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กำรแต่งกำยของข้ำรำชกำรชั้นสัญญำบัตร

๑.  เครื่องแบบนำยทหำรชั้นสัญญำบัตร
๒.  กำรคำดกระบี่
๓.  กำรใช้สำยยงยศ
๔.  กำรแต่งกำยในโอกำสส ำคัญต่ำง ๆ
๕.  ข้อควรระวังในกำรแต่งกำย



๑.  เครื่องแบบนำยทหำรชั้นสัญญำบัตร



เครื่องแบบทหำรอำกำศ

กฎกระทรวง
(พ.ศ.๒๕๑๑)

ออกตามความในพระราชบัญญตัิเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ ๑๓

และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม



เครื่องแบบนำยทหำรชั้นสัญญำบัตรชำย
มี ๑๓ ชนิด

๑. เครื่องแบบปกติขาว ๘.    เครื่องแบบครึ่งยศ
๒. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ๙.    เครื่องแบบเต็มยศขาว
๓. เครื่องแบบปกติเทารัดเอว ๑๐.  เครื่องแบบเต็มยศเทา
๔. เครื่องแบบปกติเทาคอพับ ๑๑.  เครื่องแบบสโมสรคอปิด
๕. เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ๑๒.  เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง
๖. เครื่องแบบฝึก ๑๓.  เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน
๗. เครื่องแบบสนาม 



เครื่องแบบนำยทหำร ชั้นสัญญำบัตรหญิง
มี ๑๑ ชนิด

๑. เครื่องแบบปกติขาว ๗.    เครื่องแบบสนาม
๒. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ๘.    เครื่องแบบครึ่งยศ
๓. เครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอว ๙.    เครื่องแบบเต็มยศขาว
๔. เครื่องแบบปกติเทาอ่อนคอแบะ ๑๐.  เครื่องแบบเต็มยศเทา

ปล่อยเอว
๕. เครื่องแบบปกติคอพับ ๑๑.  เครื่องแบบสโมสร
๖. เครื่องแบบฝึก



เครื่องแบบปกติขำว (ชำย)

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงขายาวสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า



เครื่องแบบปกติขำว (หญิง)

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าถือสีด า



เครื่องแบบปกติขำวนำยทหำรประทวน ชั้นจ่ำอำกำศ
นำยทหำรประทวนชำย ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงขายาวสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสดี า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า

นำยทหำรประทวนหญิง ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสขีาว
(ค) กระโปรงสีขาว
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าถือสีด า



เครื่องแบบปกติขำว

โอกำสในกำรใช้เครื่องแบบปกติขำว
๑. งานพระราชพิธี หรือรัฐพิธี ตามหมายก าหนดการ ก าหนดการ หรือค าสั่ง
๒. เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่าง ๆ ที่เป็นทางราชการหรือในการ

รับ-ส่งเสด็จฯ
๓. พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๔. งานพระราชทานเพลิงศพที่ระบุให้แต่งเครื่องแบบปกติขาวไว้ในค าสั่ง

หรือบัตรเชิญ
๕. งานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน

แต่งเครื่องแบบปกติขาว
๖. งานพิธี หรืองานเลี้ยงรับรองที่เป็นเกียรติ ถ้าจ าเป็นต้องแต่งเครื่องแบบ

ปกติขาว ให้แต่งได้ตามความเหมาะสม



เครื่องแบบปกติเทำคอแบะ (ชำย)

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา ให้ใช้เชิ้ตสีเทาอ่อนแขนยาว ผูกผ้าผูกคอ สีน้ าเงินด าเงื่อนกะลาสี
(ค) กางเกงขายาวสีเทา
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า



เครื่องแบบปกติเทำคอแบะ (หญิง)

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา
(ค) กระโปรงสีเทา
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าถือสีด า



เครื่องแบบปกติเทำคอแบะ

โอกำสในกำรใช้เครื่องแบบปกติเทำคอแบะ 
๑. พิธีรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ
๒. พิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นักเรียนนายเรืออากาศที่ส าเร็จการศึกษา
๓. พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินนักบินประจ ากอง
๔. พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร เฉพาะผู้เข้าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธี

ใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๕. พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์ ให้แก่ ข้าราชการ

