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หน่วยรับ

ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา
พ.ศ.๒๕๕๔
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา
ไว้เพื่อเป็นหลักในการปฏิบัติสํา หรับ ผู้ที่ป ฏิบัติงานบนอากาศยานเป็น ประจํา อาศัย อํา นาจตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา
พ.ศ.๒๕๕๔”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ และคําสั่งอื่นใด ในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
๓.๑ “ต้นหน” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้นหน และประจํา
ทําการในหน้าที่ต้นหนบนอากาศยาน
๓.๒ “ผู้ตรวจการณ์” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้ตรวจการณ์
และประจําทําการในหน้าที่ผู้ตรวจการณ์บนอากาศยาน
๓.๓ “ผู้ทิ้งระเบิด” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้ทิ้งระเบิด
และประจําทําการในหน้าที่ผู้ทิ้งระเบิดบนอากาศยาน
๓.๔ “เจ้า หน้า ที่ส รรพาวุธ ” หมายความว่า ผู้ซึ่ง สํา เร็จ การศึก ษาตามหลัก สูต ร
เจ้าหน้าที่สรรพาวุธประจําอากาศยาน และประจําทําการในหน้าที่เจ้าหน้าที่สรรพาวุธบนอากาศยาน
๓.๕ “เจ้าหน้าที่วิทยุ” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่สื่อสาร
ประจํา อากาศยานหรือหลักสูต รเจ้า หน้าที่ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และประจํา ทํา การในหน้า ที่
เจ้าหน้าที่สื่อสารหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยาน
๓.๖ “ช่างอากาศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช่างเทคนิค
ประจําอากาศยาน และประจําทําการในหน้าที่ช่างอากาศบนอากาศยาน

๓.๗ “เจ้าหน้าที่ ...

-๒๓.๗ “เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปทางอากาศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เจ้า หน้า ที่ถ่า ยรูป ทางอากาศประจํา อากาศยาน และประจํา ทํา การในหน้า ที่เ จ้าหน้าที่ถ่า ยรูป ทางอากาศ
บนอากาศยาน
๓.๘ “เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พนักงานจัดบรรทุกบนเครื่องบิน และประจําทําการในหน้าที่จัดบรรทุกพัสดุและผู้โดยสารบนอากาศยาน
๓.๙ “เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พนั ก งานต้ อ นรั บ บนอากาศยาน และประจํ า ทํ า การในหน้ า ที่ พ นั ก งานต้ อ นรั บ บนอากาศยาน
๓.๑๐ “แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรแพทย์หรือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน หรือหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาล
เวชศาสตร์การบิน และประจําทําการในหน้าที่แพทย์หรือพยาบาลเวชศาสตร์การบินบนอากาศยาน
๓.๑๑ “เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการควบคุมการบินสกัดกั้น และประจําทําการในหน้าที่เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
บนอากาศยาน
๓.๑๒ “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเรดาร์แจ้งเตือน” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรการซ่อมบํารุงเรดาร์แจ้งเตือนบนอากาศยาน และประจําทําการในหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
เรดาร์แจ้งเตือนบนอากาศยาน
ข้อ ๔ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา แบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท ได้แก่
๔.๑ ต้นหน
๔.๒ ผู้ตรวจการณ์
๔.๓ ผู้ทิ้งระเบิด
๔.๔ เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ
๔.๕ เจ้าหน้าที่วิทยุ
๔.๖ ช่างอากาศ
๔.๗ เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปทางอากาศ
๔.๘ เจ้าหน้าที่ขนส่งทางอากาศ
๔.๙ เจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยาน
๔.๑๐ แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน
๔.๑๑ เจ้าหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
๔.๑๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเรดาร์แจ้งเตือน

ข้อ ๕ คุณสมบัติ ...

