
                                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                                    

 ระเบียบกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

วา่ด้วยการรักษาการณ์ 

พ.ศ.๒๕๕๓ 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุง ระเบียบกรมสรรพาวธุทหารอากาศ วา่ด้วยการรักษาการณ์  

ให้เหมาะสมและสอดคล้องกบัระเบียบ กองทพัอากาศ วา่ด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๒  จงึวางระเบียบไว้

ดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ  ๑   ระเบียบนีเ้รียกวา่   “ระเบียบกรมสรรพาวธุทหารอากาศ วา่ด้วยการรักษาการณ์  

พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ  ๒   ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

                    ข้อ ๓   ให้ยกเลิก 

                               ๓.๑  ระเบียบ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนนุทหารอากาศ วา่ด้วย

การรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๔  

                               ๓.๒  ระเบียบ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ กองบญัชาการสนบัสนนุทหารอากาศ วา่ด้วย

การรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๔ (แก้ไขฉบบัท่ี ๑) 

                               บรรดาระเบียบหรือการสัง่การอ่ืนใดเก่ียวกบั การรักษาการณ์ซึง่ขดัหรือแย้งกบัระเบียบนี ้

ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

                    ข้อ ๔   ระเบียบนีใ้ช้บงัคบัเฉพาะสว่นราชการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมืองและ 

ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ในพืน้ท่ีรับผิดชอบการรักษาความปลอดภยัของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ เท่านัน้ 

                    ข้อ ๕   สว่นราชการท่ีจะต้องมีระเบียบเฉพาะเร่ืองท่ีจะเพิ่มมาตรการการรักษาการณ์นอกเหนือ  

จากระเบียบนีใ้ห้ขออนมุตัิตอ่เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือวางระเบียบสําหรับสว่นราชการนัน้เป็นกรณีไป 

                    ข้อ ๖   ในระเบียบนี ้

                               ๖.๑  “การรักษาการณ์” หมายถึง การจดัเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัหิน้าท่ี การรักษาความปลอดภยั 

อาคาร สถานท่ี บคุคล และทรัพย์สินของทางราชการ ให้พ้นจากการโจรกรรม จารกรรม และการก่อวินาศกรรม 

หรือเหตอ่ืุนใด ท่ีทําให้เกิดผลเสียตอ่ประสิทธิภาพในการปฏิบตัภิารกิจของสว่นราชการ 

 

                                                                                                                             /๖.๒  “เวร” ...  
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                              ๖.๒  “เวร” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือนในสงักดั กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้รับผิดชอบการรักษาการณ์ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดภายในรอบไมเ่กิน  

๒๔ ชัว่โมง จะมีอาวธุประจํากายหรือไมก็่ได้ 

                              ๖.๓  “ยามรักษาการณ์” หมายถึง เจ้าหน้าท่ีทหาร ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ทหารกอง

ประจําการ ในสงักดั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือพนกังานรักษาความปลอดภยัของบริษัท หรือองค์กรใด 

ท่ีมีความรับผิดชอบตามสญัญาท่ีทําไว้กบั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ให้รับผิดชอบการ

รักษาการณ์ ตามระยะเวลาท่ีกําหนดภายในรอบไมเ่กิน ๒๔ ชัง่โมง โดยปกตจิดัเป็นผลดั ๆ ละ ๔ ชัว่โมง  

พกั ๘ ชัว่โมง โดยมีอาวธุประจํากายขณะปฏิบตัิหน้าท่ี 

                               ๖.๔  “พืน้ท่ีรักษาการณ์” หมายถึงพืน้ท่ีท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และท่ีตัง้ทุง่สีกนั ซึง่กําหนดขอบเขตไว้ชดัเจน 

                               ๖.๕  “หนว่ยรักษาการณ์” หมายถึงเจ้าหน้าท่ีเวร–ยามรักษาการณ์ในสงักดั กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ รวมกนัจํานวนหนึง่ซึง่ได้แตง่ตัง้ให้รับผิดชอบการรักษาการณ์ ภายในพืน้ท่ีของ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และท่ีตัง้ทุง่สีกนั 

                               ๖.๖  “ศนูย์รักษาการณ์” หมายถึงศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ซึง่ใช้เป็น 

ท่ีทําการของ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และเสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือใช้ควบคมุและ 

สัง่การ เวร–ยามรักษาการณ์ประจํากรมสรรพาวธุทหารอากาศ ตัง้อยูภ่ายในพืน้ท่ีของ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                    ข้อ ๗   การจดัหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๗.๑  หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                               ๗.๒  หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั 

                    ข้อ ๘   ผู้บงัคบับญัชาหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ได้แก่ 

                               ๘.๑  เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๘.๒  รองเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ    

                               ๘.๓  เสนาธิการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                    ข้อ ๙   ผู้ รับมอบอํานาจบงัคบับญัชาหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ได้แก่ 

                              ๙.๑  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                              ๙.๒  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                              ๙.๓  ผู้บงัคบัหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ (หวัหน้าหมวดรักษาการณ์  

กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ)                                                      

                                                                                                                        

                                                                                                                                         /ข้อ ๑๐ ... 
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                    ข้อ ๑๐  ผู้ มีอํานาจตรวจการรักษาการณ์ของหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ได้แก่ 

                               ๑๐.๑  ผู้บงัคบับญัชาของเจ้าหน้าท่ี ท่ีจดัเข้าประจําหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ  ตัง้แตร่องผู้ อํานวยการกองของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และรองหวัหน้ากอง กองบริการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ขึน้ไป 

                               ๑๐.๒  นายทหารเวรอํานวยการกองทพัอากาศ และผู้ชว่ยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทพัอากาศ เฉพาะท่ีตัง้ดอนเมือง 

                               ๑๐.๓  ผู้บงัคบับญัชาตามข้อ ๘  และผู้ รับมอบอํานาจบงัคบับญัชาตามข้อ ๙ 

                               ๑๐.๔  นายทหารสญัญาบตัรผู้ รับมอบอํานาจเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ตรวจการปฏิบตัิ 

การรักษาการณ์ แทนผู้บงัคบับญัชาตามตําแหนง่ในข้อ ๘ 

                    ข้อ ๑๑  เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้จดัดงันี ้

                               ๑๑.๑  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๑.๒  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                               ๑๑.๓  ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๑.๔  เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                               ๑๑.๕  เวรพลขบักรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๑.๖  เจ้าหน้าท่ี เวร-ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                    ข้อ ๑๒  หลกัปฏิบตัใินการจดัเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๒.๑  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ จดัจากนายทหาร 

สญัญาบตัร ยศ นาวาอากาศตรี ถึง นาวาอากาศเอก สงักดักรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และ 

ท่ีตัง้ทุง่สีกนั รวมกนัเพ่ือประจําหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง วนัละ ๑ คน 

                               ๑๒.๒  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ จดัจากนายทหารสญัญาบตัรยศ             

เรืออากาศตรี ถึงเรืออากาศเอก และ นายทหารประทวนยศพนัจา่อากาศเอก ท่ีทางราชการมีคําสัง่ให้ทําหน้าท่ี 

นายทหารสญัญาบตัรสงักดั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และท่ีตัง้ทุ่งสีกนั รวมกนัเพ่ือประจํา

หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และท่ีตัง้ทุง่สีกนั วนัละ ๑ คน   

                               ๑๒.๓  ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ จดัจากนายทหารประทวนยศ 

พนัจา่อากาศเอก (อตัรา พนัจา่อากาศเอก พิเศษ) สงักดั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และ 

ท่ีตัง้ทุง่สีกนั เพ่ือประจําหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และท่ีตัง้ทุง่สีกนั  

ท่ีตัง้ละ ๑ คน 

 

 

                                                       / ๑๒.๔  เสมียน… 
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                               ๑๒.๔  เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ จดัจากนายทหารประทวนยศจา่อากาศตรี 

ถึง พนัจา่อากาศเอก  เหลา่ทหาร สารบรรณ, พลาธิการ, พสัดจํุาพวกพลาธิการ, การเงิน และชา่งโยธา สงักดั 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมืองและท่ีตัง้ทุง่สีกนั เพ่ือประจําหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และท่ีตัง้ทุง่สีกนั ท่ีตัง้ละ ๑ คน 

                               ๑๒.๕  เวรตรวจประจํากรมสรรพาวธุทหารอากาศ จดัจาก นายทหารประทวน สงักดั  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และท่ีตัง้ทุง่สีกนั ยศจ่าอากาศตรี ถึง พนัจ่าอากาศเอก ทกุเหล่าเว้น  

เหลา่ทหาร สารบรรณ, พลาธิการ, พสัดจํุาพวกพลาธิการ, การเงิน และชา่งโยธา เพ่ือประจําหนว่ยรักษาการณ์  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง วนัละ ๓ คน และหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั วนัละ ๖ คน 

                               ๑๒.๖  เวรพลขบั จดัจากเจ้าหน้าท่ีพลขบั แผนกขนสง่ กองบริการ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ เพ่ือประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง วนัละ ๑ คน  

พร้อมยานพาหนะ ๑ คนั 

                               ๑๒.๗  ยามรักษาการณ์ จดัจากลกูจ้างประจําของ หมวดรักษาการณ์ กองบริการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และ  

ท่ีตัง้ทุง่สีกนั หรือจดัจากพนกังานรักษาความปลอดภยัของบริษัทหรือองค์กรท่ีมีความรับผิดชอบตามสญัญา 

ท่ีทําไว้กบักรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                    ข้อ ๑๓  ผู้ ท่ีไมต้่องจดัเป็นเวรรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ได้แก่ 

                                ๑๓.๑  ผู้ ท่ีได้รับเงินเดือนอตัรา นาวาอากาศเอกพิเศษ ขึน้ไป 

                                ๑๓.๒  นายทหารสญัญาบตัรท่ีมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แตง่ตัง้เป็น 

ราชองครักษ์เวร 

                                ๑๓.๓  นายทหารสญัญาบตัร ท่ีถกูจดัเข้าเป็น นายทหารเวรอํานวยการกองทพัอากาศ  

และผู้ชว่ยนายทหารเวรอํานวยการกองทพัอากาศ 

                                ๑๓.๔  นายทหารสญัญาบตัรท่ีมีหน้าท่ี เก็บลกูกญุแจท่ีเก็บเงินของทางราชการ 

                                ๑๓.๕  นายทหารพระธรรมนญู กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                ๑๓.๖  ผู้ ท่ีถกูจดัเข้าเป็นเจ้าหน้าท่ีเวรทําลายวตัถรุะเบิด และพนกังานสง่กําลงับํารุง  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                ๑๓.๗  ผู้ ท่ีมีหน้าท่ีราชการ ซึง่ได้รับอนมุตัใิห้ งดจดัเวรรักษาการณ์เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

จาก เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                    ข้อ ๑๔  หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง ประกอบด้วย 

                               ๑๔.๑  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

      ๑๔.๒  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                                                                                                                     /๑๔.๓  ผู้ชว่ย... 



                                                                               - ๕ - 

                               ๑๔.๓  ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๔.๔  เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๔.๕  เวรพลขบักรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๔.๖  เวรตรวจกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๔.๗  ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                    ข้อ ๑๕  หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ประกอบด้วย 

                               ๑๕.๑  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๕.๒  ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๕.๓  เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๕.๔  เวรตรวจกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๕.๕  ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                    ข้อ ๑๖  อํานาจและหน้าท่ีของเวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                               ๑๖.๑  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

                                          ๑๖.๑.๑  มีอํานาจและหน้าท่ีบงัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์   

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และท่ีตัง้ทุ่งสีกนั 

                                          ๑๖.๑.๒  ตรวจสอบยอดกําลงัพลเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ประจําหนว่ย

รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง เวลา ๑๘๐๐ และอบรม ชีแ้จงขา่วสารท่ีเก่ียวข้อง       

กบัการปฏิบตัหิน้าท่ี ข้อบกพร่อง ข้อแก้ไขตา่ง ๆ ตลอดจนตรวจความเรียบร้อย ของเคร่ืองแตง่กาย อาวธุ  

เคร่ืองมือส่ือสาร ยานพาหนะ (ถ้ามี) พร้อมทัง้อปุกรณ์อํานวยความสะดวกในการปฏิบตัหิน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 

เวร-ยามรักษาการณ์ก่อนปฏิบตัหิน้าท่ี และบนัทกึหลกัฐานการอบรมไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 

                                          ๑๖.๑.๓  ออกตรวจสถานท่ีและการรักษาการณ์ ของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 

ภายในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง ในระหวา่งเวลา ๑๘๐๐–๒๔๐๐ และ 

๒๔๐๐–๐๖๐๐ ให้ตรวจอย่างน้อยชว่งเวลาละ ๑ ครัง้ พร้อมลงลายมือช่ือและเวลาตรวจไว้ในบนัทึกการตรวจ

บริเวณเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                          ๑๖.๑.๔  ต้องประจําอยู่ ณ ศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ตลอดเวลา 

ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี เม่ือออกตรวจพืน้ท่ีการรักษาการณ์  ต้องแจ้งสถานท่ีไปตรวจให้เสมียนเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ทราบทกุ ๓๐ นาที เพ่ือสามารถตดิตอ่ได้ 

                                          ๑๖.๑.๕  เม่ือมีเหตกุารณ์ไม่ปกตเิก่ียวกบัการรักษาการณ์ เกิดขึน้ให้พิจารณา

ดําเนินการโดยสมควรแก่กรณี หากเหตกุารณ์สําคญัและไม่อาจดําเนินการได้ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 

                                                                                                                                   /๑๖.๑.๖  หากมี... 
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                                          ๑๖.๑.๖  หากมีเหตกุารณ์ท่ีนบัวา่สําคญั จะต้องรายงานดว่นตามข้อบงัคบั

กระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการรายงานดว่น พ.ศ.๒๕๑๑ และตามคําสัง่กองทพัอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๑๑๓/๔๔  

ลงวนัท่ี ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔  เร่ือง การรายงานดว่น ให้รายงานทนัทีตอ่เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ,  

รองเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ, เสนาธิการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และผู้บญัชาการทหารอากาศ (ผา่นศนูย์

ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ ศนูย์ส่ือสาร โทร.๒-๑๗๑๖ ฝ่ายธุรการ โทร.๒-๑๗๑๒-๔) โดยรายงานด้วยวาจาหรือ

เคร่ืองมือส่ือสาร และลายลกัษณ์อกัษรแล้วให้แจ้งหวัหน้าหนว่ยขึน้ตรง กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ของหนว่ย 

ท่ีเกิดเหต ุข้อความท่ีรายงานต้องชดัเจนเข้าใจง่ายโดยการสรุปเร่ืองย่อท่ีเกิดขึน้ควรมีข้อความดงันี ้

                                                    ๑๖.๑.๖.๑  วนั, เดือน, ปี และสถานท่ีเกิดเหต ุ

                                                    ๑๖.๑.๖.๒  เร่ืองท่ีเกิดขึน้ (บอก ยศ ช่ือ ตําแหนง่ของผู้ ท่ีเกิดเหตใุห้ชดัเจน) 

                                                    ๑๖.๑.๖.๓  เม่ือเกิดเหตขุึน้แล้วได้สัง่การ และดําเนินการอะไรไปแล้วบ้าง 

                                                    ๑๖.๑.๖.๔  ความเห็นผู้รายงานวา่ควรจะจดัการเร่ืองนีอ้ย่างไร 

                                          ๑๖.๑.๗  การรายงานดว่นคือ การรายงานเหตกุารณ์สําคญัและเร่งดว่นให้

ผู้บงัคบับญัชาทราบตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบั กระทรวงกลาโหมวา่ด้วยการรายงานดว่น พ.ศ.๒๕๑๑  

และฉบบัท่ีแก้ไขเพิ่มเตมิ และตามคําสัง่ท่ีกําหนดไว้ในคําสัง่กองทพัอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๑๑๓/๔๔ ลงวนัท่ี  

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๔ 

                                          ๑๖.๑.๘  เหตกุารณ์ท่ีต้องรายงานดว่นคือ 

                                                    ๑๖.๑.๘.๑  เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัความประพฤตขิองทหาร ซึง่เป็นไปใน 

ทางเส่ือมเสียเกียรต ิหรือช่ือเสียงของทหารอยา่งร้ายแรง หรือต้องหาในคดีอาญาเป็นคดีอกุฉกรรจ์ 

                                                    ๑๖.๑.๘.๒  เร่ืองทหารถึงแก่ความตาย หรือได้รับอนัตรายสาหสั เน่ืองจาก

ทําลายชีวิตของตนเอง 

                                                    ๑๖.๑.๘.๓  เม่ือเกิดโจรภยั อคัคีภยั อทุกภยั วาตภยั การก่อวินาศกรรม  

หรือเกิดอบุตัเิหตอ่ืุน ๆ ขึน้ในบริเวณสถานท่ีของทหาร หรือเรือ หรืออากาศยาน จนเป็นอนัตรายแก่ชีวิตมนษุย์  

หรือเกิดความเสียหายอยา่งร้ายแรงแก่ทรัพย์สินของทางราชการ 

                                                    ๑๖.๑.๘.๔  เหตซุึง่เกิดจากการทะเลาะวิวาทจนถึงใช้อาวธุทําการตอ่สู้ขึน้ 

ในหมูท่หารด้วยกนัเอง หรือกบับคุคลอ่ืนจนถึงแก่ความตาย 

                                                    ๑๖.๑.๘.๕  เม่ือมีโรคระบาดเกิดขึน้แก่คนหรือสตัว์ในหรือใกล้ท่ีตัง้ 

หนว่ยทหาร 

                                                    ๑๖.๑.๘.๖  เม่ือเกิดอบุตัเิหตตุา่ง ๆ ขึน้แก่ทหารจนถึงแก่ความตาย เชน่ 

ถกูอาวธุ หรือกระสนุปืน ตกจากท่ีสงู รถคว่ํา เรือลม่ อากาศยานประสบอบุตัเิหต ุเป็นต้น 

                                                    ๑๖.๑.๘.๗  เหตท่ีุจะทําให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาตอิย่างร้ายแรง 

                                                    ๑๖.๑.๘.๘  เหตท่ีุจะทําให้เกิดความไมส่งบขึน้ใน กรมกองทหาร  

                                                                                                                                /๑๖.๑.๘.๙  ทหาร... 