ต่างประเทศ
๖. พิธีปิดการศึกษา และประดับเครื่องหมายแสดงวิทยฐานะโรงเรียนนายทหารอากาศ

อาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๗. พิธีวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์ต่าง ๆ เนื่องในวันกองทัพไทย



เครื่องแบบปกติเทำคอแบะ

โอกำสในกำรใช้เครื่องแบบปกติเทำคอแบะ (ต่อ) 
๘. พิธีสวนสนามกระท าสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
๙. พิธีรับ-ส่งหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหน่วย ระดับหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ

ขึ้นไป เฉพาะผู้เข้าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง
๑๐.  พิธีสวนสนามตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ในโอกาสผู้บัญชาการทหารสูงสุด

อ าลาชีวิตราชการทหาร
๑๑. พิธีต้อนรับแขกต่างประเทศอย่างเป็นทางการ โดยมีการตรวจแถวกองทหาร

เกียรติยศ และวางพวงมาลา ณ อนุสาวรีย์กองทัพอากาศ



เครื่องแบบปกติเทำคอพับ (ชำย)
ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีเทา 
หรือหมวกหนีบสีเทา (หมวกหนีบ
สีเทาให้ใช้กับเครื่องแบบปกติเทา
คอพับอินทรธนูอ่อน)

(ข) เสื้อคอพับสีเทา
(ค) กางเกงขายาวสีเทา
(ง) เข็มขัดด้ายถักหรือวัตถุ

เทียมด้ายถักสีน้ าเงินด า
(จ) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

หรือรองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า



เครื่องแบบปกติคอพับ (หญิง)

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา หรือหมวกหนีบสีเทา
(ข) เสื้อคอพับสีขาว
(ค) กระโปรงสีเทา กระโปรงกางเกงสีเทา หรือกางเกงขายาวสีเทา
(ง) เข็มขัดด้วยถักหรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงินด า
(จ) รองเท้า เมื่อใช้กระโปรงหรือกระโปรงกางเกง ให้ใช้รองเท้า

หุ้มส้นหนังสีด าชนิดไม่ผูกเชือก เมื่อใช้กางเกงขายาว ให้ใช้รองเท้า
หุ้มส้นหนังสีด าชนิดผูกเชือก หรือไม่ผูกเชือกก็ได้

(ฉ) ถุงเท้า เมื่อใช้กระโปรงหรือกระโปรงกางเกง จะใช้ถุงเท้า
ยาวสีน้ าตาลอ่อนหรือไม่ใช้ก็ได้ เมื่อใช้กางเกงให้ใช้ถุงเท้าสั้นสีด า

(ช) กระเป๋าถือสีด า



เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง

โอกำสในกำรใช้เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง
๑. วันกองทัพไทย (๑๘ มกราคม) โดยแต่งก่อนถึงวันส าคัญ ๑ วัน และหลัง

วันส าคัญ ๑ วัน
๒. วันที่ระลึกกองทัพอากาศ (๒๗ มีนาคม)
๓. วันกองทัพอากาศ (๙ เมษายน)
๔. วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)

โดยแต่งก่อนถึงวันส าคัญ ๑ วัน และหลังวันส าคัญ ๑ วัน
๕. วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร

เทพยวรางกูร (๒๘ กรกฎาคม) โดยแต่งก่อนถึงวันส าคัญ ๑ วัน และหลังวันส าคัญ ๑ วัน
๖. วันสถาปนาหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เฉพาะผู้ที่สังกัดในหน่วยนั้น



เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง

โอกำสในกำรใช้เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง (ต่อ)
๗. รายงานตนเองในการย้ายสังกัดของนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร

ประทวนชั้นพันจ่าอากาศ 
๘. พิธีเปิด-ปิดการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา

ทหารอากาศ, โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ , 
โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะพิธีเปิด) 
และโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

๙. การถ่ายภาพติดบัตรประจ าตัว ส าหรับนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวนชั้นพันจ่าอากาศ

๑๐. พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ เฉพาะ
ผู้เข้าพิธี ส่วนผู้ร่วมพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูอ่อน



เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง

โอกำสในกำรใช้เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูแข็ง (ต่อ)
๑๑. พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบินกิตติมศักดิ์
๑๒. งานพระราชทานเพลิงศพ หรือฌาปนกิจศพทหารหรือต ารวจ หรืองาน