-๓ข้อ ๕ คุณสมบัติของผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา มีดังนี้
๕.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๓ จากส่วนราชการหัวหน้าสายวิทยาการ
หรือสถาบันการศึกษาอื่นที่เทียบเท่า ซึ่งกองทัพอากาศรับรอง
๕.๒ มี ส มรรถภาพร่ า งกายและจิ ต ใจเหมาะสมตามที่ ค ณะกรรมการแพทย์ ของ
สถาบัน เวชศาสตร์ก ารบิน กองทัพ อากาศ ตรวจรับ รองแล้ว เห็น สมควรให้ป ฏิบัติห น้า ที่เ ป็น ผู ้ทํา การ
บนอากาศยานเป็นประจํา
๕.๓ ได้รับการบรรจุในตําแหน่งตามคําชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่กําหนดให้เป็น
ตําแหน่งผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา
๕.๔ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี ยกเว้น ต้นหนให้กําหนดอายุเช่นเดียวกับนักบิน และเจ้าหน้าที่
ต้อนรับบนอากาศยาน ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี
ข้อ ๖ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําที่มีอายุเกินตามที่กําหนดในข้อ ๕.๔ ให้ต่ออายุได้
ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ต้อนรับบนอากาศยานให้ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี และสูงสุดไม่เกิน
๕ ครั้ง) ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
๖.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ดี เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา
๖.๒ มีส มรรถภาพร่า งกายสมบูร ณ์ แข็ง แรง เหมาะสมที่จ ะปฏิบัติภ ารกิจ ได้ดี
โดยคณะกรรมการแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศในข้อ ๕.๒ ตรวจรับรองแล้ว
๖.๓ คณะกรรมการประเมินค่าของส่วนราชการหัวหน้าสายวิทยาการ เห็นสมควร
ให้ต่ออายุการบินได้
ข้อ ๗ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา ต้องมีชั่วโมงบินอย่างน้อยปีละ ๒๔ ชั่วโมงขึ้นไป
จึงจะได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐
และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และจะต้องทําการตรวจสอบความรู้ความสามารถประจําปีโดยคณะกรรมการประเมินค่า
ของส่ว นราชการหัว หน้า สายวิทยาการ อย่า งน้อ ยปีล ะ ๑ ครั้ง และให้ร ายงานผลการตรวจสอบความรู้
ความสามารถประจําปี ส่งถึงกรมกําลังพลทหารอากาศ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อขออนุมัติ
ผู้บัญชาการทหารอากาศให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําต่อไปได้
ข้อ ๘ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่าที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ ให้งดรับ
เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ดังนี้
๘.๑ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่าตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗
แต่ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ให้งดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไปรวม ๓ เดือน

๘.๒ ผู้ทําการ ...

-๔๘.๒ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําที่มีชั่วโมงบินน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของชั่วโมงบิน
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๗ ให้งดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไปรวม ๔ เดือน
ข้อ ๙ การกําหนดจํานวนชั่วโมงบินของผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําในข้อ ๗ มิให้ใช้บังคับ
ในกรณีที่ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําผู้นั้นได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานอื่นชั่วคราว หรือศึกษา หรือดูงานใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับอนุมัติ
ข้อ ๑๐ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําที่ได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานอื่นชั่วคราว หรือศึกษา
หรื อดู งานในระยะเวลาเกิ น ๑ ปี ให้ ส่ ว นราชการต้ น สั งกั ด รายงานขออนุ มัติ ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ
(ผ่านกรมกําลังพลทหารอากาศ) ให้พ้นจากหน้าที่ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําและงดรับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย
ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานอื่นชั่วคราว หรือศึกษา หรือดูงาน แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๑ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําที่ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายหลายอย่าง ให้ได้รับ
เงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายในตําแหน่งหน้าที่ซึ่งมีจํานวนเงินมากกว่าแต่เพียงอย่างเดียว
ข้อ ๑๒ ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ
ปลี กย่ อยซึ่ งไม่ ขัด หรื อแย้ งกั บ ระเบี ย บนี้ ได้ ต ามความจํา เป็ น รวมทั้ งมี อํา นาจตี ความและวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หา
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔
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