                                                                                 - ๗ - 

                                                    ๑๖.๑.๘.๙  ทหารตา่งชาตลิะเมิดอธิปไตย 

                                                    ๑๖.๑.๘.๑๐ การปะทะกนัระหวา่งฝ่ายไทยกบัฝ่ายตรงข้าม และการปะทะกนั

ระหวา่งฝ่ายตรงข้ามใกล้บริเวณชายแดน 

                                                    ๑๖.๑.๘.๑๑ การกระทําของผู้ ก่อการร้ายภายในประเทศ เชน่ การซุม่โจมตี 

การวางกบัระเบิด การโจมตีท่ีตัง้ การลอบสงัหาร และการปะทะกบัเจ้าหน้าท่ีหรือราษฎร ซึง่ทําให้ได้รับบาดเจ็บ

เสียชีวิต หรือมีการสญูเสียมาก 

                                                    ๑๖.๑.๘.๑๒ เหตท่ีุเก่ียวข้องกบัอากาศยานทหารและพลเรือนทัง้ของประเทศ

ไทย และตา่งประเทศ เกิดอบุตัเิหตรุ้ายแรงถึงขัน้เสียหายมากและมีผลกระทบตอ่ประชาชน 

                                                    ๑๖.๑.๘.๑๓ เหตท่ีุเก่ียวข้องกบัมวลชน ซึง่เกิดขึน้ในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ 

กองทพัอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และตา่งจงัหวดั หรือพืน้ท่ีใกล้เคียง 

                                                    ๑๖.๑.๘.๑๔ เหตท่ีุเกิดขึน้นอกพืน้ท่ีรับผิดชอบของกองทพัอากาศและมีการใช้

หรือคาดวา่จะใช้กําลงัพล และยทุโธปกรณ์ของ ทอ.เข้าร่วมการปฏิบตัใินเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ 

                                          ๑๖.๑.๙  ตรวจและกวดขนัการมาทํางาน และเลิกงานของข้าราชการ, ลกูจ้าง  

และพนกังานราชการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้เป็นไปตามเวลาท่ีกําหนด 

                                          ๑๖.๑.๑๐  ตรวจและกวดขนัการแตง่กายของข้าราชการ, ลกูจ้าง และพนกังาน

ราชการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้ถกูต้องตามระเบียบของทางราชการ 

                                          ๑๖.๑.๑๑ ตรวจและกวดขนัให้ข้าราชการ, ลกูจ้าง และพนกังานราชการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศให้ปฏิบตัิตามมาตรการ การรักษาความปลอดภยัในการผา่นเข้า-ออก พืน้ท่ีหวงห้าม  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                                          ๑๖.๑.๑๒  ตรวจและกวดขนั ข้าราชการ, ลกูจ้าง และพนกังานราชการ กรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ในการรับประทานอาหาร ท่ีร้านค้า และท่ีชมุนมุสญัญาบตัร กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้เป็นไป

ตามเวลาท่ีกําหนด 

                                          ๑๖.๑.๑๓  ตรวจอาคาร สถานท่ีราชการ และบริเวณพืน้ท่ีรับผิดชอบตลอดเวลา 

ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี 

                                          ๑๖.๑.๑๔  ในวนัปฏิบตัริาชการตัง้แต ่เวลา ๐๗๐๐–๐๘๐๐ ให้อยูป่ฏิบตัหิน้าท่ี

บริเวณ ช่องทางกองโรงงานสรรพาวธุ ๒ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ และเวลา ๑๕๓๐–๑๖๓๐ ให้อยู่ปฏิบตัิหน้าท่ี

บริเวณ ช่องทางกองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อ ๑๖.๑.๙ ถึงข้อ ๑๖.๑.๑๑ 

                                          ๑๖.๑.๑๕  ให้นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ปฏิบตัหิน้าท่ี

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และนายทหารเวรสง่กําลงับํารุงกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศอีกหน้าท่ีหนึง่ 

                                          ๑๖.๑.๑๖  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ มีอํานาจจะมอบหมาย 

                                                                                                                                    /๑๖.๒   นายทหาร... 
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                               ๑๖.๒  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

                                          ๑๖.๒.๑  ขึน้ตรงตอ่ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                          ๑๖.๒.๒  มีอํานาจบงัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีเวร–ยามรักษาการณ์ ของหนว่ย

รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง หรือท่ีตัง้ทุง่สีกนั ในพืน้ท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

                                          ๑๖.๒.๓ ตรวจสอบยอดกําลงัพลเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์หนว่ยรักษาการณ์ 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง หรือท่ีตัง้ทุ่งสีกนั ในพืน้ท่ีท่ีตนรับผิดชอบ เวลา ๑๘๐๐ และอบรม

ชีแ้จงขา่วสารท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตัหิน้าท่ี ข้อบกพร่องและข้อควรแก้ไขตา่ง ๆ ตลอดจนความเรียบร้อยของ 

อาวธุ เคร่ืองมือส่ือสาร ยานพาหนะ (ถ้ามี) พร้อมสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบตัิหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์ก่อนปฏิบตัหิน้าท่ีและบนัทกึหลกัฐานการอบรมไว้เพ่ือใช้ในการตรวจสอบ 

                                          ๑๖.๒.๔  ดแูลรับผิดชอบอาคาร สถานท่ี บคุคล และทรัพย์สินของทางราชการให้

ปลอดภยัจากการโจรกรรม จารกรรม และการก่อวินาศกรรม หากมีเหตกุารณ์ไมป่กตเิกิดขึน้ให้ระงบัเหตกุารณ์ 

ขัน้ต้น แล้วรายงานให้ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และผู้บงัคบับญัชาทราบทนัที 

                                          ๑๖.๒.๕  ประจําอยูใ่นหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้  

ดอนเมืองและท่ีตัง้ทุง่สีกนั ในพืน้ท่ีท่ีตนรับผิดชอบ (ท่ีตัง้ทุง่สีกนัให้ประจําอยู่ท่ีหนว่ยรักษาการณ์  แผนกคลงั

สรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ) ตลอด ๒๔ ชัว่โมง ออกตรวจพืน้ท่ีรับผิดชอบ  

และการรักษาการณ์ของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ทกุจดุตรวจตัง้แตเ่วลา ๑๘๐๐-๒๔๐๐ และเวลา  

๒๔๐๐-๐๖๐๐ อยา่งน้อยชว่งเวลาละ ๑ ครัง้ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และเวลาตรวจไว้ในแบบบนัทึกการตรวจ

บริเวณของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ทกุจดุตรวจในพืน้ท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๒๐ 

                                          ๑๖.๒.๖  พิจารณารับการติดตอ่จากบคุคลภายนอก และควบคมุให้ปฏิบตัิ 

ตามระเบียบกรมสรรพาวธุทหารอากาศ วา่ด้วยการรักษาความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                          ๑๖.๒.๗  ควบคมุบคุคล และยานพาหนะท่ีผา่นเข้า-ออกบริเวณพืน้ท่ีรับผิดชอบ 

ของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้ปฏิบตัิตามระเบียบกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ว่าด้วย การรักษาความปลอดภยั

ของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                          ๑๖.๒.๘  ควบคมุการนําพสัดสุิ่งของเข้า-ออกพืน้ท่ีรับผิดชอบ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ให้เป็นไปตามระเบียบและมาตรการการรักษาความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                          ๑๖.๒.๙  ตรวจและดําเนินการตามท่ีเห็นสมควรตอ่บคุคลท่ีนา่สงสยั ว่ากระทํา

ความผิดในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือสง่เจ้าหน้าท่ีท่ีมีอํานาจในการสอบสวน 

ดําเนินการตอ่ไป 

                                          ๑๖.๒.๑๐  ตรวจสอบและควบคมุการรับฝาก เก็บรักษา และจา่ยกญุแจของ

สํานกังาน คลงั สถานท่ีสําคญัและยานพาหนะท่ีส่วนราชการนํามาฝาก 

                                                                                                                                /๑๖.๒.๑๑  ตรวจ... 

 



                                                                             - ๙ - 

                                          ๑๖.๒.๑๑  ตรวจสอบสมดุรายงาน สมดุตรวจเวร–ยามของเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์  

ในตําแหนง่ตา่ง ๆ 

                                          ๑๖.๒.๑๒  รับรหสัแสดงตวัประจําวนั นายทหารเวรอํานวยการกองทพัอากาศ  

และรหสัแสดงตวัเจ้าหน้าท่ีกรมสรรพาวธุทหารอากาศ จากนายทหารควบคมุการรักษาความปลอดภยั 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ก่อนเวลา ๑๒๐๐ ทกุวนั หากวนัรุ่งขึน้เป็นวนัหยดุ ให้รับไว้ล่วงหน้าแล้วแจ้งให้

ผู้ เก่ียวข้องทราบก่อน เวลาบงัคบัใช้ 

                                          ๑๖.๒.๑๓  ตรวจการปิดสถานท่ีราชการ คลงั โรงงาน หลงัเลิกงานให้ปิดเวลา ๑๖๐๐  

หากพบว่ามีผู้อยูใ่นสํานกังาน ให้ผู้นัน้ออกจากสํานกังานก่อนเวลา ๑๖๓๐ 

                                          ๑๖.๒.๑๔  พิจารณาขออนญุาตเปิดสํานกังานนอกเวลาราชการ และใน

วนัหยดุราชการเม่ือมีความจําเป็น และให้ควบคมุโดยใกล้ชิด 

                                          ๑๖.๒.๑๕  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ให้ดแูล

รับผิดชอบ อาวธุ กระสนุ และยทุธภณัฑ์ ท่ีอยูใ่นตู้ เก็บอาวธุของหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ            

ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ตามรายการในบญัชีรับ-สง่หน้าท่ี นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ  

ท่ีเก่ียวกบัการรักษาการณ์ และการรักษาความปลอดภยั ตามท่ีผู้บงัคบับญัชาศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ จะมอบหมาย 

                               ๑๖.๓  ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

                                          ๑๖.๓.๑  ขึน้ตรงตอ่ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และ

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                                          ๑๖.๓.๒  ชว่ยเหลือ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และ

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง เก่ียวกบัการรักษาการณ์ ของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์ 

                                          ๑๖.๓.๓  มีอํานาจบงัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ประจําหนว่ย

รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                                          ๑๖.๓.๔  ชว่ยเหลือ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และ

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ในการตรวจสอบยอดกําลงัพลเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ประจํา

หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง เวลา ๑๘๐๐ ก่อนปฏิบตัหิน้าท่ี 

                                          ๑๖.๓.๕  ชว่ยเหลือ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และ

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศในการตรวจสถานท่ี และการรักษาการณ์ของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์ ภายในพืน้ท่ีรับผิดชอบของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง ตัง้แตเ่วลา ๑๘๐๐–๒๔๐๐ 

และ ๒๔๐๐–๐๖๐๐ อยา่งน้อยชว่งเวลาละ ๑ ครัง้ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และเวลาตรวจไว้ในแบบบนัทึก 

                                                                                                                                           /การตรวจ... 

 



                                                                                  - ๑๐ - 

การตรวจบริเวณของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทัง้ ๘ จดุตรวจ ตามท่ีกําหนด 

ไว้ในข้อ ๒๐ และต้องแจ้งสถานท่ีไปตรวจให้เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศทราบทกุ ๓๐ นาที เพ่ือท่ี

สามารถติดตอ่ได้ 

                                          ๑๖.๓.๖  ต้องประจําอยูท่ี่ศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ตลอดเวลา 

ท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี 

                                          ๑๖.๓.๗  ตรวจและกวดขนัการมาทํางาน และเลิกงานของข้าราชการ, ลกูจ้าง  

และพนกังานราชการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง ให้เป็นไปตามเวลาท่ีกําหนด 

                                          ๑๖.๓.๘  ตรวจและกวดขนัการแตง่กาย ของข้าราชการ, ลกูจ้าง และพนกังาน

ราชการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  ให้ถกูต้องตามระเบียบของทางราชการ 

                                          ๑๖.๓.๙  ตรวจและกวดขนัข้าราชการ, ลกูจ้าง และพนกังานราชการ ให้ปฏิบตัิ 

ตามมาตรการการรักษาความปลอดภยั ในการผา่นเข้า-ออกพืน้ท่ีกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                                          ๑๖.๓.๑๐ ตรวจและกวดขนัข้าราชการ, ลกูจ้าง และพนกังานราชการ ในการ

รับประทานอาหารท่ีร้านค้า และท่ีชมุนมุสญัญาบตัร กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้เป็นไปตามเวลาท่ีกําหนด 

                                          ๑๖.๓.๑๑ ในวนัปฏิบตัริาชการ ตัง้แตเ่วลา ๐๗๐๐–๐๘๐๐ ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี 

บริเวณชอ่งทางกองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ และเวลา ๑๕๓๐–๑๖๓๐ ให้ปฏิบตัิหน้าท่ีบริเวณ

ชอ่งทางกองโรงงานสรรพาวธุ ๒ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีตามข้อ ๑๖.๑.๙ ถึงข้อ ๑๖.๑.๑๑ 

                                          ๑๖.๓.๑๒ ในวนัปฏิบตัริาชการตัง้แตเ่วลา ๐๖๐๐ ถึง ๑๗๐๐  ให้ปฏิบตัิหน้าท่ี  

ท่ีป้อมยามรักษาการณ์ ชอ่งทางกองโรงงานสรรพาวธุ ๒ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ร่วมกบัเสมียนเวร จดบนัทึก

หลกัฐาน และพิจารณารับการตดิตอ่จาก บคุคลและยานพาหนะภายนอก ท่ีมาตดิตอ่ราชการผา่นเข้า-ออก พืน้ท่ี

หวงห้ามของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                          ๑๖.๓.๑๓  อํานวยความสะดวก และติดตอ่ข้าราชการ, ลกูจ้างและพนกังานราชการ 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท่ีญาตหิรือบคุคลภายนอกมาขอพบ โดยให้ญาตหิรือบคุคลภายนอก รออยูใ่นพืน้ท่ี

รักษาความปลอดภยั บริเวณศาลาด้านข้างแผนกการเงิน  กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                          ๑๖.๓.๑๔  ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ หรือนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมืองจะมอบหมาย 

                               ๑๖.๔  ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั มีอํานาจหน้าท่ี ดงันี ้

                                          ๑๖.๔.๑  ขึน้ตรงตอ่นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั 

                                          ๑๖.๔.๒  มีอํานาจบงัคบับญัชาเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ประจําหนว่ย

รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั 

                                                                                                                                        /๑๖.๖.๓  ชว่ย...  