ฝังศพทหารหรือต ารวจตามประเพณี ลัทธิ หรือศาสนาที่ไม่เผาศพ ส าหรับผู้ร่วม
พิธีทั่วไป ที่มิได้ระบุการแต่งเครื่องแบบไว้ในค าสั่งหรือบัตรเชิญ

๑๓. การมาปฏิบัติงานตามปกติ



เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูอ่อน

โอกำสในกำรใช้เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอนิทรธนูออ่น
๑. เป็นผู้อ านวยการเดินทาง (ใช้หมวกทรงหม้อตาลสีเทา) และเจ้าหน้าที่

ประจ าอากาศยานพระราชพาหนะ (ใช้หมวกหนีบ) 
๒. การถ่ายภาพติดบัตรประจ าตัวส าหรับนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศ  
๓. พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารประทวนชั้นจ่าอากาศเฉพาะผู้เข้ารับ

การประดับยศ ส่วนผู้เข้าพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง 
ผู้ร่วมพิธีใช้เครื่องแบบปกติเทาคอพับแขนสั้นอินทรธนูอ่อน

๔. พิธีเปิด-ปิด การฝึกร่วมผสมระหว่างเหล่าทัพ และต่างประเทศ
๕. พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ



เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอินทรธนูอ่อน

โอกำสในกำรใช้เครื่องแบบปกติเทำคอพับแขนยำวอนิทรธนูออ่น (ต่อ)
๖. งานพิธีของกระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการกองทัพไทย หรือเหล่าทัพอื่น

ซึ่งก าหนดให้แต่งเครื่องแบบปกติคอพับแขนยาว
๗. งานพิธีของส่วนราชการฝ่ายพลเรือน ซึ่งก าหนดให้ข้าราชการพลเรือน

แต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับ
๘. การมาปฏิบัติงานตามปกติ



เครื่องแบบฝึก
เครื่องแบบฝึก ก
ประกอบด้วย

(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีเทา หรือหมวกทรงอ่อนสีน้ าเงินด า หรือหมวกเหล็ก
สีเทา

(ข) เสื้อฝึกสีเทา
(ค) กางเกงฝึกขายาวสีเทา
(ง) เข็มขัดด้ายถัก หรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงินด า หรือเข็มขัดสีเทา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด าชนิดผูกเชือก



เครื่องแบบฝึก
เครื่องแบบฝึก ข
ประกอบด้วย

(ก) หมวกแก๊ปทรงอ่อนสีพราง หรือหมวกทรงอ่อนสีน้ าเงินด า หรือหมวกเหล็กสีเทา
(ข) เสื้อฝึกสีพราง
(ค) กางเกงฝึกขายาวสีพราง
(ง) เข็มขัดด้ายถัก หรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงินด า หรือเข็มขัดสีเทา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด าชนิดผูกเชือก



เครื่องแบบฝึก
เครื่องแบบฝึก ค
ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงอ่อนสีน้ าเงินด า 
(ข) เสื้อฝึกสีพรางปล่อยเอว
(ค) กางเกงฝึกขายาวสีพราง
(ง) เข็มขัดด้ายถัก หรือวัตถุเทียมด้ายถักสีน้ าเงินด า หรือเข็มขัดสีเทา
(จ) รองเท้าสูงครึ่งน่องหนังสีด าชนิดผูกเชือก



เครื่องแบบสนำม
เช่นเดียวกับเครื่องแบบฝึก เว้นแต่ให้ใช้เข็มขัดด้ำยถักหรือวัตถุเทียมด้ำยถัก
สีเทำ และให้ใช้เครื่องสนำมด้วย แบ่งออกเป็น

๑.  เครื่องแบบสนาม ก
๒.  เครื่องแบบสนาม ข
๓.  เครื่องแบบสนาม ค



เครื่องแบบครึ่งยศ และเครื่องแบบเต็มยศขำว (ชำย) 

เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศขำว
ประกอบด้วย

(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว
(ค) กางเกงแถบ
(ง) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า

• เครื่องแบบเต็มยศขำว
งดประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อที่แสดงสังกัดหน่วยทหารรักษาพระองค์ทั้งหมด



