่ ทหารกองประจําการในขณะที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่รักษาการณ์
ข้ อ ๙ ทหารกองประจําการในขณะที่ไม่ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ ต้ องอยูภ่ ายในบริเวณ
หน่วยรักษาการณ์หรื ออาคารที่พกั ที่กรมสรรพาวุธทหารอากาศกําหนดให้ เท่านัน้ ห้ ามออกนอกบริเวณโดย
เด็ดขาด เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากผู้ปกครองบังคับบัญชาเท่านัน้
ข้ อ ๑๐ ให้ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ รวมแถวทหารกองประจําการเพื่อตรวจสอบยอดกําลังพลอย่างน้ อยวันละ ๒ ครัง้ ตามเวลาที่
เหมาะสม
ข้ อ ๑๑ ห้ ามทหารกองประจําการเข้ าไปในอาคารสถานที่ปฏิบตั งิ านคลังสรรพาวุธ หรื อคลังพัสดุ
ต่าง ๆ ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ เว้ นแต่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ หรื อได้ รับคําสัง่ ผู้ปกครองบังคับบัญชา ตาม
ข้ อ ๕ และผู้รับมอบอํานาจการปกครองบังคับบัญชา ตามข้ อ ๖
/ข้ อ ๑๒ ใน...

- ๓ข้ อ ๑๒ ในวันหยุดราชการ ถ้ าไม่มีเหตุการณ์อื่นใด ทหารกองประจําการที่ไม่ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่
รักษาการณ์สามารถขออนุญาตลาได้ โดยให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ หัวหน้ าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และต้ องกลับเข้ าหน่วยรักษาการณ์ตามวันเวลาที่กําหนดไว้ ในบัตรอนุญาต โดย
ใช้ บตั รอนุญาตแบบ ๑ และ แบบ ๒ ตามผนวก ง – ๑ ที่แนบ
ข้ อ ๑๓ ให้ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ ตรวจสอบการกลับเข้ าอาคารที่พกั ของทหารกองประจําการให้ เป็ นไปตามเวลาที่กําหนดใน
บัตรอนุญาต
ข้ อ ๑๔ ให้ หวั หน้ าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อผู้แทนฝึ กระเบียบ
วินยั และชี ้แจงระเบียบต่าง ๆ ให้ ทหารกองประจําการสัปดาห์ละ ๒ ครัง้ ( ครัง้ ละไม่ตํ่ากว่า ๑ ชัว่ โมง )
การแต่งกายของทหารกองประจําการ
ข้ อ ๑๕ ทหารกองประจําการที่ปฏิบตั ิหน้ าที่เวรรักษาการณ์ ให้ แต่งเครื่ องแบบชุดฝึ ก ติดบัตร
แสดงตนว่าเป็ นทหารกองประจําการรักษาการณ์ ไว้ ที่กระเป๋ าเสื ้อด้ านซ้ ายและมีปลอกแขนทําด้ วยผ้ าสักหลาด
สีขาว ขนาดกว้ าง ๑๑.๕ เซนติเมตร ที่ขอบแขนบน และขอบล่างของปลอกแขนมีแถบสีฟ้าขนาดกว้ าง
๐.๕ เซนติเมตร ข้ างละ ๑ แถบ แต่ละแถบห่างจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนติเมตร กึ่งกลางปลอกแขน
โดยมีข้อความ “เวรรักษาการณ์” สวมติดที่แขนเสื ้อข้ างขวากึ่งกลางระหว่างไหล่กบั ข้ อศอก โดยให้ ตวั อักษรอยู่
ด้ านนอกมองเห็นได้ ง่าย
ข้ อ ๑๖ ทหารกองประจําการในขณะที่ไม่ได้ ปฏิบตั หิ น้ าที่เวรรักษาการณ์ ในวันปฏิบตั ริ าชการ
ให้ สวมกางเกงชุดฝึ กขายาวสีเทา เสื ้อยืดคอปกสีฟ้ามีตรากรมสรรพาวุธทหารอากาศและสวมรองเท้ าผ้ าใบสีดํา
เท่านัน้
ข้ อ ๑๗ ทหารกองประจําการที่ได้ รับอนุญาตให้ ลา ให้ แต่งเครื่ องแบบชุดปกติ
..................................................

ผนวก ง-๑
(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๑
ที่............................................ สังกัด ........................................
อนุญาตให้ ผ้ ถู ือบัตรนี ้ออกนอกเขตที่ตงกรมกองทหารได้
ั้
ตามกําหนดเวลาที่ได้ รับอนุญาต
(ลงชื่อ) ................................................
ตําแหน่ง .........................................

(ด้ านหลัง)

คําเตือน
ผู้ถือบัตรอนุญาตนี ้ จะไปกิจใด ๆ ได้ ไม่เกินเวลา ๒๔๐๐

แบบ ๒
(ครุฑ)
บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
ผู้ลา .............................................................
เครื่ องหมาย...................................................
ลาเพื่อ...........................................................
ผู้อนุญาต.......................................................
จํานวนวันลา..............................................วัน
ตังแต่
้ .................................เวลา.....................
ถึง......................................เวลา.....................