 

 



                                                                        - ๑๑ - 

                                          ๑๖.๔.๓  ชว่ยเหลือนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ใน 

การตรวจสอบยอดกําลงัพลเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ประจําหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ   

ทุง่สีกนั เวลา ๑๘๐๐ ก่อนปฏิบตัหิน้าท่ี และออกตรวจสถานท่ีการรักษาการณ์ของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์

ภายในพืน้ท่ีรับผิดชอบของหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั เวลา ๑๘๐๐-๒๔๐๐ 

และ ๒๔๐๐-๐๖๐๐ อยา่งน้อยชว่งเวลาละ ๑ ครัง้ พร้อมทัง้ลงลายมือช่ือ และเวลาตรวจไว้ในแบบบนัทึกการตรวจ 

บริเวณของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ทกุจดุตรวจในพืน้ท่ีรับผิดชอบ ตามท่ีกําหนดไว้ 

ในข้อ ๒๐ 

                                          ๑๖.๔.๔ ปฏิบตัิหน้าท่ีตามข้อ ๑๖.๒.๖ ถึงข้อ ๑๖.๒.๑๓ ท่ี กองโรงงานสรรพาวธุ ๓ 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ และต้องประจําอยู่ท่ีพกัเวร-ยามรักษาการณ์ กองโรงงานสรรพาวธุ ๓ กรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ตลอดเวลาท่ีปฏิบตัหิน้าท่ี และหรือตามท่ีผู้บงัคบับญัชาจะมอบหมาย 

                                          ๑๖.๔.๕  จา่ยแฟ้มเอกสารบนัทกึการตรวจบริเวณเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์  

ให้เวรตรวจผลดัท่ี ๑  และรับแฟ้มเอกสารคืนจากเวรตรวจผลดัท่ี ๓  นําเสนอนายทหารเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ และนําสง่หมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

ในการตรวจสอบ และตรวจการรับฝากกญุแจคลงั สํานกังานหน่วยขึน้ตรง กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท่ีเจ้าหน้าท่ี 

นํามาฝากพร้อมลงสมดุหลกัฐานให้ถกูต้องแล้วนําเสนอ นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือตรวจสอบ 

และลงช่ือรับทราบทกุวนั 

                                          ๑๖.๔.๖  ดแูลทรัพย์สินของทางราชการภายในพืน้ท่ีรับผิดชอบของหน่วย 

รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั และรับผิดชอบพสัดสุิ่งของตามรายการในบญัชีรับ-สง่

หน้าท่ี ผู้ช่วยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี นายทหารเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั จะมอบหมาย 

                               ๑๖.๕  เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง มีอํานาจและหน้าท่ี ดงันี ้

                                          ๑๖.๕.๑  ขึน้ตรงตอ่ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และ

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                                          ๑๖.๕.๒  รับผิดชอบในการรับ-สง่หนงัสือราชการ และการตดิตอ่ส่ือสาร ซึง่มีถึง  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ, ผู้บงัคบับญัชา หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ภายใน กรมสรรพาวธุทหารอากาศ นอกเวลา

ราชการ โดยบนัทกึหลกัฐานการรับ-สง่หนงัสือราชการ ให้ถกูต้องแล้วนําเสนอ นายทหารเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ เพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

                                          ๑๖.๕.๓  ดแูลรักษาทรัพย์สินของทางราชการ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบไมใ่ห้ชํารุด 

และสญูหาย 

                                                                                                                                    /๑๖.๕.๔  ร่วมกบั... 

 

 



                                                                             - ๑๒ - 

                                          ๑๖.๕.๔  ร่วมกบัผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ดแูลรักษา 

ความสะอาดและทรัพย์สินของทางราชการ ในสถานท่ีรับผิดชอบและบริเวณห้องอเนกประสงค์ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ (อาคารหมายเลข ๔๑๙๑)  ไมใ่ห้ชํารุด และสญูหาย 

                                          ๑๖.๕.๕  เขียนรายช่ือผู้ ท่ีเข้าเวรรักษาการณ์ ประจําวนัในกระดานเจ้าหน้าท่ี

รักษาการณ์ และจา่ยแฟ้มเอกสารบนัทกึการตรวจบริเวณของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ให้เวรตรวจ 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  ผลดัท่ี ๑ และรับคืนจากเวรตรวจผลดัท่ี ๓ 

                                          ๑๖.๕.๖  ตรวจความเรียบร้อยห้องทํางานตา่ง ๆ ในอาคารกองบงัคบัการ   

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ (อาคาร หมายเลข ๔๑๙๑) หลงัเลิกงาน เวลา ๑๖๐๐ หากพบวา่มีผู้ปฏิบตังิานอยู ่ 

แจ้งให้ผู้นัน้ออกจากสํานกังานก่อนเวลา ๑๖๓๐ หลงัเลิกงาน 

                                          ๑๖.๕.๗  ตรวจความเรียบร้อย ประตหูน้าตา่ง เคร่ืองปรับอากาศ สวิตช์ไฟฟ้า  

ภายในห้องอเนกประสงค์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ และห้องทํางานตา่ง ๆ ในอาคารกองบงัคบัการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ (อาคารหมายเลข ๔๑๙๑)  ให้เรียบร้อย 

                                          ๑๖.๕.๘  เปิด-ปิดประตทูางเข้า-ออก อาคารกองบงัคบัการ  กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ในวนัปฏิบตัริาชการเปิด เวลา ๐๖๐๐ และปิดประตอูาคารเวลา ๑๗๐๐ หรือจนกวา่ผู้ปฏิบตังิาน

ลว่งเวลาคนสดุท้ายกลบั แตไ่มเ่กินเวลา ๒๐๐๐ 

                                          ๑๖.๕.๙  ในวนัปฏิบตัิราชการตัง้แตเ่วลา ๐๘๐๐–๑๖๐๐ ให้อยู่ปฏิบตัิหน้าท่ี  

ท่ีป้อมยามรักษาการณ์ ชอ่งทางกองโรงงานสรรพาวธุ ๒ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                          ๑๖.๕.๑๐ ในเวลา ๐๘๓๐ นําสมดุรายงานเหตกุารณ์ ประจําวนัของนายทหารเวร

อํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  สง่หมวดรักษาการณ์  

กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือนําเรียนเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ และรับกลบัหน่วยรักษาการณ์ 

ในเวลา ๑๑๐๐ ทกุวนั 

                                          ๑๖.๕.๑๑ จดบนัทกึหลกัฐาน และรับแลกบตัรผา่นเข้า-ออก พืน้ท่ีหวงห้ามของ 

บคุคลและยานพาหนะภายนอก ท่ีมาติดตอ่ราชการ 

                                          ๑๖.๕.๑๒  อํานวยความสะดวกและติดตอ่ข้าราชการ, ลกูจ้างและพนกังานราชการ 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท่ีญาตหิรือบคุคลภายนอกมาขอพบ โดยให้ญาตหิรือบคุคลภายนอก รออยูใ่นพืน้ท่ี

รักษาความปลอดภยับริเวณศาลาด้านข้างแผนกการเงิน กรมสรรพาวธุทหารอากาศ   

                                          ๑๖.๕.๑๓  ตรวจรับฝากกญุแจ คลงั สํานกังาน หนว่ยขึน้ตรง กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ท่ีเจ้าหน้าท่ีนํามาฝากพร้อมลงสมดุหลกัฐานให้ถกูต้อง แล้วนําเสนอ นายทหารเวรกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ เพ่ือตรวจสอบและลงช่ือรับทราบทกุวนั 

                                                                                                                              /๑๖.๕.๑๔  เม่ือมี... 

 

 



                                                                               - ๑๓ – 

                                          ๑๖.๕.๑๔  เม่ือมีเหตกุารณ์ไมป่กตเิกิดขึน้ ให้รายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ทนัที 

                                          ๑๖.๕.๑๕  ในวนัหยดุราชการ และนอกเวลาราชการ ให้ประจําอยูท่ี่ศนูย์รักษาการณ์ 

ตลอดเวลา ๒๔ ชัว่โมง เพ่ือรับการตดิตอ่ส่ือสารจากผู้บงัคบับญัชา และหนว่ยตา่ง ๆ 

                                          ๑๖.๕.๑๖  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

จะมอบหมาย 

                                ๑๖.๖  เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั มีอํานาจและหน้าท่ีดงันี ้

                                          ๑๖.๖.๑  ขึน้ตรงตอ่ นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั 

                                          ๑๖.๖.๒  ดแูลทรัพย์สินของทางราชการ ท่ีอยูใ่นความรับผิดชอบ หนว่ยรักษาการณ์  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั และรับผิดชอบพสัดสุิ่งของตามรายการในบญัชีรับ-สง่หน้าท่ีเสมียนเวร 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั 

                                          ๑๖.๖.๓  ดแูลรักษาความสะอาดภายในหน่วยรักษาการณ์ ให้เรียบร้อย 

                                          ๑๖.๖.๔  เขียนรายช่ือผู้ ท่ีเข้าเวรรักษาการณ์ ประจําวนัในกระดานเจ้าหน้าท่ี

รักษาการณ์ 

                                          ๑๖.๖.๕  ในเวลา ๐๘๐๐ นําสมดุรายงานเหตกุารณ์ ประจําวนันายทหารเวร  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั สง่ให้หมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

เพ่ือนําเรียน เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                                          ๑๖.๖.๖  ตรวจรับฝากกญุแจ คลงั และสํานกังาน ท่ีเจ้าหน้าท่ี หน่วยขึน้ตรง  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั นํามาฝากพร้อมลงสมดุหลกัฐาน ให้ถกูต้อง และนําเสนอ 

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั เพ่ือตรวจสอบ และลงช่ือรับทราบทกุวนั 

                                          ๑๖.๖.๗  จดบนัทกึหลกัฐาน และรับแลกบตัรผา่นเข้า-ออก พืน้ท่ีหวงห้ามของ

ยานพาหนะ และบคุคลภายนอกท่ีมาติดตอ่ราชการ 

                                          ๑๖.๖.๘  จา่ยแฟ้มเอกสารบนัทกึการตรวจบริเวณของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์  

ให้เวรตรวจผลดัท่ี ๑ และรับแฟ้มเอกสารคืนจากเวรตรวจผลดัท่ี ๓ เม่ือตรวจสอบถกูต้อง แล้วนําเรียน 

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ทราบ และนําสง่หมวดรักษาการณ์ กองบริการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทกุวนัเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐานในการตรวจสอบ 

                                          ๑๖.๖.๙  ปฏิบตัิหน้าท่ีโดยเคร่งครัด และต้องประจําอยูท่ี่หนว่ยรักษาการณ์ 

ตลอดเวลา ๒๔ ชัว่โมง เพ่ือรับการตดิตอ่ ส่ือสารจากผู้บงัคบับญัชา และหนว่ยตา่ง ๆ 

                                          ๑๖.๖.๑๐ เม่ือมีเหตกุารณ์ไมป่กตเิกิดขึน้ให้รายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ทราบทนัที 

                                                                                                                                    /๑๖.๖.๑๑  ปฏิบตั.ิ.. 

 



                                                                            - ๑๔ - 

                                          ๑๖.๖.๑๑ ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ี นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ   

ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั มอบหมาย 

                                ๑๖.๗  เวรพลขบักรมสรรพาวธุทหารอากาศ มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

                                          ๑๖.๗.๑  ขึน้ตรงตอ่นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และ

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                                          ๑๖.๗.๒  เตรียมยานพาหนะ นํา้มนัเชือ้เพลิง ให้พร้อมปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตลอดเวลา  

                                          ๑๖.๗.๓  ดแูลรักษายานพาหนะ เคร่ืองยนต์ ให้พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

                                          ๑๖.๗.๔  ในระหวา่งปฏิบตัิหน้าท่ี ให้ประจําอยูท่ี่หน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                                          ๑๖.๗.๕  ห้ามนํายานพาหนะออกนอกบริเวณ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  โดย 

ไมไ่ด้รับอนญุาตจากนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  โดยเด็ดขาด 

                                          ๑๖.๗.๖  ปฏิบตัิหน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ มีอํานาจบงัคบับญัชาจะมอบหมาย 

                                ๑๖.๘  เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ มีอํานาจและหน้าท่ี ดงันี ้

                                          ๑๖.๘.๑  เจ้าหน้าท่ีเวรตรวจกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง มีอํานาจ 

หน้าท่ี ดงันี ้

                                                        ๑๖.๘.๑.๑ ขึน้ตรงตอ่นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

และนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                                                        ๑๖.๘.๑.๒ ในวนัปฏิบตัริาชการ ให้ประจําอยูท่ี่ หนว่ยรักษาการณ์  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง และต้องพร้อมท่ีจะปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตลอดเวลา 

                                                        ๑๖.๘.๑.๓  ตรวจรอบบริเวณพืน้ท่ีรับผิดชอบภายใน กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง อย่างน้อยผลดัละ ๒ ครัง้ 

                                                        ๑๖.๘.๑.๔  ดแูลรับผิดชอบทรัพย์สิน ของทางราชการให้ปลอดภยั และ 

อยูใ่นสภาพเรียบร้อย ไมใ่ห้ชํารุดและสญูหาย 

                                                        ๑๖.๘.๑.๕  เม่ือมีเหตกุารณ์ไมป่กตเิกิดขึน้ หรือพบเห็นบคุคลท่ีนา่สงสยั 

วา่กระทําผิด ให้ดําเนินการควบคมุตวั แล้วรีบแจ้งให้นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

และนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมืองทราบทนัที 

                                                        ๑๖.๘.๑.๖  ให้เจ้าหน้าท่ีเวรตรวจกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ผลดัท่ี ๑  

รับแฟ้มเอกสารบนัทึกการตรวจบริเวณของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ จากเสมียนเวร จํานวน ๘ แฟ้ม  

ไปใสไ่ว้ในตู้แดง ตามจดุท่ีกําหนด ทัง้ ๘ จดุ และให้เวรตรวจผลดัท่ี ๓ เก็บแฟ้มเอกสารทัง้ ๘ จดุ มาสง่คืน 

ให้เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศทกุวนั 

                                                                                                                               /๑๖.๘.๑.๗  ให้... 

 



                                                                           - ๑๕ - 

                                                        ๑๖.๘.๑.๗  ให้เจ้าหน้าท่ีเวรตรวจกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท่ีออกตรวจ 

พืน้ท่ีทกุผลดัลงเวลาตรวจ พร้อมรายงานเหตกุารณ์ และลงช่ือกํากบัในเอกสารบนัทกึการตรวจบริเวณของ

เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ทกุครัง้ท่ีออกตรวจแตล่ะจดุ 

                                                        ๑๖.๘.๑.๘  ในวนัหยดุราชการ และนอกเวลาราชการให้อยู่ประจําท่ี  

หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง พร้อมรับคําสัง่ และปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตลอดเวลา 

                                                        ๑๖.๘.๑.๙  ตรวจอาคาร สถานท่ี ทรัพย์สินของทางราชการ ให้ปลอดภยั

จากการถกูลกัขโมย หรือถกูทําลาย 

                                                        ๑๖.๘.๑.๑๐ ห้ามบคุคลท่ีไมมี่หน้าท่ีเข้าไปใกล้อาคาร สถานท่ีราชการ 

โดยเดด็ขาด 

                                                        ๑๖.๘.๑.๑๑ ตรวจ ประต ูหน้าตา่ง ไฟฟ้า ประปา บริเวณภายในพืน้ท่ี

รับผิดชอบให้อยูใ่นสภาพเรียบร้อย หากพบสิ่งผิดปกตใิห้รายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทนัที 

                                                        ๑๖.๘.๑.๑๒ เม่ือเกิดเหตหุรือเห็นเพลิงไหม้ บริเวณพืน้ท่ีรับผิดชอบให้ 

แจ้งกบันายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทนัที พร้อมทัง้เข้าระงบัเหตขุัน้ต้น 

                                                        ๑๖.๘.๑.๑๓ ต้องรักษาหน้าท่ีโดยเคร่งครัดจะละทิง้หน้าท่ีไมไ่ด้เด็ดขาด 

นอกจากจะมีผู้มาเปล่ียนเวร 

                                                        ๑๖.๘.๑.๑๔ ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ มีอํานาจบงัคบับญัชามอบหมาย 

                                           ๑๖.๘.๒  เจ้าหน้าท่ียามรักษาการณ์ประจําช่องทาง มีอํานาจหน้าท่ีดงันี ้

                                                        ๑๖.๘.๒.๑  ขึน้ตรงตอ่นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

และนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท่ีประจําอยู ่ณ หนว่ยรักษาการณ์ นัน้ ๆ 

                                                        ๑๖.๘.๒.๒  รับ-สง่ หน้าท่ีตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในตารางการจดัเวร-ยาม 

ประจําวนัโดยให้รับ-สง่หน้าท่ี ตามตําแหนง่จดุท่ีรักษาการณ์ อยูข่ณะนัน้ 

                                                        ๑๖.๘.๒.๓  ตรวจการผา่นเข้า-ออก พืน้ท่ีหวงห้ามของบคุคล และ

ยานพาหนะภายนอก ท่ีมาติดตอ่ราชการ ให้ปฏิบตัติามระเบียบกรมสรรพาวธุทหารอากาศ วา่ด้วย การรักษา 

ความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ท่ีกําหนดไว้ 

                                                        ๑๖.๘.๒.๔  ตรวจใบอนญุาตการใช้ยานพาหนะของทางราชการ และ 

ใบนําออกพสัด ุให้เป็นไปตามระเบียบของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท่ีกําหนดไว้ 

                                                        ๑๖.๘.๒.๕  ตรวจบตัรอนญุาตนํายานพาหนะเข้า-ออกพืน้ท่ีหวงห้าม  

ของข้าราชการ, ลกูจ้าง และพนกังานราชการ เข้าพืน้ท่ีหวงห้าม ให้ปฏิบตัติามระเบียบกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

วา่ด้วย การรักษาความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ ท่ีกําหนดไว้ 

                                                        ๑๖.๘.๒.๖  ตรวจสถานท่ีราชการ และทรัพย์สินของทางราชการ ท่ีอยูใ่น

ความรับผิดชอบ ไมใ่ห้สญูหาย 

                                                                                                                                /๑๖.๘.๒.๗  รักษา... 



                                                                           - ๑๖ - 

                                                        ๑๖.๘.๒.๗  รักษาหน้าท่ีโดยเคร่งครัด จะละทิง้หน้าท่ีไปจากสถานท่ี หรือ

บริเวณท่ีรับผิดชอบไมไ่ด้เดด็ขาด นอกจากมีเจ้าหน้าท่ีมาเปล่ียนเวร หรือตามคําสัง่ของผู้ มีอํานาจบงัคบับญัชา 

                                                        ๑๖.๘.๒.๘  เม่ือเกิดเจ็บป่วยในขณะปฏิบตัหิน้าท่ี ให้รายงาน 

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศทราบ เพ่ือหาเจ้าหน้าท่ีมาเปล่ียน 

                                                       ๑๖.๘.๒.๙  ในวนัปฏิบตัริาชการให้ปิดช่องทาง กองพสัดสุรรพาวธุ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เวลา ๑๗๐๐-๐๖๐๐ และวนัหยดุราชการปิดตลอดเวลา (เฉพาะท่ีตัง้ดอนเมือง) 

                                                        ๑๖.๘.๒.๑๐  หากมีเหตกุารณ์ไมป่กตเิกิดขึน้ ไมส่ามารถดําเนินการ 

แก้ไขได้ให้รายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทราบทนัที 

                                                        ๑๖.๘.๒.๑๑  ปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีผู้ มีอํานาจมอบหมาย 

                    ข้อ ๑๗  ข้อห้ามของเจ้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ขณะปฏิบตัหิน้าท่ี 

                                ๑๗.๑  ห้ามเสพและด่ืมของมนึเมาทกุชนิด 

                                ๑๗.๒  ห้ามใช้กริยาวาจาไมส่ภุาพ ตอ่ผู้มาตดิตอ่ราชการ 

                                ๑๗.๓  ห้ามถอดเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายแสดงตวั อาวธุประจํากาย โดยไมจํ่าเป็น 

                                ๑๗.๔  ห้ามร้องรําทําเพลง หรือสง่เสียงดงัโดยไมมี่เหตอุนัควร 

                                ๑๗.๕  ห้ามออกนอกท่ีตัง้ เว้นแตก่ารออกไปเพ่ือปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีท่ีเก่ียวกบั 

การรักษาการณ์ 

                                ๑๗.๖  ห้ามประกอบอาหาร และสบูบหุร่ีในท่ีพกัอยา่งเด็ดขาด 

                                ๑๗.๗  ห้ามเปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยไมจํ่าเป็น เม่ือมิได้ประจําอยูใ่นท่ีพกัเวร 

                                ๑๗.๘  ห้ามกระทําการใด ๆ อนัไมส่มควรตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ หรือทําให้

บกพร่องตอ่หน้าท่ีเวรรักษาการณ์ 

                    ข้อ ๑๘  ข้อห้ามของเจ้าหน้าท่ียามรักษาการณ์ขณะปฏิบตัิหน้าท่ี 

                                ๑๘.๑  ห้ามเสพและด่ืมของมนึเมาทกุชนิด 

                                ๑๘.๒  ห้ามใช้กริยาวาจาไมส่ภุาพ ตอ่ผู้มาตดิตอ่ราชการ 

                                ๑๘.๓  ห้ามถอดเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมายแสดงตวั อาวธุประจํากาย โดยไมจํ่าเป็น 

                                ๑๘.๔  ห้ามร้องรําทําเพลง หรือสง่เสียงดงัโดยไมมี่เหตอุนัควร 

                                ๑๘.๕  ห้ามออกนอกท่ีตัง้ เว้นแตก่ารออกไปเพ่ือปฏิบตัริาชการตามหน้าท่ีท่ีเก่ียวกบั 

การรักษาการณ์ 

                                ๑๘.๖  ห้ามประกอบอาหาร และสบูบหุร่ีในท่ีพกัอยา่งเด็ดขาด 

                                ๑๘.๗  ห้ามเปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าโดยไมจํ่าเป็น เม่ือมิได้ประจําอยูใ่นท่ีพกัเวร 

                                ๑๘.๘  ห้ามกระทําการใด ๆ อนัไมส่มควรตอ่การปฏิบตัหิน้าท่ียามรักษาการณ์ หรือทําให้

บกพร่องตอ่หน้าท่ียามรักษาการณ์ 

                                                                                                                                  /ข้อ ๑๘.๙  ห้าม... 



                                                                            - ๑๗ - 

                                ๑๘.๙  ห้ามอา่นหนงัสือท่ีไมเ่ก่ียวข้อง กบัหน้าท่ีรับผิดชอบ 

                                ๑๘.๑๐  ห้ามรับหรือรับฝากเงินหรือสิ่งของ จากผู้ ใดเป็นอนัขาด 

                                ๑๘.๑๑  ห้ามพดูคยุกบัผู้ใด เว้นแตเ่ร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิ 

                    ข้อ ๑๙  การรับสง่หน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 

                                ๑๙.๑  เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ให้รับ-สง่หน้าท่ีกนัเวลา ๐๘๐๐ ณ หน่วยรักษาการณ์  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง หรือหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั 

ตามท่ีได้ปฏิบตัิหน้าท่ีเวร–ยามในพืน้ท่ีนัน้ ๆ 

                                ๑๙.๒  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และนายทหารเวรกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง ให้รับ-สง่หน้าท่ีท่ีหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง   

                                ๑๙.๓  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ประจําหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ให้รับ-สง่หน้าท่ี ท่ีหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั  

                                ๑๙.๔  ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และเสมียนเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ประจําหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ใดให้รับ-สง่หน้าท่ีกนัเวลา ๐๘๐๐  

ณ ท่ีหนว่ยรักษาการณ์นัน้ 

                                ๑๙.๕  เจ้าหน้าท่ียามรักษาการณ์ประจําชอ่งทางให้รับ-สง่หน้าท่ี ณ จดุท่ีรักษาการณ์  

อยูข่ณะนัน้ตามท่ีกําหนด 

                    ข้อ ๒๐  การกําหนดจดุตรวจ 

                                ๒๐.๑  หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง มีจดุตรวจ 

ทัง้หมด ๘ จดุตรวจ ดงันี ้

                                          ๒๐.๑.๑  จดุท่ี ๑ ติดตัง้ไว้ท่ีคลงัหน่วยบริการ กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

อาคารหมายเลข ๔๒๐๓ 

                                          ๒๐.๑.๒  จดุท่ี ๒ ติดตัง้ไว้ท่ี ฝ่ายผลิตปลอกกระสนุและชนวนกระสนุ แผนก ๑  

กองโรงงานสรรพาวธุ ๒ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๑๔ 

                                          ๒๐.๑.๓  จดุท่ี ๓  ตดิตัง้ไว้ท่ี แผนก ๒ กองโรงงานสรรพาวธุ ๒ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๒๐ 

                                          ๒๐.๑.๔  จดุท่ี ๔ ติดตัง้ไว้ท่ี ฝ่ายคลงัพสัด ุกองโรงงานสรรพาวธุ ๒ กรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๒๖ 

                                          ๒๐.๑.๕  จดุท่ี ๕  ตดิตัง้ไว้ท่ี แผนกวิจยัและตรวจทดลอง กองวิทยาการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๖๑ 

                                          ๒๐.๑.๖  จดุท่ี ๖ ตดิตัง้ไว้ท่ี แผนก ๓ กองโรงงานสรรพาวธุ ๑ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๓๐ 

                                                                                                                                 /๒๐.๑.๗ จดุท่ี ... 



                                                                             - ๑๘ - 

                                          ๒๐.๑.๗  จดุท่ี ๗ ติดตัง้ไว้ท่ี ฝ่ายซอ่มบริภณัฑ์ แผนก ๑ กองโรงงานสรรพาวธุ ๑  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๓๘ 

                                          ๒๐.๑.๘  จดุท่ี ๘  ตดิตัง้ไว้ท่ี แผนกคลงัพสัด ุกองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๔๒๔๕ 

                                ๒๐.๒  หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ (ทุง่สีกนั) มีจดุตรวจท่ีอยูใ่นความ

รับผิดชอบทัง้หมด ๕ จดุตรวจ คือ 

                                          ๒๐.๒.๑  แผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ     

มี ๓ จดุตรวจ คือ 

                                                        ๒๐.๒.๑.๑  จดุตรวจท่ี ๑  อาคารหมายเลข ๖๑๐๙ 

                                                        ๒๐.๒.๑.๒  จดุตรวจท่ี ๒  อาคารหมายเลข ๖๑๑๑ 

                                                        ๒๐.๒.๑.๓  จดุตรวจท่ี ๓  อาคารหมายเลข ๖๑๑๕ 

                                             ๒๐.๒.๒  กองโรงงานสรรพาวธุ ๓ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  มี ๒ จดุตรวจ คือ 

                                                        ๒๐.๒.๒.๑ จดุตรวจท่ี ๑  ฝ่ายควบคมุคณุภาพ กองโรงงานสรรพาวธุ ๓ 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ อาคารหมายเลข ๖๐๘๖ 

                                                        ๒๐.๒.๒.๒ จดุตรวจท่ี ๒  ท่ีอาคารหมายเลข ๖๐๘๘ 

                    ข้อ ๒๑  การแบง่ผลดั เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 

                                 ๒๑.๑  เจ้าหน้าท่ีเวรตรวจจดัเป็น ๓ ผลดั ๆ ละ ๔ ชัว่โมง โดยหมนุเวียนกนัเข้า ตัง้แตเ่วลา 

๐๘๐๐–๐๘๐๐ ของวนัรุ่งขึน้ 

                                 ๒๑.๒  เจ้าหน้าท่ียามรักษาการณ์ประจําชอ่งทาง จดัเป็น ๓ ผลดั ๆ ละ ๔ ชัว่โมง  

หมนุเวียนกนัเร่ิมตัง้แตเ่วลา ๐๘๐๐–๐๘๐๐ ของวนัรุ่งขึน้ 

                     ข้อ ๒๒  การสบัเปล่ียนเวร-ยามรักษาการณ์ และการยกเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 

เป็นครัง้คราว มีดงันี ้

                                ๒๒.๑  เม่ือมีคําสัง่ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์แล้ว หากเจ้าหน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์ผู้ใดไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ี ตามคําสัง่นัน้ได้ด้วยเหตผุลใดก็ตาม ให้รายงานผู้บงัคบับญัชาโดยตรง

ของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ผู้นัน้ทราบ แล้วให้หวัหน้าหนว่ยขึน้ตรง กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท่ีเป็น 

หนว่ยต้นสงักดัของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ผู้นัน้ จดับคุคลในหน่วยต้นสงักดัของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์เข้าแทน แล้วแจ้งรายช่ือผู้ ท่ีถกูจดัให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์แทนให้ กองบริการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เพ่ือนําเรียนเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศทราบ ก่อนกําหนดปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์ ๔๘ ชัว่โมง  

                                                                                                                                        /๒๒.๒  ผู้ ท่ี... 

 

 



 

                                                                             - ๑๙ - 

                                ๒๒.๒  ผู้ ท่ีจะต้องปฏิบตัิหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์ ได้ด้วยเหตมีุคําสัง่ทางราชการให้เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ผู้นัน้ ไปราชการตา่งท้องท่ี หรือศกึษา  

หรือเจ็บป่วยต้องเข้าพกัรักษาตวัในโรงพยาบาล และยงัไมมี่คําสัง่ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ให้ 

สว่นราชการหนว่ยขึน้ตรง กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  ซึง่เป็นหนว่ยต้นสงักดัของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์  

ผู้ ท่ีจะไปราชการหรือศกึษาของผู้นัน้ แจ้งรายช่ือผู้ ท่ีจะไปราชการ พร้อมระยะเวลา ท่ีผู้นัน้ไมส่ามารถปฏิบตัิ 

หน้าท่ีได้ให้ กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทราบโดยเร็ว เพ่ือจะได้งดการจดัให้ปฏิบตัิหน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์ หากมีคําสัง่ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์แล้วต้องปฏิบตัติามข้อ ๒๒.๑ 

                                ๒๒.๓  ผู้ ท่ีถกูจดัให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ในวนัหยดุราชการ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

ให้ยกเว้นการปฏิบตัิหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ในรอบถดัไป แตถ้่าวนัรุ่งขึน้เป็นวนัปฏิบตัริาชการผู้ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ี

เข้าเวร-ยามรักษาการณ์ในวนัหยดุ จะไมไ่ด้รับสิทธ์ิดงักล่าวนี ้(ลกูจ้างหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ไมไ่ด้รับสิทธ์ินี)้ 

                    ข้อ ๒๓  การแตง่กายของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 

                                ๒๓.๑  เจ้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ แตง่กายชดุปกตเิทาคอพบั 

แขนยาว อินทรธนแูข็ง หมวกทรงหม้อตาล และมีเคร่ืองหมายแสดงตวั คือ ปลอกแขนทําด้วยผ้าสกัหลาดสีขาว  

ขนาดกว้าง ๑๑.๕ เซนตเิมตร ท่ีขอบแขนบน และขอบล่างของปลอกแขนมีแถบสีฟ้าขนาดกว้าง ๐.๕ เซนตเิมตร  

ข้างละ ๑ แถบ  แตล่ะแถบห่างจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนตเิมตร  ก่ึงกลางปลอกแขนมีข้อความวา่ 

“นายทหารเวรอํานวยการ” “นายทหารเวร” “ผู้ชว่ยนายทหารเวร” “เสมียนเวร” “เวรตรวจ”  กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ แล้วแตก่รณี ปักด้วยไหมสีนํา้เงิน  ขนาดตวัอกัษรสงู ๒ เซนตเิมตร สวมตดิท่ีแขนเสือ้ข้างขวา 

ก่ึงกลางระหวา่งไหลก่บัข้อศอก โดยให้ตวัอกัษรอยูด้่านนอกมองเห็นได้ง่าย 

                                ๒๓.๒  เจ้าหน้าท่ีเวรตรวจประจํากรมสรรพาวธุทหารอากาศ แตง่กายชดุปกตเิทาคอพบั 

แขนยาว หมวกหนีบ และมีเคร่ืองหมายแสดงตวั คือปลอกแขนทําด้วยผ้าสกัหลาดสีขาวมีข้อความว่า “เวรตรวจ 

สพ.ทอ.” 

                                ๒๓.๓  สําหรับลกูจ้างประจําท่ีทําหน้าท่ียามรักษาการณ์ ให้แตง่เคร่ืองแบบปกตเิทา 

คอพบัแขนยาว หมวกหนีบ ให้มีปลอกแขนทําด้วยผ้าสกัหลาดสีแดงกว้าง ๑๐ เซนตเิมตร มีข้อความวา่ “สพ” 

ตวัอกัษรสีขาวสงู ๖ เซนตเิมตร สวมท่ีแขนขวาก่ึงกลางระหวา่งไหลก่บัข้อศอก 

                    ข้อ ๒๔  อาวธุประจํากายของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ในขณะปฏิบตัหิน้าท่ี ตามผนวก จ. 