เครื่องแบบครึ่งยศ และเครื่องแบบเต็มยศขำว (หญิง)

เครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบเต็มยศขำว

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีขาว
(ค) กระโปรงสีเทา
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า 

ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าสโมสร



เครื่องแบบครึ่งยศรักษำพระองค์
ประกอบด้วย

(ก)  หมวกยอด 
(ข)  เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว 
(ค)  กางเกงแถบ 
(ง)  คันชีพ 
(จ)  รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า ชนิดผูกเชือก 
(ฉ)  ถุงมือสีขาว 



เครื่องแบบเต็มยศรักษำพระองค์

ประกอบด้วย
(ก) หมวกยอดมีพู่ 
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิด และมีประคด 
(ค) กางเกงแถบ 
(ง) คันชีพ 
(จ) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด าชนิดผูกเชือก
(ฉ) ถุงมือสีขาว 



เครื่องแบบเต็มยศเทำ (ชำย)

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีเทา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา
(ค) กางเกงแถบ
(ง) รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า

*  งดประดับเครื่องหมายพระปรมาภิไธยย่อ
ที่แสดงสังกัดหน่วยทหารรักษาพระองค์ทั้งหมด



เครื่องแบบเต็มยศเทำ (หญิง)

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา
(ข) เสื้อชั้นนอกคอแบะสีเทา
(ค) กระโปรงสีเทา
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน
(ฉ) กระเป๋าสโมสร



เครื่องแบบสโมสรคอปิด

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 
(ข) เสื้อชั้นนอกคอปิดสีขาว 
(ค) กางเกงแถบ
(ง) รองเท้าสโมสร



เครื่องแบบสโมสรอกแข็ง

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว (เทา)
(ข) เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว (เทา)
(ค) เสื้อกั๊กสีขาว (เทา) และเชิ้ตอกแข็ง

สีขาว หรือจะใช้เชิ้ตอกจีบสีขาวแทนเชิ้ตอกแข็ง
สีขาวก็ได้

(ง) กางเกงแถบ
(จ) รองเท้าสโมสร



เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงหม้อตาลสีขาว 
(ข) เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว 
(ค) เชิ้ตอกอ่อนสีขาว (ไม่มีจีบ) 

และแพรแถบรัดเอวสีเทา
(ง) กางเกงแถบ 
(จ) รองเท้าสโมสร



เครื่องแบบสโมสรอกอ่อน เครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ



เครื่องแบบสโมสร

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมพับปีสีขาว
(ข) เสื้อชั้นนอกเปิดอกสีขาว
(ค) กระโปรงยาวสีเทา
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้ายาวสีเทาด า
(ฉ) กระเป๋าสโมสร



เครื่องแบบปกติเทำคอแบะปล่อยเอว

ประกอบด้วย
(ก) หมวกทรงกลมพับปีกสีเทา หรือหมวกหนีบสีเทา
(ข) เสื้อคอแบะสีเทา
(ค) กระโปรงสีเทา หรือกระโปรงกางเกงสีเทา
(ง) รองเท้าหุ้มส้นหนังสีด า ชนิดไม่ผูกเชือก
(จ) ถุงเท้า ใช้ถุงเท้ายาวสีน้ าตาลอ่อน หรือไม่ใช้ก็ได้
(ฉ) กระเป๋าถือสีด า

ส าหรับเครื่องแบบปกติเทาคอแบะปล่อยเอวอินทรธนูอ่อน
สามารถใส่กางเกงได้



กำรใช้ถุงมือของนำยทหำรสัญญำบัตรหญิง

กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๐๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๗ 
ว่าด้วยการคาดกระบี่ การใช้ถุงมือ และการใช้ผ้าพันแขนทุกข์ ก าหนดว่า “ในโอกาสต่อไปนี้ ให้นายทหารสัญญาบัตร
ใช้ถุงมือสีขาว หรือสีนวลด้วยเสมอ คือ

(ก) ในโอกาสที่ก าหนดให้คาดกระบี่
(ข) ในโอกาสที่ก าหนดให้ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์”