บัตรอนุญาตลาแบบ ๒
อนุญาตให้ .................................เครื่ องหมาย...............
สังกัด...........................................................................
ลาเพื่อ......................................มีกําหนด......................
ตังแต่
้ วนั ที่...................................เวลา...........................
ให้ กลับเข้ ารับราชการ วันที่..........................เวลา............
(ลงชื่อ)........................................................
ตําแหน่ง.............................................

(ลงชื่อ) ............................................
ตําแหน่ง.....................................
(ด้ านหลัง)

ถ้ าผู้ถือบัตรนี ้ลาต่อ ให้ ผ้ ทู ี่อนุญาตให้ ลานันชี
้ ้แจงรับรอง
ไว้ ในตารางต่อไปนี ้
ครัง้ ที่

โดยเหตุ

ลาต่อ
ตังแต่
้

ลงชื่อ ตําแหน่ง
ถึง

ผู้อนุญาต

ได้ มีการลาต่อคือ

ผนวก จ.
อาวุธประจํากายของเจ้ าหน้ าที่เวร-ยามรักษาการณ์
๑. นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศและ
ผู้ชว่ ยนายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ให้ มีอาวุธปื นพกอัตโนมัติ ขนาด .๓๘ นิ ้ว (PISTOL AUTOMATIC
CAL..38 COLT) ๑ กระบอก กระสุนขนาด .๓๘ นิ ้ว จํานวน ๙ นัด ซองบรรจุกระสุน ๑ ซอง โดยใช้ ประกอบกับ
ซองปื นชนิดร้ อยเข็มขัดคาดเอว ซึง่ มีรูปร่ างและขนาดเหมาะสมกับขนาดปื น การร้ อยซองปื นกับเข็มขัดให้ ร้อย
อยูท่ างด้ านขวามือ ประมาณแนวตะเข็บกางเกงด้ านข้ าง เข็มขัดคาดเอวทําด้ วยด้ ายถักหรื อวัตถุเทียมด้ ายถัก
สีนํ ้าเงินดําหรื อเทา
๒. เวรตรวจ , ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ หรื อทหารกองประจําการที่เข้ าเวร
รักษาการณ์ ให้ ใช้ ดาบปลายปื นของปื นเล็กยาว ตําแหน่งละ ๑ เล่ม โดยใช้ ประกอบกับซองดาบชนิดร้ อยเข็มขัด
คาดเอว การร้ อยซองปื นกับเข็มขัดให้ ร้อยอยูท่ างด้ านซ้ ายมือ ประมาณแนวตะเข็บกางเกงด้ านข้ าง เข็มขัดคาดเอว
ทําด้ วยด้ ายถักหรื อวัตถุเทียมด้ ายถักสีนํ ้าเงินดําหรื อเทา
๓. ให้ หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ที่แผนกคลังสรรพาวุธ ๑
กองพัสดุสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีอาวุธ กระสุน และยุทธภัณฑ์ ตามรายการดังนี ้
๓.๑ ปลส. .๓๐ – ๑
จํานวน
๖ กระบอก
๓.๒ ซองบรรจุกระสุน .๓๐ นิ ้ว แบบบรรจุได้ ๑๕ นัด
จํานวน ๒๘ ซอง
๓.๓ กระสุนขนาด .๓๐ นิ ้ว
จํานวน ๒๕๐ นัด
๓.๔ ดาบปลายปื นของปื นเล็กยาว
จํานวน ๑๐ เล่ม
๔. อาวุธ กระสุน และยุทธภัณฑ์ ในข้ อ ๓ ให้ เก็บรักษาไว้ ในตู้เหล็ก ซึง่ อยูภ่ ายในห้ องของ
นายทหารเวรกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั โดยมีกญ
ุ แจใส่ไว้ จํานวน ๒ ดอก และประทับตราไว้
ตลอดเวลา ลูกกุญแจให้ เก็บไว้ ที่นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ๑ ดอก และนายทหารเวร
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ ณ ที่ตงทุ
ั ้ ง่ สีกนั ๑ ดอก

ผนวก ฉ.
เครื่ องมือสื่อสารรองของเวร-ยามรักษาการณ์
๑. เครื่ องมือสื่อสารรองใช้ วิทยุมือถือ ยี่ห้อ MOTORORA รุ่น HT220 โดยความถี่หลักใช้ F2
ความถี่รองใช้ F1
๒. นามข่ายเรี ยกขาน ให้ ใช้ ที่ กรมข่าวทหารอากาศ กําหนด คือ อัคนี ซึ่ง นายทหารยุทธการและ
การข่าว กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จะเป็ นผู้กําหนดรายละเอียด ตัวเลข ตามหลังอัคนี ว่าหมายถึง บุคคลหรื อ
หน่วยงานใดของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