                    ข้อ ๒๕  การใช้อาวธุของเจ้าหน้าท่ีเวร–ยามรักษาการณ์ 

                                ๒๕.๑  ให้ใช้อาวธุได้ตามสมควรแก่เหตโุดยใช้อาวธุจากลกัษณะ เบาไปหาหนกั ตัง้แต ่ 

ตี แทง จนถึงยิงตอ่อวยัวะท่ีสําคญัน้อยท่ีสดุ ไปหามากตามลําดบั 

 

                                                                                                                                        /๒๕.๒  ใช้เพ่ือ... 



 

                                                                               - ๒๐ – 

                                ๒๕.๒  ใช้เพ่ือป้องกนัตนเอง บคุคล สถานท่ี ทรัพย์สินของทางราชการ และบริเวณท่ี

รับผิดชอบ 

                                ๒๕.๓  เม่ือผู้ถกูจบักมุขดัขืนคําสัง่ หรือแสดงกริยาตอ่สู้ขดัขวางพยายามหลบหนี 

                                ๒๕.๔  ต้องใช้ในขณะปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์    

                                ๒๕.๕  ต้องใช้ในเขตบริเวณสถานท่ีรักษาการณ์ อยูเ่ทา่นัน้ เว้นแตต่ิดพนักนั และยงัอยู่

ภายในเขตดงักลา่ว 

                                ๒๕.๖  เม่ือผู้ มีอํานาจบงัคบับญัชาเวร–ยามรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

เป็นผู้สัง่การให้ใช้ 

                                ๒๕.๗  อาวธุประจํากายของเจ้าหน้าท่ีเวร–ยามรักษาการณ์ ต้องเป็นอาวธุท่ีทางราชการ 

จดัให้เทา่นัน้ ห้ามใช้อาวธุสว่นตวัโดยเด็ดขาด 

                                ๒๕.๘  ในกรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์ไมส่งบภายในประเทศ หรือมีเหตกุารณ์ท่ีไมน่า่ไว้วางใจ 

ผู้บงัคบับญัชาท่ีมีอํานาจสัง่จดัตัง้หน่วยรักษาการณ์ จะเป็นผู้พิจารณาสัง่จา่ยอาวธุ ปลส. .๓๐ – ๑ ซองบรรจุ

กระสนุ ๒ ซอง กระสนุ ๓๐ นดั ให้กบัเจ้าหน้าท่ีเวรตรวจและยามรักษาการณ์ เป็นอาวธุประจํากายไว้รักษาการณ์ 

                                ๒๕.๙  ในระหวา่งปฏิบตัหิน้าท่ีรักษาการณ์ เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามท่ีมีอาวธุปืนประจํากาย  

ห้ามบรรจกุระสนุเข้ากบัตวัปืนเดด็ขาด เว้นแตมี่เหตกุารณ์ไมป่กตเิกิดขึน้ 

                                ๒๕.๑๐ การนําอาวธุออกจากห้องอาวธุตามข้อ ๒๔ นัน้ให้  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ท่ีปฏิบตัหิน้าท่ี ณ หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ควบคมุการจ่าย 

และรับคืนโดยใกล้ชิด และตรวจสอบจํานวนอาวธุ กระสนุ อปุกรณ์ ท่ีจ่าย และรับคืนให้ครบตามจํานวนพร้อม 

ลงช่ือ ผู้ รับ–ผู้จา่ย แล้วรายงานนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทราบเพ่ือดําเนินการตอ่ไป 

                    ข้อ ๒๖  การติดตอ่ส่ือสาร 

                                ๒๖.๑  เคร่ืองมือส่ือสารหลกั ใช้ทางสายคือ โทรศพัท์ “ศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ”  หมายเลข  ๒-๕๙๔๐, ๒-๓๔๓๖ 

                                ๒๖.๒  เคร่ืองมือส่ือสารรอง ใช้วิทยมืุอถือตามผนวก ฉ. 

                                ๒๖.๓  ศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ใช้นามขา่ย อคันี 

                                ๒๖.๔  ผู้บงัคบัหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ (หวัหน้าหมวดรักษาการณ์ 

กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ)   ใช้นามขา่ย อคันี ๕๑ 

                                ๒๖.๕  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ใช้นามขา่ย อคันี ๙ 

                                ๒๖.๖  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ (ทุง่สีกนั)   ใช้นามขา่ย อคันี ๙๑ 

                                ๒๖.๗  เวรตรวจ แผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

ใช้นามขา่ย อคันี ๙๒ 

                                                                                                                                        /๒๗   การ... 



 

                                                                              - ๒๑ - 

                    ข้อ ๒๗  การรายงานของเจ้าหน้าท่ีเวร – ยามรักษาการณ์ 

                                ๒๗.๑  เจ้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ จะต้องทํารายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ลงในสมดุรายงาน

เหตกุารณ์ประจําวนั เพ่ือเสนอผู้บงัคบับญัชา ผู้ มีอํานาจจดัตัง้เจ้าหน้าท่ีเวร–ยามรักษาการณ์ เพ่ือรับทราบ

เหตกุารณ์ประจําวนั 

                                ๒๗.๒  การรายงานด้วยวาจา 

                                          ๒๗.๒.๑  เม่ือเหตกุารณ์ไมป่กตเิกิดขึน้ รายงานโดยเคร่ืองมือส่ือสารตอ่ผู้ มีอํานาจ

บงัคบับญัชาทนัที (เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ, รองเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ, เสนาธิการกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ) 

                                          ๒๗.๒.๒  เม่ือผู้บงัคบับญัชามาตรวจ หรือผู้ มีอํานาจตรวจการรักษาการณ์  

ตามข้อ ๑๐ และเจ้าหน้าท่ีเวร–ยามรักษาการณ์ ชัน้เหนือมาตรวจ 

                                          ๒๗.๒.๓  ให้นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

รายงานเหตกุารณ์ ด้วยวาจาตอ่ เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ  ในโอกาสแรกของวนัรุ่งขึน้ เว้นแตมี่คําสัง่ 

เป็นอย่างอ่ืน สําหรับเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ตําแหนง่อ่ืนให้รายงานด้วยวาจาตอ่ เจ้ากรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ เม่ือไปตรวจบริเวณจดุรักษาการณ์ 

                                          ๒๗.๒.๔  การรายงานด้วยวาจาให้ใช้คํารายงานวา่ “กระผม, ดฉินั (ยศ-ช่ือ-สกลุ)  

เป็น (หน้าท่ีเวร-ยาม) ประจํากรมสรรพาวธุทหารอากาศ ระหวา่งรักษาหน้าท่ีเหตกุารณ์ (ปกต ิหรือไมป่กต ิ 

ถ้าไมป่กตใิห้ชีแ้จงเร่ืองท่ีเกิดขึน้) ครับ, คะ่” 

                    ข้อ ๒๘  เอกสารประกอบระเบียบ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ วา่ด้วยการรักษาการณ์  

พ.ศ.๒๕๕๓ 

                                ๒๘.๑  ผนวก ก. ประกอบระเบียบ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ว่าด้วยการรักษาการณ์  

พ.ศ.๒๕๕๓ (การรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัสถานท่ี) 

                                ๒๘.๒  การปฏิบตัขิองศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ        (ผนวก ข.) 

                                ๒๘.๓  เอกสารแบบการรายงานของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 

                                          ๒๘.๓.๑  แบบรายงานนายทหารเวรอํานวยการ 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ                                                                                                 (ผนวก ค - ๑) 

                                          ๒๘.๓.๒  แบบรายงานนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ   (ผนวก ค - ๒) 

                                          ๒๘.๓.๓  แบบรายงานเสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ       (ผนวก ค - ๓) 

                                          ๒๘.๓.๔  แบบรายงานจา่เวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ             (ผนวก ค - ๔) 

                                          ๒๘.๓.๕  แบบบนัทกึการติดตอ่เย่ียม                                        (ผนวก ค - ๕) 

                                          ๒๘.๓.๖  แบบรับ – ฝากกญุแจ                                                 (ผนวก ค - ๖) 

                                          ๒๘.๓.๗  แบบบนัทกึการตรวจเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์      (ผนวก ค - ๗) 



                                                                                                                                           /ข้อ ๒๘.๔  ... 

                                                                            - ๒๒ - 

                                 ๒๘.๔  ระเบียบทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์        (ผนวก ง.) 

                                 ๒๘.๕  อาวธุประจํากายของเจ้าหน้าท่ี เวร – ยามรักษาการณ์               (ผนวก จ.) 

                                 ๒๘.๖  เคร่ืองมือส่ือสารของเจ้าหน้าท่ี เวร – ยามรักษาการณ์                (ผนวก ฉ.)                                      

                    ข้อ ๒๙  ให้กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เป็นหน่วยรับผิดชอบ ดงันี ้

                                ๒๙.๑  เบกิจา่ย อาวธุประจํากาย ตลอดจนพสัด ุอปุกรณ์ ในการรักษาการณ์ ให้กบั

เจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ ทกุตําแหนง่ 

                                ๒๙.๒  จดัเจ้าหน้าท่ีทําความสะอาด อาวธุประจํากายของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 

ทกุตําแหนง่ ในวนัศกุร์ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากวนัศกุร์ใดตรงกบั

วนัหยดุราชการ ให้ทําก่อนวนัหยดุ ๑ วนั สําหรับการเปิดตู้อาวธุ  ของหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ( แผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ )  

เพ่ือทําความสะอาดต้องมีนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือนายทหารเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั เป็นผู้ควบคมุในการเปิดและปิดทกุครัง้ 

                    ข้อ ๓๐  ให้ผู้ อํานวยการกองโรงงานสรรพาวธุ ๔ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ มีอํานาจแตง่ตัง้

เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ ให้สอดคล้องกบัระเบียบนี ้ได้ตามความเหมาะสม 

                    ข้อ ๓๑  ให้ รองเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ รักษาการตามระเบียบนี ้

 

ประกาศ    ณ    วนัท่ี   ๒๒   มกราคม  พ.ศ.๒๕๕๓ 

                       พลอากาศตรี เมธา  สงัขวิจิตร  

      (เมธา  สงัขวิจิตร) 

   เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก ก.ประกอบระเบียบ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

ว่าด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๕๓ 

แผนการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับสถานที่ 

ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

ท่ี......................                                                                                      กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                                                            วนัท่ี          มกราคม พ.ศ.๒๕๕๓ 

อ้างถึง           ๑.  แผนท่ีประเทศไทยมาตราสว่น     ๑ : ๕๐,๐๐๐  ระวาง 

                    ๒.  มาตรการรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัสถานท่ีของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ประจําปี  

พ.ศ.๒๕๕๒ ดําเนินการเม่ือ ๑ – ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒ 

                    ๓.  แผนหรือคําสัง่ของหนว่ยเหนือ และหรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบกองทพัอากาศ  

วา่ด้วยการรักษาการณ์ พ.ศ.๒๕๔๒  และระเบียบกรมสรรพาวธุทหารอากาศ วา่ด้วยการรักษาความปลอดภยั 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

                    แผนการรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัสถานท่ีของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ            

                    ๑.  ความมุง่หมาย 

                          เพ่ือรักษาความปลอดภยัให้แก่ อาคาร สถานท่ี บคุคล ทรัพย์สิน ของทางราชการให้พ้น 

จากการโจรกรรม จารกรรม การก่อวินาศกรรม และการกระทําอ่ืนใดท่ีทําให้เกิดผลเสียตอ่ประสิทธิภาพ  

ในการปฏิบตัภิารกิจของสว่นราชการ 

                    ๒.  พืน้ท่ีรักษาความปลอดภยักรมสรรพาวธุทหารอากาศกําหนดไว้ดงันี ้

                          ๒.๑  พืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง 

                                   ๒.๑.๑  ทิศเหนือมีเขตติดตอ่ โรงเรียนจา่อากาศ กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ 

                                   ๒.๑.๒  ทิศใต้มีเขตติดตอ่ กรมช่างโยธาทหารอากาศ 

                                   ๒.๑.๓  ทิศตะวนัออกมีเขตติดตอ่ ถนนเทวฤทธ์ิพนัลึก 

                                   ๒.๑.๔  ทิศตะวนัตกมีเขตตดิตอ่ กองซอ่มเคร่ืองยนต์ กรมชา่งอากาศ 

                          ๒.๒  พืน้ท่ีรักษาความปลอดภยักรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั มี ๒ พืน้ท่ี คือ 

                                   ๒.๒.๑  พืน้ท่ีกองโรงงานสรรพาวธุ ๓ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                               ๒.๒.๑.๑  ทิศเหนือมีเขตตดิตอ่ พืน้ท่ีเอกชน  

                                               ๒.๒.๑.๒  ทิศใต้มีเขตตดิตอ่ ถนนเดชะตงุคะ 

                                               ๒.๒.๑.๓  ทิศตะวนัออกมีเขตติดตอ่ ศนูย์การทหารอากาศโยธิน หนว่ย

บญัชาการอากาศโยธิน 

                                                                                                                         / ๒.๒.๑.๔  ทิศตะวนั... 

 

 



                                                                          - ๒ - 

                                               ๒.๒.๑.๔  ทิศตะวนัตกมีเขตติดตอ่ ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

การบนิ และอวกาศกองทพัอากาศ 

                                   ๒.๒.๒  พืน้ท่ีแผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                                               ๒.๒.๒.๑  ทิศเหนือมีเขตตดิตอ่ พืน้ท่ีเอกชน  

                                               ๒.๒.๒.๒  ทิศใต้มีเขตติดตอ่ ถนนเดชะตงุคะ 

                                               ๒.๒.๒.๓  ทิศตะวนัออกมีเขตติดตอ่ ศนูย์วิจยัพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี   

การบนิ และอวกาศกองทพัอากาศ 

                                               ๒.๒.๒.๔  ทิศตะวนัตกมีเขตติดตอ่ เรือนจําทหารอากาศ สํานกังานผู้บงัคบั 

ทหารอากาศดอนเมือง  

                    ๓.  มาตรการควบคมุ 

                          ๓.๑  การควบคมุบคุคล และยานพาหนะ  ในการผา่นเข้า-ออกพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ได้กําหนดและจดัทําบตัรผ่านไว้ ดงันี ้

                                   ๓.๑.๑  บตัรแสดงตนข้าราชการ, ลกูจ้างและพนกังานราชการ ของ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ  

                                   ๓.๑.๒  บตัรแสดงตนบคุคลภายนอกเข้ามาติดตอ่ราชการเป็นการชัว่คราวในพืน้ท่ี 

รักษาความปลอดภยั  

                                    ๓.๑.๓  บตัรแสดงตนบคุคลภายนอกเข้ามาประกอบการค้าในพืน้ท่ีรักษาความ

ปลอดภยั 

                                    ๓.๑.๔  บตัรผา่นยานพาหนะบคุคลภายนอกเข้ามาตดิตอ่ราชการเป็นการชัว่คราว 

ในพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั  

                                    ๓.๑.๕  บตัรจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการในพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั  

                          ๓.๒  การตดิบตัรผ่านเข้าออก 

                                   ๓.๒.๑  บตัรแสดงตน ให้ติดไว้ท่ีกลางฝากระเป๋าเสือ้ด้านซ้ายในลกัษณะท่ีเห็นเดน่ชดั 

สําหรับสภุาพสตรีอนโุลมให้ติดท่ีกระดมุเสือ้หรือติดท่ีปกเสือ้ด้านซ้ายให้มองเห็นได้ชดัเจน และติดไว้ตลอดเวลา 

ท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั  

                                   ๓.๒.๒  บตัรแสดงตนข้าราชการ, ลกูจ้างและพนกังานราชการของสว่นราชการอ่ืน ๆ 

ของกองทพัอากาศ เข้ามาติดตอ่ราชการในเขตพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั ให้ใช้บตัรแสดงตนของสว่นราชการนัน้

โดยอนโุลม 

                                                                                                                                /๓.๒.๓  บตัร... 