หนังสือ กรบ.สม.ลง ๒๗ ต.ค.๔๑ ที่ (ฉบับ สม.เลขรับ ๕๓๘๘/๔๑) สรุปได้ดังนี้
๑. กรณีก าหนดให้นายทหารสัญญาบัตรชาย คาดกระบี่ ทางราชการจะมิได้ก าหนดให้นายทหาร

สัญญาบัตรหญิง คาดกระบี่ นายทหารสัญญาบัตรหญิงจึงไม่ต้องใช้ถุงมือแต่อย่างใด
๒. กรณีก าหนดให้นายทหารสัญญาบัตร ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายทหารสัญญาบัตรหญิง 

จะต้องใช้ถุงมือประกอบเครื่องแบบด้วยเสมอ



ค ำสั่ง กห.ท่ี ๗๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง กำรประดับเข็มที่ระลกึงำนเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมโอรสำธริำชฯ สยำมมกุฎรำชกุมำร เนื่องในโอกำสพระรำชพธิี

มหำมงคลเฉลิมพระชนมพรรษำ ๕ รอบ ๒๘ กรกฎำคม ๒๕๕๕

ผู้มีสิทธิประดับเข็มที่ระลึกฯ ได้แก่ นายทหารราชองครักษ์ นายทหารราชองครักษ์พิเศษ ข้าราชการทหาร 
นักเรียนในสังกัด กห. ทหารกองประจ าการ พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัด กห .ที่ได้รับพระราชทาน 
ทั้งนี้ ให้สามารถประดับได้ทุกโอกาส



ค ำสั่ง กห.ที่ ๔๖๒/๒๕๖๒ เรื่อง กำรประดับเข็มที่ระลึกตรำสญัลักษณ์
พระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก พุทธศักรำช ๒๕๖๒

ผู้มีสิทธิประดับเข็มที่ระลึกฯ ได้แก่ ข้าราชการทหาร นักเรียนในสังกัด กห. ทหารกองประจ าการ พนักงานราชการ 
และลูกจ้างในสังกัด กห.ห้ามประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ 
ไปในงานอวมงคล เช่น งานศพ 



ตัวอย่ำงประดับเข็มที่ระลึกฯ 



ตัวอย่ำงประดับเข็มที่ระลึกฯ 



๒.  กำรใช้กระบี่



กำรคำดกระบี่



กำรปฏิบัติท่ำกระบี่

• ให้ปฏิบัติตามคู่มือการฝึกพระราชทานว่าด้วยแบบฝึก
ท่ากระบี่ และการปฏิบัติของผู้อัญเชิญธงชัยเฉลิมพล 
พ.ศ.๒๕๖๐

• สามารถ Download ภาพตัวอย่างและรายละเอียดการ
ปฏิบัติท่ ากระบี่ ตามคู่ มือการฝึกพระราชทานได้ที่ 
www.person.rtaf.mi.th

• การปฏิบัติท่ากระบี่เมื่อเข้าร่วมพิธีต่าง ๆ ให้ปฏิบัติตาม
พระราชนิยม หรือตามค าแนะน าของผู้ควบคุมพิธี

http://www.person.rtaf.mi.th/


๓.  กำรใช้สำยยงยศ



สำยยงยศ
๑. สายยงยศเสนาธิการและสายยงยศนายทหารคนสนิท นายทหารท่ีด ารงต าแหน่ง

เสนาธกิาร ฝ่ายเสนาธกิาร หรือต าแหน่งที่ก าหนดว่าเป็นต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ และนายทหาร
ที่ด ารงต าแหน่งนายทหารคนสนิท ให้ใช้สายยงยศ ดังนี้

๑.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาว หรือเครื่องแบบ
ปกติเทาคอแบะที่ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑.๒  สายยงยศไหมทอง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบครึ่งยศ 
รักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา
เครื่องแบบสโมสร เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์



สำยยงยศ
๑.๓ นายทหารที่ด ารงต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ หรือต าแหน่งที่ก าหนดว่าเป็น 

ต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ และด ารงต าแหน่งนายทหารคนสนิทด้วย ให้ใช้สายยงยศเสนาธิการ
แต่อย่างเดียว

๒. สายยงยศราชองครักษ์ ให้ใช้ดังนี้
๒.๑ สายยงยศไหมสีเหลือง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบปกติขาว ที่ประดับ

แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
๒.๒ สายยงยศไหมทอง ให้ใช้ในกรณีแต่งเครื่องแบบครึ่งยศ เครื่องแบบครึ่งยศ 

รักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศรักษาพระองค์ เครื่องแบบเต็มยศขาว เครื่องแบบเต็มยศเทา
เครื่องแบบสโมสร เครื่องแบบปกติเทาคอแบะที่ประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ไม่ใช้
สายยงยศราชองครักษ์



กำรใช้สำยยงยศเสนำธิกำร และสำยยงยศนำยทหำรคนสนิท 

สำยยงยศไหมทอง สำยยงยศไหมสีเหลือง



กำรใช้สำยยงยศรำชองครักษ์

สำยยงยศไหมทอง สำยยงยศไหมสีเหลือง



๔.  กำรแต่งกำยในวันส ำคัญต่ำง ๆ



พิธีกระท ำสัตย์ปฏิญำณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันกองทัพไทย (๑๘ มกรำคม ของทุกปี)

กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
กำรประดับเหรียญรำชอิสริยำภรณ์ ให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
๔ ชนิด เท่านั้น (ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
กำรประดับสำยยงยศ ใช้สายยงยศท าด้วยไหมทอง  
กำรใช้สำยกระบี่ และถุงมือ ใช้สายกระบี่แถบไหมทอง และใช้ถุงมือสีขาว
กำรประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถ และเครื่องหมำยแสดงวิทยฐำนะ
ให้ประดับตามแบบธรรมเนียมที่เครื่องหมายความสามารถ และเครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะชนิดนั้น ๆ ก าหนด



























งำนวันฉัตรมงคล (๔ พฤษภำคม ของทุกปี)

กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติขาว ประดับเหรียญราชอิสริยาภรณ์
กำรประดับเหรียญรำชอิสริยำภรณ์ ให้ประดับเฉพาะเหรียญราชอิสริยาภรณ์ 
๔ ชนิด เท่านั้น (ไม่ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์)
กำรประดับสำยยงยศ ใช้สายยงยศท าด้วยไหมทอง  
กำรใช้สำยกระบี่ และถุงมือ ใช้สายกระบี่แถบไหมทอง และใช้ถุงมือสีขาว
กำรประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถ และเครื่องหมำยแสดงวิทยฐำนะ
ให้ประดับตามแบบธรรมเนียมที่เครื่องหมายความสามารถ และเครื่องหมาย 
แสดงวิทยฐานะชนิดนั้น ๆ ก าหนด



งำนเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพอำกำศ

กำรแต่งกำย เครื่องแบบสโมสรออกอ่อน
กำรประดับเหรียญที่ระลึก ให้ประดับเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ 
ขนาดย่อ โดยให้ติดบนปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับด้านซ้าย
กำรประดับสำยยงยศ ใช้สายยงยศท าด้วยไหมทอง



งำนเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพอำกำศ (ต่อ)

กำรประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถ และเครื่องหมำยแสดงวิทยฐำนะ
๑. เครื่องหมายความสามารถผู้ท าการในอากาศ ให้ใช้ขนาดย่อและ

ประดับเครื่องหมายความสามารถผู้ท าการในอากาศชนิดเดียว โดยให้ติด
บนปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับด้านซ้าย ใต้เครื่องหมายสังกัด

๒. เครื่องหมายแสดงความสามารถการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศ
ให้ประดับเครื่องหมายดังกล่าวขนาดปกติ เหนือป้ายชื่อ

๓. เครื่องหมายความสามารถอื่น ๆ ให้ประดับตามที่แบบธรรมเนียม
ของเครื่องหมายความสามารถชนิดนั้นก าหนด



งำนเลี้ยงรับรอง เนื่องในวันกองทัพอำกำศ (ต่อ)

กำรแต่งกำย เครื่องแบบปกติเทาคอแบะ ใช้ผ้าผูกคอสีด าเงื่อนหูกระต่าย 
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ใช้แพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์
กำรประดับสำยยงยศ ใช้สายยงยศท าด้วยไหมเหลือง 
(นายทหารราชองครักษ์ ไม่ประดับสายยงยศ)



งำนสโมสรสันนิบำต

ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งเปน็นำยทหำรพิเศษประจ ำหน่วยทหำรรักษำพระองค์