 

 

 



                                                                          - ๓ - 

                                   ๓.๒.๓  บตัรยานพาหนะชัว่คราวบคุคลภายนอก ให้วางไว้บริเวณกระจกหน้าด้านใน 

ให้เห็นเดน่ชนัและสามารถอ่านข้อความได้ง่ายจากภายนอก 

                                   ๓.๒.๔  ห้ามนําบตัรแสดงตนและบตัรยานพาหนะให้ผู้ อ่ืนไปใช้ เป็นการละเมิดมาตรการ

รักษาความปลอดภยั 

                     ๔.  การขอบตัรแสดงตน 

                          ๔.๑  ข้าราชการ, ลกูจ้าง และพนกังานราชการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จะต้องมี 

บตัรแสดงตน โดยขอทําบตัรได้ท่ีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                          ๔.๒  บคุคลภายนอกขอบตัรอนญุาตเข้าพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพ่ือประกอบการค้า 

จะต้องปฏิบตัดิงันี ้

                                   ๔.๒.๑  ทําบนัทกึประวตับิคุคลภายนอก (ขว.ทอ.๐๑) 

                                   ๔.๒.๒  ทําบตัรแสดงตนบคุคลภายนอกเข้ามาประกอบการค้า (ตามข้อ ๓.๑.๓)  

ตอ่นายทหารรักษาความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                          ๔.๓  บคุคลภายนอกขออนญุาตเข้าพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพ่ือพบหวัหน้าหนว่ยขึน้ตรง  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                                   ๔.๓.๑  แสดงความจํานงขอเข้าพบหวัหน้าหนว่ยขึน้ตรงกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

ตอ่เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                                   ๔.๓.๒  เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ จะทําการตดิตอ่เม่ือได้รับอนญุาตจากหวัหน้าหนว่ยขึน้ตรงกรมสรรพาวธุทหารอากาศแล้ว  

จงึจะให้ผู้มาตดิตอ่เข้าพบได้ 

                                   ๔.๓.๓  ขอแลกบตัรแสดงตนตามข้อ ๓.๑.๒ และบตัรยานพาหนะ กบัเสมียนเวร 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                   ๔.๓.๔  จา่อากาศเวรหนว่ยขึน้ตรงกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ท่ีผู้มาติดตอ่ขอเข้าพบ 

เป็นผู้ รับ-สง่นําเข้าพบ และต้องปฏิบตัิตามมาตรการการรักษาความปลอดภยัตลอดเวลาท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีรักษา 

ความปลอดภยั ซึง่อยู่ในความควบคมุและรับผิดชอบของหวัหน้าหนว่ยขึน้ตรงกรมสรรพาวธุทหารอากาศนัน้ ๆ 

                                   ๔.๓.๕  นําบตัรแสดงตนและบตัรยานพาหนะสง่คืนเสมียนเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ หรือผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทนัทีเม่ือเสร็จกิจธุระในแตล่ะวนั 

                          ๔.๔  บคุคลภายนอกขออนญุาตเข้าพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั เพ่ือประกอบการอ่ืน ๆ ในเวลา

ราชการ นอกเวลาราชการและวนัหยดุราชการ จะต้องดําเนินการดงันี ้          

                                   ๔.๔.๑  ทําหนงัสือขออนมุตั ิเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ ประกอบด้วย 

                                                                                                                        /๔.๔.๑.๑  เอกสาร... 
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                                               ๔.๔.๑.๑  เอกสารสญัญาหรือหนงัสือราชการท่ีมีตอ่ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ  ในการประกอบการนัน้  

                                               ๔.๔.๑.๒  กําหนดระยะวนัเวลาท่ีขอปฏิบตังิาน 

                                               ๔.๔.๑.๓  รายช่ือบคุคล ผู้ควบคมุยานพาหนะท่ีขอเข้าภายในพืน้ท่ี 

พร้อมสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และสําเนาทะเบียนยานพาหนะ 

                                               ๔.๔.๑.๔  เม่ือเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ อนมุตัแิล้วให้ขอแลก 

บตัรแสดงตนตามข้อ ๓.๑.๒  และบตัรยานพาหนะ ตอ่เสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศหรือผู้ช่วย 

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ก่อนเข้าไปในพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

                                               ๔.๔.๑.๕  นําบตัรแสดงตนและบตัรยานพาหนะคืนเสมียนเวรกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ หรือผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทนัทีเม่ือเสร็จกิจธุระในแตล่ะวนั 

                          ๔.๕  บคุคลภายนอกขออนญุาตเข้าพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยัเพ่ือส่งสิ่งของ อนญุาตให้ 

เข้าไปสง่สิ่งของได้เฉพาะท่ีร้านขายอาหาร, ร้านค้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ และคลงัจดัหา กองพสัดสุรรพาวธุ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศเทา่นัน้ โดยจะต้อง 

                                   ๔.๕.๑  แสดงความจํานงขอบตัรแสดงตน และบตัรยานพาหนะตอ่เสมียนเวร 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

                                   ๔.๕.๒  นําบตัรแสดงตนและบตัรยานพาหนะคืนเสมียนเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

หรือผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทนัทีเม่ือเสร็จกิจธุระในแตล่ะวนั 

                          ๔.๖  ข้าราชการ, ลกูจ้างและพนกังานราชการของสว่นราชการอ่ืนของกองทพัอากาศเข้ามา 

ตดิตอ่ราชการในพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั ให้ใช้บตัรแสดงตนของสว่นราชการนัน้ ๆ โดยอนโุลม 

                          ๔.๗  บคุคลภายนอก นอกจากท่ีกลา่วไว้ตามข้อ ๔.๒ ถึง ๔.๕ ไมอ่นญุาตให้เข้าไปในพืน้ท่ี 

รักษาความปลอดภยั หากต้องการพบบคุคลใดให้ใช้โทรศพัท์ติดตอ่และอนญุาตให้ผู้ รับการติดตอ่พบได้ท่ี 

                                   ๔.๗.๑  ผู้ ท่ีมาติดตอ่นายทหารสญัญาบตัร ให้ใช้สถานท่ีอาคารชมุนมุสญัญาบตัร  

หรือศาลาด้านข้างแผนกการเงิน กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                   ๔.๗.๒  ผู้ ท่ีมาติดตอ่นายทหารประทวน, ลกูจ้าง และพนกังานราชการกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ให้ใช้สถานท่ีด้านนอกอาคารชมุนมุสญัญาบตัร หรือศาลาด้านข้างแผนกการเงิน กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ 

                                   ๔.๗.๓  สําหรับพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ (ทุง่สีกนั)  

ให้ใช้สถานท่ีหนว่ยรักษาการณ์ แผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ และ 

ท่ีกองโรงงานสรรพาวธุ ๓ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ห้ามบคุคลภายนอกท่ีไมไ่ด้รับอนญุาตเข้าไปตาม 

หนว่ยงานของทางราชการโดยเดด็ขาด  

                                                                                                                            / ๔.๘  หนว่ยงาน...         
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                          ๔.๘  หนว่ยงานของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ขออนญุาตปฏิบตังิานนอกเวลาราชการ  

หรือในวนัหยดุราชการ จะต้องทํารายงานถึงเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ ประกอบด้วย 

                                   ๔.๘.๑  ความจําเป็นในการปฏิบตังิาน 

                                   ๔.๘.๒  ระยะวนั เวลาท่ีขอปฏิบตัิงาน 

                                   ๔.๘.๓  รายช่ือเจ้าหน้าท่ีผู้ควบคมุ และยานพาหนะท่ีขอเข้าพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

                                   ๔.๘.๔  การขอเปิด-ปิดอาคารปฏิบตังิาน 

                                   เม่ือได้รับอนมุตัจิากเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศแล้ว จงึจะปฏิบตังิานได้ และให้ 

แจ้งนายทหารรักษาความปลอดภยักรมสรรพาวธุทหารอากาศ, หวัหน้าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ และนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือนายทหารเวร 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศทราบ เพ่ือดําเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภยัตอ่ไป 

                    ๕.  การกําหนดพืน้ท่ีจอดยานพาหนะ 

                          ๕.๑  หา่งจากอาคารคลงัท่ีมีวสัดไุวไฟหรือวตัถรุะเบิดในระยะท่ีปลอดภยั 

                          ๕.๒  ไมกี่ดขวางในการนํายานพาหนะเข้าออกพืน้ท่ีจอดรถ 

                          ๕.๓  ไมกี่ดขวางทางเข้าออกของอาคารสถานท่ีราชการ 

                          ๕.๔  ไมอ่ยูใ่กล้เสาไฟฟ้าท่ีมีหม้อแปลงไฟตดิตัง้อยู่ 

                          ๕.๕  ไมอ่ยูใ่กล้หวัท่อนํา้ดบัเพลิง ตู้ เก็บอปุกรณ์ดบัเพลิงจนเป็นการกีดขวางการปฏิบตังิาน 

เม่ือเกิดเพลิงไหม้ 

                    ๖.  การขบัข่ียานพาหนะผา่นเข้าออกชอ่งทางท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ตรวจการผา่นเข้า-ออก  

                          ๖.๑  เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ต้องปิดแผงกัน้ยานพาหนะไว้ตลอดเวลา ผู้ขบัข่ีจะต้องลด 

ความเร็วของยานพาหนะลง และหยดุก่อนถึงแผงกัน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ตรวจตามมาตรการรักษา 

ความปลอดภยั 

                          ๖.๒  ยานพาหนะ (รถยนต์) จะต้องลดกระจกด้านข้างลงเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ 

ตรวจได้สะดวก 

                          ๖.๓  ผู้ขบัข่ีจะต้องให้ความร่วมมือตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ในการปฏิบตัิตามมาตรการ 

รักษาความปลอดภยั กรมสรรพาวธุทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ 

                          ๖.๔  เม่ือเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์เล่ือนหรือเปิดแผงกัน้ให้แล้วจงึจะนํายานพาหนะผ่าน 

เข้าออกได้ 

                          ๖.๕  การขบัข่ียานพาหนะในพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั จะต้องปฏิบตัติามกฎและเคร่ืองหมาย

จราจรโดยเคร่งครัด 

                                                                                                                                /๖.๖  ยานพาหนะ... 
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                          ๖.๖  ยานพาหนะของข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ และบคุคลภายนอกจะต้อง 

นําออกจากพืน้ท่ีหวงห้ามก่อนเวลา ๑๗๐๐ ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์และเจ้าหน้าท่ีเวรทําลายวตัถรุะเบิด  

กองทําลายวตัถรุะเบิด กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                          ๖.๗  ยานพาหนะของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ผา่นเข้าออกชอ่งทางจะต้องมีใบอนญุาต 

ของผู้ มีอํานาจอนญุาตให้ใช้ยานพาหนะแสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ประจําชอ่งทางในขณะผา่นออก  

และให้เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์รวบรวมใบอนญุาตนํายานพาหนะออก เสนอนายทหารรักษาความปลอดภยั  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ก่อนเวลา ๐๙๐๐ ของวนัราชการถดัไป เพ่ือนําสง่สว่นราชการท่ีออกใบอนญุาต

ตรวจสอบความถกูต้อง 

                           ๖.๘  การนําพสัดใุด ๆ ออกนอกพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั จะต้องมีใบอนญุาตนําพสัดอุอก 

ท่ีทางราชการกําหนด แสดงตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ประจําชอ่งทางทกุครัง้ ผู้ มีอํานาจอนญุาตและรับผิดชอบ 

ในการนําออกได้ ต้องเป็นผู้ มีตําแหนง่ระดบัหวัหน้าแผนกหรือทําการแทนหวัหน้าแผนกขึน้ไปและให้เจ้าหน้าท่ี

รักษาการณ์รวบรวมใบนําออกเสนอนายทหารรักษาความปลอดภยัก่อนเวลา ๐๙๐๐ ของวนัราชการถดัไป  

เพ่ือนําสง่สว่นราชการท่ีออกใบนําพสัดอุอกตรวจสอบความถกูต้องตอ่ไป 

                    ๗.  การจดัทําบนัทกึบคุคลภายนอก และยานพาหนะผา่นเข้า-ออกพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ                 

                          ๗.๑  พืน้ท่ีรักษาความปลอดภยักรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมือง ให้เสมียนเวร 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ เป็นผู้จดบนัทึกทัง้ในและ 

นอกเวลาราชการและวนัหยดุราชการ 

                          ๗.๒  พืน้ท่ีรักษาความปลอดภยั กองโรงงานสรรพาวธุ ๓ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

(ทุง่สีกนั) ให้ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ เป็นผู้จดบนัทกึทัง้ในและนอกเวลาราชการ และ

วนัหยดุราชการ 

                          ๗.๓  พืน้ท่ีรักษาความปลอดภยัแผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ ให้เสมียนเวรและนายทหารเวร 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ (ทุง่สีกนั) เป็นผู้จดบนัทกึทกุครัง้ท่ีมีการอนมุตัใิห้บคุคลภายนอกและยานพาหนะ 

ผา่นเข้า-ออก 

                    ๘.  การจอดยานพาหนะของข้าราชการ, ลกูจ้างและพนกังานราชการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

ในพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยักรมสรรพาวธุทหารอากาศ นอกเวลาราชการ 

                          ๘.๑  ข้าราชการ, ลกูจ้างและพนกังานราชการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จะต้องทํารายงาน

ชีแ้จงเหตผุลความจําเป็นแจ้งกําหนดวนัเวลา พร้อมทัง้ประเภทของยานพาหนะและหมายเลขทะเบียน

ยานพาหนะเพ่ือขออนญุาตจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการ ถึงเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ ก่อนนํา

ยานพาหนะจอดในพืน้ท่ีรักษาความปลอดภยัของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                                                                                                              /๘.๒  การจอด... 
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                          ๘.๒  การจอดยานพาหนะนอกเวลาราชการอนญุาตให้เฉพาะผู้มาปฏิบตัหิน้าท่ีเวร-ยาม

รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ, เจ้าหน้าท่ีเวรทําลายวตัถรุะเบิด กองทําลายวตัถรุะเบิด กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ และผู้ปฏิบตัริาชการตอ่เน่ืองเท่านัน้ 

                    ๙.  เคร่ืองชว่ยในการรักษาความปลอดภยั 

                          ๙.๑  เคร่ืองกีดขวางโดยรอบอาณาเขต 

                                   ๙.๑.๑  สถานท่ีตัง้หน่วยเป็นแบบเปิด–ปิด ก่ึงควบคมุ 

                                   ๙.๑.๒  เขตจํากดัของสถานท่ีมีนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และ 

นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ควบคมุพืน้ท่ีกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                                   ๙.๑.๓  มีรัว้ลวดหนามรัง้คอนกรีต และมีครูะบายนํา้โดยรอบท่ีตัง้ 

                                   ๙.๑.๔  มีหอสงัเกตการณ์ในท่ีโล่งจํานวน ๒ หอ ท่ีแผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดุ

สรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                          ๙.๒  เคร่ืองหมายและป้าย 

                                   มีป้ายแสดงพืน้ท่ีควบคมุ, พืน้ท่ีหวงห้าม, พืน้ท่ีหวงห้ามเด็ดขาด และเคร่ืองหมายจราจร

ในบริเวณพืน้ท่ี 

                          ๙.๓  กําหนดเวลาเปิด-ปิด และการบงัคบัใช้ช่องทาง 

                                   ๙.๓.๑  ชอ่งทาง กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ๑ เปิดเวลา ๐๖๐๐ ปิดเวลา ๒๒๐๐  

ในวนัปฏิบตัริาชการให้บคุคลเข้าออก และยานพาหนะผ่านเข้า และปิดตลอดเวลาในวนัหยดุราชการ 

                                   ๙.๓.๒  ชอ่งทาง กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ๒ เปิดเวลา ๐๖๐๐ ปิดเวลา ๑๗๐๐  

ในวนัปฏิบตัริาชการให้บคุคลเข้าออก และยานพาหนะผ่านออก และปิดตลอดเวลาในวนัหยดุราชการ 

                                   ๙.๓.๓  ชอ่งทางกองโรงงานสรรพาวธุ ๓ เปิดเวลา ๐๖๐๐ ปิดเวลา ๑๗๐๐ ในวนัปฏิบตัิ

ราชการให้บคุคล และยานพาหนะผา่นเข้าออก และปิดตลอดเวลาในวนัหยดุราชการ 

                                   ๙.๓.๔  ชอ่งทางแผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ ปิดตลอดเวลา อนญุาตให้บคุคลท่ีมีบตัร 

แสดงตนผ่านเข้าออก เจ้าหน้าท่ีของแผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ  

และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องเทา่นัน้ 

                          ๙.๔  ระบบแสงสวา่งท่ีใช้ในการรักษาความปลอดภยั 

                                   ๙.๔.๑  มีแสงสวา่งตามอาคาร พอสงัเกตกุารณ์ได้ 

                                   ๙.๔.๒  นิรภยัภาคพืน้ตรวจสอบให้อยูใ่นสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 

                                   ๙.๔.๓  เม่ือกระแสไฟฟ้าขดัข้องในยามวิกาลติดตอ่ กรมชา่งโยธาทหารอากาศ  

ขอเคร่ืองกําเนิดไฟฟ้าแบบเคล่ือนท่ี 

                                   ๙.๔.๔  ระบบป้องกนัการลดัวงจร ใช้คตัเอ๊าท์ตดัไฟ 

                                                                                                                                    /๙.๕  ระบบ... 

 



                                                                          - ๘ - 

                          ๙.๕  ระบบสญัญาณแจ้งภยั 

                                   ๙.๕.๑  สญัญาณแจ้งภยัใช้ระฆงัตามจดุตรวจ และนกหวีดประจํากาย และโทรศพัท์ 

สอ.ทอ.                                                                                                                              

                                   ๙.๕.๒  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ เป็นผู้ รับผิดชอบ 

                          ๙.๖  การตดิตอ่ส่ือสาร ศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ อาคารท่ีพกัเจ้าหน้าท่ี 

เวร-ยามรักษาการณ์ กองโรงงานสรรพาวธุ ๓ และหนว่ยรักษาการณ์แผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เป็นท่ีติดตัง้โทรศพัท์ในการติดตอ่ส่ือสาร 

                    ๑๐. หนว่ยรักษาการณ์ 

                           ๑๐.๑  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ, นายทหารเวรกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ, ผู้ช่วยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และเสมียนเวร กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

รักษาการณ์ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

                           ๑๐.๒  เวรตรวจจดัจากนายทหารประทวน จํานวน ๙ นาย เข้าเวรตรวจตัง้แตเ่วลา ๐๘๐๐–

๐๘๐๐ ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

                           ๑๐.๓  ยามรักษาการณ์เข้าเวรผลดัละ ๔ ชัว่โมง มี ๓ ผลดั ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 

                           ๑๐.๔  จดุรักษาการณ์ท่ีสําคญั ได้แก่ แผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                           ๑๐.๕  อาวธุประจํากายของเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ ในขณะปฏิบตัหิน้าท่ี 

                                     ๑๐.๕.๑  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ, นายทหารเวร 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ และผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ใช้ปืนพกอตัโนมตัิ ขนาด .๓๘ นิว้ 

(PISTOL AUTOMATIC CAL.38 COLT) ตําแหนง่ละ ๑ กระบอก พร้อมกระสนุ กระบอกละ ๙ นดั ซองบรรจุ

กระสนุ ๒ ซอง 

                                     ๑๐.๕.๒  เวรตรวจประจํากรมสรรพาวธุทหารอากาศ และยามรักษาการณ์ชอ่งทาง  

ใช้ดาบปลายปืน ปลย.๖๖ 

                            ๑๐.๖  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเวร–ยามรักษาการณ์ มีการฝึกอบรมเดือนละ ๒ ครัง้ โดย 

หวัหน้าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ เป็นผู้ ฝึกอบรม 

                            ๑๐.๗  การใช้สญัญาณผา่น และสญัญาณตอบรับจาก กรมขา่วทหารอากาศ 

 

                                                                                                                         /๑๑.  การปฏิบตัิ... 

 

 

 



                                                                          - ๙ - 

                    ๑๑.  การปฏิบตัใินกรณีฉกุเฉิน 

                            ๑๑.๑  ให้เจ้าหน้าท่ีเวร–ยามรักษาการณ์ ในจดุท่ีใช้เคร่ืองมือส่ือสารท่ีมีอยู่แจ้ง นายทหารเวร

อํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ, นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และเข้าระงบัเหตขุัน้ต้นหรือรอรับ

คําสัง่จากนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                            ๑๑.๒  เตรียมกําลงัเจ้าหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ให้พร้อมเพ่ือรับเหตกุารณ์ท่ีจะเกิดขึน้ หรือ 

รอรับคําสัง่จากผู้บงัคบับญัชาหนว่ยเหนือในกรณีท่ีเกิดการก่อวินาศกรรม การก่อความไมส่งบหรือเพลิงไหม้  

เป็นต้น  

                    ๑๒.  คําแนะนําในการประสานงาน 

                            ๑๒.๑  ติดตอ่ประสานกบัผู้บงัคบับญัชาโดยตรง 

                            ๑๒.๒  ติดตอ่ประสานหนว่ยทหารข้างเคียง 

                            ๑๒.๓  ติดตอ่เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองและตํารวจ 

 

                                                             พลอากาศตรี  เมธา  สงัขวิจิตร 

                                                                                 (เมธา   สงัขวิจิตร) 

                                                                         เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผนวก ข. 

การปฏิบตัขิองศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                    ขัน้ท่ี ๑  เม่ือเจ้าหน้าท่ียามรักษาการณ์พบสิ่งผิดปกต ิหรือพบเห็นบคุคลภายนอก บกุรุกเข้ามา

ภายในพืน้ท่ี หวงห้ามของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ต้องแจ้งให้ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ หรือนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทราบทนัที โดยรายงานให้ทราบว่าบคุคลท่ีเข้ามามี

จํานวนเทา่ไร มีอาวธุอะไร และมุง่หน้าไปทางไหน เม่ือรายงานให้ศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

ทราบแล้วเจ้าหน้าท่ียามรักษาการณ์ต้องตดิตามบคุคลต้องสงสยัตอ่ไป แล้วรายงานความเคล่ือนไหวให้ทราบ 

ทกุระยะ 

                    ขัน้ท่ี ๒  เม่ือ นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือนายทหารเวรกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ รับทราบเหตกุารณ์แล้วให้ประเมินสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ และรายงานให้ เจ้ากรมสรรพาวธุทหาร

อากาศ, รองเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ, เสนาธิการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ทราบถึงสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ 

หาก นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ พิจารณาแล้วเห็นว่าเหตกุารณ์อาจรุนแรงหรือเกิน 

ขีดความสามารถของหน่วย อาจก่อให้เกิดความเสียหายตอ่ทรัพย์สินของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้ขอกําลงั

สนบัสนนุโดยประสานการปฏิบตักิบัศนูย์รักษาการณ์ ศนูย์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ดอนเมือง  

(ศปรภ.ดม.) และให้ ศนูย์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ดอนเมือง (ศปรภ.ดม.) เข้าดําเนินการสัง่การควบคมุ

การปฏิบตั ิเพ่ือค้นหาขดัขวางจบักมุ โดยมี นายทหารเวร ศนูย์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ดอนเมือง, 

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ, สารวตัรทหารอากาศ และชดุสายตรวจของ กรมอากาศโยธิน เป็น

เจ้าหน้าท่ีร่วมกนั 

                    ขัน้ท่ี ๓  เม่ือได้พิสจูน์ทราบแนช่ดัแล้ววา่ผู้ล่วงละเมิดหรือผู้บกุรุกเข้ามาในพืน้ท่ี กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ โดยมีเจตนาใช้กําลงัและหรืออาวธุกระทําบคุคลสําคญั อาคารสถานท่ีและทรัพย์สินของทางราชการ

เสียหาย เพ่ือลดประสิทธิภาพในการปฏิบตัภิารกิจของ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้ ศนูย์ป้องกนัและรักษา 

ความปลอดภยั ดอนเมือง สัง่การใช้กําลงัเข้าขดัขวางจบักมุ ปราบปรามและทําลาย โดยมีผู้บญัชาการ  

ศนูย์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ดอนเมือง เป็นผู้ รับผิดชอบ 

                    ๔.  การติดตอ่ส่ือสารระหว่างศนูย์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ดอนเมือง กบัศนูย์รักษาการณ์ 

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                          ๔.๑  เคร่ืองมือส่ือสารหลกั ใช้โทรศพัท์ 

                                  ๔.๑.๑  ศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศหมายเลข ๒–๕๙๔๐, ๒–๓๔๓๖ 

                                  ๔.๑.๒  ศนูย์ป้องกนัและรักษาการความปลอดภยั ดอนเมือง (ศปรภ.ดม.) หมายเลข  

๒–๕๔๖๑, ๒–๕๔๖๔, ๐ ๒๕๒๓ ๙๐๑๔ 

                          ๔.๒  เคร่ืองมือส่ือสารรอง ใช้วิทยมืุอถือ HT 220 ความถ่ีหลกัใช้ F1 ความถ่ีรองใช้ F2 

                          ๔.๓  ศนูย์รักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ นามเรียกขานใช้ อคันี 

                          ๔.๔  ศนูย์ป้องกนัและรักษาความปลอดภยั ดอนเมือง นามเรียกขานใช้ ๔๐ 

                                                                                                                                    /๔.๕  ผู้บงัคบั... 



 

                                                                           - ๒ - 

                          ๔.๕  ผู้บงัคบัหน่วยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ (หวัหน้าหมวดรักษาการณ์  

กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ) นามเรียกขานใช้อคันี ๕๑ 

                          ๔.๖  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ นามเรียกขานใช้ อคันี ๙ 

                          ๔.๗  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั นามเรียก อคันี ๙๑ 

                          ๔.๘  เวรตรวจ แผนกคลงัสรรพาวธุ ๑ กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

นามเรียกขานใช้ อคันี ๙๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      (ตวัอย่าง)                                                  ผนวก ค - ๑ 

แบบรายงานนายทหารเวรอาํนวยการ 

                                                                                              (สว่นราชการ).................................... 

                                                                               วนัท่ี.............เดือน....................พ.ศ............... 

เร่ือง  รายงานประจําวนั 

เรียน  ..................................................... 

                    ด้วยเม่ือ   (วนัท่ี เดือน พ.ศ. เวลา)     กระผม/ดฉินั         (ยศ. ช่ือ. ช่ือกลุ) 

ได้รับมอบหน้าท่ีนายทหารเวรอํานวยการ           (ช่ือสว่นราชการ) 

จาก     (ยศ.  ช่ือ.  ช่ือสกลุ)                            ระหว่างปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตรวจเหตกุารณ์และสถานท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ลําดบั รายการ เหตกุารณ์ การปฏิบตั ิ หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

    

                    ครัน้เม่ือ       (วนัท่ี เดือน พศ. เวลา)          กระผม/ดฉินั ได้มอบหน้าท่ีนายทหารเวรอํานวยการ  

(ช่ือสว่นราชการ)                 พร้อมกบั          (หลกัฐานและหรือสิ่งท่ีจะสง่มอบ)            

ให้             (ยศ.  ช่ือ.  สกลุ)                         อยู่ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

                    จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

      (ลงช่ือ).............................................................ผู้สง่ 

      (ลงช่ือ).............................................................ผู้ รับ 

หมายเหตุ  ชอ่งรายการ สว่นราชการสามารถเพิ่มเตมิได้ตามความเหมาะสม 

 

 



                                                                       (ตวัอยา่ง)                                                  ผนวก ค - ๒ 

แบบรายงานนายทหารเวร 

                                                                                           (สว่นราชการ)........................................ 

                                                                               วนัท่ี.............เดือน..................พ.ศ.................. 

เร่ือง  รายงานประจําวนั 

เรียน  .................................................. 

                    ด้วยเม่ือ        (วนัท่ี เดือน พ.ศ. เวลา)   กระผม/ดฉินั          (ยศ,ช่ือ, ช่ือสกลุ) 

ได้รับมอบหน้าท่ีนายทหารเวร              (ช่ือส่วนราชการ) 

จาก        (ยศ, ช่ือ, ช่ือสกลุ)                            ระหวา่งปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตรวจเหตกุารณ์และสถานท่ีดงัตอ่ไปนี ้

ลําดบั รายการ เหตกุารณ์ การปฏิบตั ิ หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

    

                    ครัน้เม่ือ      (วนัท่ี  เดือน  พศ. เวลา)   กระผม/ดฉินั ได้มอบหน้าท่ีนายทหารเวร   

(ช่ือสว่นราชการ)         พร้อมกบับญัชีอาวธุและพสัดตุามบญัชีรับ–สง่หน้าท่ีนายทหารเวร จํานวน .........รายการ 

ให้         (ยศ, ช่ือ, สกลุ)                             อยูป่ฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

                    จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

      (ลงช่ือ).........................................................ผู้สง่ 

      (ลงช่ือ).........................................................ผู้ รับ 

หมายเหตุ  ชอ่งรายการ  สว่นราชการสามารถเพิ่มเตมิได้ตามความเหมาะสม 

 

 



                                                                        (ตวัอยา่ง)                                          ผนวก ค - ๓ 

แบบรายงานเสมียนเวร 

                                                                                            (สว่นราชการ)...................................... 

                                                                               วนัท่ี.............เดือน..................พ.ศ............... 

เร่ือง  รายงานประจําวนั 

เรียน  .................................................. 

  ด้วยเม่ือ    (วนัท่ี เดือน พ.ศ. เวลา)    กระผม/ดฉินั       (ยศ, ช่ือ, ช่ือสกลุ) 

ได้รับมอบหน้าท่ีเสมียนเวร        (ช่ือสว่นราชการ)             จาก     (ยศ, ช่ือ, ช่ือสกลุ) 

ระหวา่งปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตรวจความเรียบร้อยของสิ่งของและสถานท่ีในความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

ลําดบั รายการ เหตกุารณ์ การปฏิบตั ิ หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

    

                    ครัน้เม่ือ     (วนัท่ี  เดือน  พศ.  เวลา)      กระผม/ดฉินั ได้มอบหน้าท่ีเสมียนเวร 

  (ช่ือสว่นราชการ)       พร้อมด้วยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบญัชีข้างบนนีใ้ห้ 

(ยศ, ช่ือ, สกลุ)                          อยู่ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

      (ลงช่ือ).....................................................ผู้ส่ง 

      (ลงช่ือ).....................................................ผู้ รับ 

หมายเหตุ  ชอ่งรายการ สว่นราชการสามารถเพิ่มเตมิได้ตามความเหมาะสม 

 

 



                                                                        (ตวัอยา่ง)                                          ผนวก ค - ๔ 

แบบรายงานจ่าเวร 

                                                                                            (สว่นราชการ)...................................... 

                                                                               วนัท่ี.............เดือน..................พ.ศ............... 

เร่ือง  รายงานประจําวนั 

เรียน  .................................................. 

                    ด้วยเม่ือ    (วนัท่ี เดือน พ.ศ. เวลา)    กระผม/ดฉินั       (ยศ, ช่ือ, ช่ือสกลุ) 

ได้รับมอบหน้าท่ีจา่เวร        (ช่ือสว่นราชการ)             จาก        (ยศ, ช่ือ, ช่ือสกลุ) 

ระหวา่งปฏิบตัหิน้าท่ีได้ตรวจความเรียบร้อยของสิ่งของและสถานท่ีในความรับผิดชอบดงัตอ่ไปนี ้

                    ๑.  เหตกุารณ์ทัว่ไป ..................................................... 

                    ๒.  การสขุาภิบาล........................................................ 

                    ๓.  การรับประทานอาหาร............................................. 

ลาํดบั รายการ 
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 รวมทัง้สิน้              

                    ครัน้เม่ือ     (วนัท่ี  เดือน  พศ.  เวลา)       กระผม/ดฉินั ได้มอบหน้าท่ีจา่เวร 

  (ช่ือสว่นราชการ)       พร้อมด้วยสิ่งของในความรับผิดชอบตามบญัชีข้างบนนีใ้ห้ 

(ยศ, ช่ือ, สกลุ)                          อยู่ปฏิบตัหิน้าท่ีตอ่ไปเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

  จงึเรียนมาเพ่ือทราบ 

      (ลงช่ือ).....................................................ผู้สง่ 

      (ลงช่ือ).....................................................ผู้ รับ 

หมายเหตุ   สว่นราชการสามารถเพิ่มเตมิรายการในรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 



                                                                        (ตวัอยา่ง)                                          ผนวก ค - ๕ 

แบบบันทกึการตดิต่อ-เย่ียม 

ลาํดบั วนั, เวลา ช่ือผู้มาตดิตอ่-เยี่ยม ท่ีอยู ่ ช่ือผู้ ท่ีจะติดตอ่-เยี่ยม 
กลบั 

วนั, เวลา 
หมายเหต ุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

หมายเหต ุ  ๑.   สว่นราชการสามารถเพิ่มเตมิรายการในรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 

                  ๒.  ให้ผู้บนัทกึการติดตอ่-เย่ียม นํารายงานนีเ้สนอนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือ 

ผู้บงัคบัหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

 



                                                                       (ตวัอยา่ง)                                               ผนวก ค - ๖ 

แบบรับฝากกุญแจต่าง ๆ 

 

ลกูกญุแจ ประจํา 

สถานท่ี 

ลายมือช่ือ วนั,เดือน,ปี 

เวลาท่ีฝาก 

ลายมือช่ือ 

ผู้ รับคืน 

วนั,เดือน,ปี 

เวลาท่ีรับคืน 
หมายเหต ุ

หมายเลข จํานวน ผู้ฝาก ผู้ รับฝาก 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

หมายเหต ุ  ๑.   สว่นราชการสามารถเพิ่มเตมิรายการในรายละเอียดได้ตามความเหมาะสม 

                  ๒.  ให้ผู้บนัทกึการติดตอ่-เย่ียม นํารายงานนีเ้สนอนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือ 

ผู้บงัคบัหนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

 



ผนวก ง. 

ระเบียบทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเวรรักษาการณ์  

ของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

-------------------------------------------------- 

                    เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบตัขิองทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ตามหนว่ย

รักษาการณ์ตา่ง ๆ ของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ จงึกําหนดระเบียบปฏิบตัิตอ่ทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัิ

หน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ดงันี ้.- 

                    ข้อ ๑  ระเบียบนีเ้รียกวา่  “ระเบียบทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ของกรม

สรรพาวธุทหารอากาศ” 

                    ข้อ ๒  ระเบียบนีใ้ช้กบัทหารกองประจําการท่ีหนว่ยบญัชาการอากาศโยธิน สง่มาปฏิบตัิหน้าท่ี

รักษาการณ์ท่ี กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ดอนเมืองและท่ีตัง้ทุง่สีกนัเท่านัน้ 

                    ข้อ ๓  ในระเบียบนี ้

                          ๓.๑  “ทหารกองประจําการ” หมายถึง ทหารกองประจําการท่ีหน่วยบญัชาการอากาศโยธิน  

สง่มาปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีกรมสรรพาวธุทหารอากาศ และได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ตามวนัเวลา

และจดุรักษาการณ์ท่ีกําหนด 

                          ๓.๒  “เวรรักษาการณ์” หมายถึง เวรรักษาการณ์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

หน้าท่ีและการบงัคบับญัชา 

                    ข้อ ๔  ทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ มีหน้าท่ีดงันี ้

                              ๔.๑  ปฏิบตัหิน้าท่ี ตามวนัเวลาและจดุรักษาการณ์ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร

โดยเคร่งครัด จะละทิง้หน้าท่ีไปจากสถานท่ีหรือบริเวณท่ีรับผิดชอบไมไ่ด้โดยเดด็ขาด นอกจากมีผู้มาเปล่ียนเวร

หรือตามคําสัง่ของผู้ มีอํานาจปกครองบงัคบับญัชา 

                              ๔.๒  ขณะปฏิบตัหิน้าท่ีต้องตรวจตราเฝ้าระวงัและรักษาความปลอดภยั อาคาร สถานท่ี 

บคุคล และทรัพย์สินของทางราชการ ให้พ้นจากการโจรกรรม จารกรรม และการก่อวินาศกรรมหรือเหตอ่ืุนใด 

ท่ีทําให้เกิดความเสียหายตอ่ทางราชการ 

                              ๔.๓  ต้องปฏิบตัิตามคําสัง่ของผู้ปกครองบงัคบับญัชา ตามข้อ ๕ และผู้ รับมอบอํานาจ

บงัคบับญัชาตามข้อ ๖ 

                              ๔.๔  รายงานการล่วงละเมิดของบคุคลหรือมีเหตกุารณ์ไมป่กตใิดด้วยวาจา ตอ่ผู้ รับมอบ

อํานาจการปกครองบงัคบับญัชา ตามข้อ ๖ ท่ีอยูใ่กล้ท่ีสดุโดยทนัที 

                    ข้อ ๕  ผู้ปกครองบงัคบับญัชา ทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ได้แก่ 

                              ๕.๑  เจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                              ๕.๒  รองเจ้ากรมสรรพาวธุทหารอากาศ             

                                                                                                                                 /๕.๓  เสนาธิการ... 

 



- ๒ - 

                              ๕.๓  เสนาธิการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                              ๕.๔  หวัหน้ากอง กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                              ๕.๕  รองหวัหน้ากอง กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                              ๕.๖  หวัหน้าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                    ข้อ ๖  ผู้ รับมอบอํานาจการปกครองบงัคบับญัชา ทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัิหน้าท่ี 

เวรรักษาการณ์ ได้แก่ 

                              ๖.๑  ผู้บงัคบัหนว่ยรักษาการณ์ (หวัหน้าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวธุ 

ทหารอากาศ ) หรือผู้ ได้รับแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้บงัคบัหน่วยรัษาการณ์ 

                              ๖.๒  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                              ๖.๓  นายทหารเวรอํานวยกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

                    ข้อ ๗  ผู้ มีอํานาจตรวจการรักษาการณ์ ของทหารกองประจําการ ได้แก่ 

                              ๗.๑  ผู้ปกครองบงัคบับญัชา ตามข้อ ๕ และผู้ รับมอบอํานาจการปกครองบงัคบับญัชา  

ตามข้อ ๖ 

                              ๗.๒  นายทหารเวรอํานวยการกองทพัอากาศและผู้ชว่ยนายทหารเวรอํานวยการ

กองทพัอากาศ 

                              ๗.๓  นายทหารสญัญาบตัรผู้ ได้รับแตง่ตัง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร ให้ตรวจการปฏิบตั ิ

หน้าท่ีรักษาการณ์แทนผู้ปกครองบงัคบับญัชาตาม ข้อ ๕ 

                    ข้อ ๘  ให้หมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ มีหน้าท่ีในการจดั 

ทหารกองประจําการปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ และให้รายงานมาพร้อมกบัการจดัเจ้าหน้าท่ีเวรยาม

รักษาการณ์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ 

การปฏิบตัิตอ่ทหารกองประจําการในขณะท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัิหน้าท่ีรักษาการณ์ 

                    ข้อ ๙  ทหารกองประจําการในขณะท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ต้องอยูภ่ายในบริเวณ

หนว่ยรักษาการณ์หรืออาคารท่ีพกัท่ีกรมสรรพาวธุทหารอากาศกําหนดให้เท่านัน้ ห้ามออกนอกบริเวณโดย

เดด็ขาด  เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากผู้ปกครองบงัคบับญัชาเทา่นัน้ 

                    ข้อ ๑๐  ให้นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ รวมแถวทหารกองประจําการเพ่ือตรวจสอบยอดกําลงัพลอยา่งน้อยวนัละ ๒ ครัง้ตามเวลาท่ี

เหมาะสม 

                    ข้อ ๑๑  ห้ามทหารกองประจําการเข้าไปในอาคารสถานท่ีปฏิบตังิานคลงัสรรพาวธุ หรือคลงัพสัด ุ

ตา่ง ๆ ของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ เว้นแตมี่เหตกุารณ์ไมป่กต ิหรือได้รับคําสัง่ผู้ปกครองบงัคบับญัชา ตาม 

ข้อ ๕ และผู้ รับมอบอํานาจการปกครองบงัคบับญัชา ตามข้อ ๖ 

                                                                                                                                          /ข้อ ๑๒  ใน...        

 



                                                                            -  ๓ -                                                                                                         

                    ข้อ ๑๒  ในวนัหยดุราชการ ถ้าไมมี่เหตกุารณ์อ่ืนใด ทหารกองประจําการท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัิหน้าท่ี

รักษาการณ์สามารถขออนญุาตลาได้ โดยให้อยูใ่นดลุยพินิจของ หวัหน้าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ  

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ และต้องกลบัเข้าหน่วยรักษาการณ์ตามวนัเวลาท่ีกําหนดไว้ในบตัรอนญุาต โดย 

ใช้บตัรอนญุาตแบบ ๑ และ แบบ ๒ ตามผนวก ง – ๑ ท่ีแนบ          

                    ข้อ ๑๓  ให้นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุ

ทหารอากาศ ตรวจสอบการกลบัเข้าอาคารท่ีพกัของทหารกองประจําการให้เป็นไปตามเวลาท่ีกําหนดใน 

บตัรอนญุาต 

                    ข้อ ๑๔  ให้หวัหน้าหมวดรักษาการณ์ กองบริการ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือผู้แทนฝึกระเบียบ

วินยัและชีแ้จงระเบียบตา่ง ๆ ให้ทหารกองประจําการสปัดาห์ละ ๒ ครัง้ ( ครัง้ละไมต่ํ่ากวา่ ๑ ชัว่โมง ) 

การแตง่กายของทหารกองประจําการ 

                    ข้อ ๑๕  ทหารกองประจําการท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ให้แตง่เคร่ืองแบบชดุฝึก ติดบตัร 

แสดงตนวา่เป็นทหารกองประจําการรักษาการณ์ ไว้ท่ีกระเป๋าเสือ้ด้านซ้ายและมีปลอกแขนทําด้วยผ้าสกัหลาด 

สีขาว ขนาดกว้าง ๑๑.๕ เซนตเิมตร ท่ีขอบแขนบน และขอบลา่งของปลอกแขนมีแถบสีฟ้าขนาดกว้าง  

๐.๕ เซนตเิมตร ข้างละ ๑ แถบ  แตล่ะแถบหา่งจากขอบของปลอกแขน ๐.๕ เซนตเิมตร  ก่ึงกลางปลอกแขน  

โดยมีข้อความ “เวรรักษาการณ์” สวมติดท่ีแขนเสือ้ข้างขวาก่ึงกลางระหวา่งไหลก่บัข้อศอก โดยให้ตวัอกัษรอยู่

ด้านนอกมองเห็นได้ง่าย 

                    ข้อ ๑๖  ทหารกองประจําการในขณะท่ีไมไ่ด้ปฏิบตัหิน้าท่ีเวรรักษาการณ์ ในวนัปฏิบตัริาชการ  

ให้สวมกางเกงชดุฝึกขายาวสีเทา เสือ้ยืดคอปกสีฟ้ามีตรากรมสรรพาวธุทหารอากาศและสวมรองเท้าผ้าใบสีดํา

เทา่นัน้ 

                    ข้อ ๑๗  ทหารกองประจําการท่ีได้รับอนญุาตให้ลา ให้แตง่เคร่ืองแบบชดุปกต ิ

 

.................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          ผนวก ง-๑ 

(ครุฑ) 

บัตรอนุญาตลาแบบ ๑ 

ท่ี............................................ สงักดั ........................................ 

                    อนญุาตให้ผู้ ถือบตัรนีอ้อกนอกเขตท่ีตัง้กรมกองทหารได้ตามกําหนดเวลาท่ีได้รับอนญุาต 

 

                                                                     (ลงช่ือ) ................................................ 

                                                                          ตําแหนง่ ......................................... 

 

 

  

 

 

(ด้านหลงั) 

 

 

คาํเตือน 

 

ผู้ ถือบตัรอนญุาตนี ้จะไปกิจใด ๆ ได้ไมเ่กินเวลา ๒๔๐๐ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                      แบบ ๒ 

                                                                                                             (ครุฑ) 

บตัรอนญุาตลาแบบ ๒                                                              บตัรอนญุาตลาแบบ ๒         

ผู้ลา .............................................................         อนญุาตให้.................................เคร่ืองหมาย............... 

เคร่ืองหมาย...................................................        สงักดั........................................................................... 

ลาเพ่ือ...........................................................        ลาเพ่ือ......................................มีกําหนด...................... 

ผู้อนญุาต.......................................................        ตัง้แตว่นัท่ี...................................เวลา........................... 

จํานวนวนัลา..............................................วนั        ให้กลบัเข้ารับราชการ วนัท่ี..........................เวลา............ 

ตัง้แต.่................................เวลา.....................           

ถึง......................................เวลา.....................             (ลงช่ือ)........................................................ 

                                                                                       ตําแหนง่............................................. 

         (ลงช่ือ) ............................................ 

               ตําแหนง่..................................... 

 

(ด้านหลงั) 

                 ถ้าผู้ ถือบตัรนีล้าตอ่ ให้ผู้ ท่ีอนญุาตให้ลานัน้ชีแ้จงรับรอง 

ไว้ในตารางตอ่ไปนี ้                                                                                               ได้มีการลาตอ่คือ 

ครัง้ท่ี โดยเหต ุ
ลาตอ่ ลงช่ือ ตําแหนง่ 

ผู้อนญุาต ตัง้แต ่ ถึง 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



ผนวก จ. 

อาวธุประจํากายของเจ้าหน้าท่ีเวร-ยามรักษาการณ์ 

 

                    ๑.  นายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศและ

ผู้ชว่ยนายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ให้มีอาวธุปืนพกอตัโนมตัิ ขนาด .๓๘ นิว้ (PISTOL AUTOMATIC 

CAL..38 COLT) ๑ กระบอก กระสนุขนาด .๓๘ นิว้ จํานวน ๙ นดั ซองบรรจกุระสนุ ๑ ซอง โดยใช้ประกอบกบั 

ซองปืนชนิดร้อยเข็มขดัคาดเอว ซึง่มีรูปร่างและขนาดเหมาะสมกบัขนาดปืน การร้อยซองปืนกบัเข็มขดัให้ร้อย 

อยูท่างด้านขวามือ ประมาณแนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง เข็มขดัคาดเอวทําด้วยด้ายถกัหรือวตัถเุทียมด้ายถกั 

สีนํา้เงินดําหรือเทา                     

                    ๒.  เวรตรวจ , ยามรักษาการณ์กรมสรรพาวธุทหารอากาศ หรือทหารกองประจําการท่ีเข้าเวร

รักษาการณ์ ให้ใช้ดาบปลายปืนของปืนเล็กยาว ตําแหนง่ละ ๑ เลม่ โดยใช้ประกอบกบัซองดาบชนิดร้อยเข็มขดั

คาดเอว การร้อยซองปืนกบัเข็มขดัให้ร้อยอยูท่างด้านซ้ายมือ ประมาณแนวตะเข็บกางเกงด้านข้าง เข็มขดัคาดเอว 

ทําด้วยด้ายถกัหรือวตัถเุทียมด้ายถกัสีนํา้เงินดําหรือเทา         

                     ๓.  ให้หนว่ยรักษาการณ์ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ท่ีแผนกคลงัสรรพาวธุ ๑  

กองพสัดสุรรพาวธุ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ มีอาวธุ กระสนุ และยทุธภณัฑ์ ตามรายการดงันี ้

    ๓.๑  ปลส. .๓๐ – ๑                                                         จํานวน         ๖   กระบอก 

     ๓.๒  ซองบรรจกุระสนุ .๓๐ นิว้ แบบบรรจไุด้ ๑๕ นดั           จํานวน      ๒๘    ซอง 

    ๓.๓  กระสนุขนาด .๓๐ นิว้                                                จํานวน    ๒๕๐   นดั 

                           ๓.๔  ดาบปลายปืนของปืนเล็กยาว                                     จํานวน      ๑๐    เลม่ 

                      ๔. อาวธุ กระสนุ และยทุธภณัฑ์ ในข้อ ๓ ให้เก็บรักษาไว้ในตู้ เหล็ก ซึง่อยูภ่ายในห้องของ 

นายทหารเวรกรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั โดยมีกญุแจใสไ่ว้ จํานวน ๒ ดอก และประทบัตราไว้ 

ตลอดเวลา ลกูกญุแจให้เก็บไว้ท่ีนายทหารเวรอํานวยการกรมสรรพาวธุทหารอากาศ  ๑ ดอก และนายทหารเวร

กรมสรรพาวธุทหารอากาศ ณ ท่ีตัง้ทุง่สีกนั ๑ ดอก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ผนวก ฉ. 

เคร่ืองมือส่ือสารรองของเวร-ยามรักษาการณ์ 

                    ๑.  เคร่ืองมือส่ือสารรองใช้วิทยมืุอถือ ย่ีห้อ MOTORORA รุ่น  HT220 โดยความถ่ีหลกัใช้ F2 

ความถ่ีรองใช้ F1 

                    ๒.  นามขา่ยเรียกขาน ให้ใช้ท่ี กรมขา่วทหารอากาศ กําหนด คือ อคันี ซึ่ง นายทหารยทุธการและ

การขา่ว กรมสรรพาวธุทหารอากาศ จะเป็นผู้ กําหนดรายละเอียด ตวัเลข ตามหลงัอคันี วา่หมายถึง บคุคลหรือ

หนว่ยงานใดของกรมสรรพาวธุทหารอากาศ 
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