กำรแต่งกำย เครื่องแบบเต็มยศนายทหารพิเศษประจ าหน่วยทหาร
รักษาพระองค์
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด
กำรประดับสำยยงยศ ใช้สายยงยศท าด้วยไหมทอง 
กำรใช้สำยกระบี่ และถุงมือ งดกระบี่และถุงมือ
รองเท้ำ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า



งำนสโมสรสันนิบำต

ผู้ที่ยังไม่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นนำยทหำรพิเศษประจ ำหน่วยทหำรรักษำพระองค์

กำรแต่งกำย เครื่องแบบเต็มยศขาว
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสูงสุด
กำรประดับสำยยงยศ ใช้สายยงยศท าด้วยไหมทอง 
กำรใช้สำยกระบี่ และถุงมือ งดกระบี่และถุงมือ
รองเท้ำ รองเท้าหุ้มข้อหนังสีด า



งำนคอนเสิร์ตทัพฟ้ำคู่ไทยเพื่อชัยพัฒนำ

กำรแต่งกำย เครื่องแบบครึ่งยศสโมสรปกติ
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
ที่ได้รับสูงสุดเพียงชั้นเดียว (งดสายสะพาย)
กำรประดับสำยยงยศ ใช้สายยงยศท าด้วยไหมทอง 
กำรประดับเหรียญที่ระลึก ให้ประดับเหรียญที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ 
ขนาดย่อ โดยให้ติดบนปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่แบะพับด้านซ้าย
กำรประดับเครื่องหมำยอักษรพระปรมำภิไธยย่อ วปร. ให้ประดับ
เครื่องหมายอักษรพระปรมาภิไธยย่อ วปร.ที่ปกเสื้อชั้นนอกในส่วนที่
แบะพับด้านขวา
กำรประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถ ให้ประดับตามแบบธรรมเนียม
ที่เครื่องหมายความสามารถชนิดนั้น ๆ ก าหนด



งำนกฐินพระรำชทำน

กำรแต่งกำย เครื่องแบบเต็มยศขาว 
กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์

๑. ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตามสิทธิที่ได้รับ และออกชื่อ
ในหมายก าหนดการ

๒. ผู้ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ให้สวมสายสะพาย
ประดับดารา และสวมสายสร้อย (ถ้าม)ี

๓. ถ้าได้รับสายสะพายมากกว่า ๑ สายขึ้นไป ให้สวมสายสะพาย
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ออกชื่อในหมายก าหนดการ

๔. ถ้าไม่ก าหนดชื่อสายสะพายหรือไม่ได้รับสายสะพายเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ที่ออกชื่อในหมายก าหนดการ ให้สวมสายสะพายชั้นสูงสุดที่ได้
รับพระราชทานหรือสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน



งำนกฐินพระรำชทำน (ต่อ)

กำรประดับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์
๕. ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาจักรีบรมราชวงศ์

แม้นจะสวมสายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใดก็ตาม ต้องสวมสายสร้อย
ห้อยตรามหาจักรีและประดับดารามหาจักรีด้วยทุกครั้ง
กำรประดับสำยยงยศ ใช้สายยงยศท าด้วยไหมทอง 
กำรใช้สำยกระบี่ และถุงมือ ใช้สายกระบี่แถบไหมทอง และใช้ถุงมือสีขาว
กำรประดับเครื่องหมำยควำมสำมำรถ ให้ประดับตามแบบธรรมเนียม
ที่เครื่องหมายความสามารถชนิดนั้น ๆ ก าหนด



๕.  ข้อควรระวังในกำรแต่งกำย



ที่มำ

๑. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
พุทธศักราช ๒๔๗๗ ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

๒. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย 
พ.ศ.๒๕๔๑ 

๓. ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการแต่งกาย พ.ศ.๒๕๕๓ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
๔. ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๓/๕๖ ลง ๑ ก.ค.๕๖ เรื่อง การใช้เครื่องแบบฝึก 

เครื่องแบบสนาม และเครื่องแบบตรวจราชการสนาม



ข้อซักถำม



กรมก ำลังพลทหำรอำกำศ

กำรแต่งกำยของข้ำรำชกำร
ชั้นสัญญำบัตร


