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ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา  

                   พ.ศ.๒๕๕๔ 

 

โดยท่ีเป็นการสมควรกําหนดระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา 
ไว้เพ่ือเป็นหลักในการปฏิบัติสําหรับผู้ที่ปฏิบัติงานบนอากาศยานเป็นประจํา อาศัยอํานาจตามข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา 
พ.ศ.๒๕๕๔” 

ข้อ ๒   ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

บรรดาระเบียบ และคําสั่งอ่ืนใด ในส่วนท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน  

ข้อ ๓   ในระเบียบนี้ 
     ๓.๑  “ต้นหน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้นหน และประจํา

ทําการในหน้าท่ีต้นหนบนอากาศยาน  
      ๓.๒  “ผู้ตรวจการณ์” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้ตรวจการณ์ 

และประจําทําการในหน้าท่ีผู้ตรวจการณ์บนอากาศยาน 
        ๓.๓  “ผู้ท้ิงระเบิด” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรผู้ท้ิงระเบิด 

และประจําทําการในหน้าท่ีผู้ท้ิงระเบิดบนอากาศยาน 
       ๓.๔  “เจ้าหน้าที่สรรพาวุธ” หมายความว่า ผู้ซึ่งสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธประจําอากาศยาน และประจําทําการในหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธบนอากาศยาน 
        ๓.๕  “เจ้าหน้าท่ีวิทยุ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีสื่อสาร

ประจําอากาศยานหรือหลักสูตรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และประจําทําการในหน้าท่ี 
เจ้าหน้าท่ีสื่อสารหรือเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์บนอากาศยาน 

      ๓.๖  “ช่างอากาศ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรช่างเทคนิค 
ประจําอากาศยาน และประจําทําการในหน้าท่ีช่างอากาศบนอากาศยาน 

 
 

๓.๗  “เจ้าหน้าท่ี ... 
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        ๓.๗  “เจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปทางอากาศ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปทางอากาศประจําอากาศยาน และประจําทําการในหน้าที่เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปทางอากาศ 
บนอากาศยาน 

  ๓.๘  “เจ้าหน้าท่ีขนส่งทางอากาศ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
พนักงานจัดบรรทุกบนเครื่องบิน และประจําทําการในหน้าท่ีจัดบรรทุกพัสดุและผู้โดยสารบนอากาศยาน   
  ๓.๙  “เจ้าหน้าท่ีต้อนรับบนอากาศยาน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
พนักงานต้อนรับบนอากาศยาน และประจํ า ทําการในหน้า ท่ีพนักงาน ต้อนรับบนอากาศยาน 
 ๓.๑๐  “แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรแพทย์หรือพยาบาลเวชศาสตร์การบิน หรือหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะสาขาการพยาบาล 
เวชศาสตร์การบิน และประจําทําการในหน้าท่ีแพทย์หรือพยาบาลเวชศาสตร์การบินบนอากาศยาน 
 ๓.๑๑  “เจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรการควบคุมการบินสกัดก้ัน และประจําทําการในหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
บนอากาศยาน 

 ๓.๑๒  “เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการเรดาร์แจ้งเตือน” หมายความว่า ผู้ซ่ึงสําเร็จการศึกษา 
ตามหลักสูตรการซ่อมบํารุงเรดาร์แจ้งเตือนบนอากาศยาน และประจําทําการในหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
เรดาร์แจ้งเตือนบนอากาศยาน  

ข้อ ๔ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา แบ่งออกเป็น ๑๒ ประเภท ได้แก่ 
 ๔.๑  ต้นหน   
  ๔.๒  ผู้ตรวจการณ์  
  ๔.๓  ผู้ท้ิงระเบิด 
 ๔.๔  เจ้าหน้าท่ีสรรพาวุธ  
  ๔.๕  เจ้าหน้าท่ีวิทยุ  
  ๔.๖  ช่างอากาศ    

 ๔.๗  เจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปทางอากาศ  
  ๔.๘  เจ้าหน้าท่ีขนส่งทางอากาศ  
  ๔.๙  เจ้าหน้าท่ีต้อนรับบนอากาศยาน  
  ๔.๑๐  แพทย์และพยาบาลเวชศาสตร์การบิน  
 ๔.๑๑  เจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
 ๔.๑๒  เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการเรดาร์แจ้งเตือน 

 
 

ข้อ ๕  คุณสมบัติ ... 
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ข้อ ๕   คุณสมบัติของผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา มีดังนี้ 
 ๕.๑  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในข้อ ๓ จากส่วนราชการหัวหน้าสายวิทยาการ 
หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีเทียบเท่า ซ่ึงกองทัพอากาศรับรอง 
 ๕.๒  มีสมรรถภาพร่างกายและจิตใจเหมาะสมตามที่คณะกรรมการแพทย์ของ
สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ตรวจรับรองแล้ว เห็นสมควรให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู ้ทําการ    
บนอากาศยานเป็นประจํา 
 ๕.๓  ได้รับการบรรจุในตําแหน่งตามคําชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยท่ีกําหนดให้เป็น
ตําแหน่งผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา 
 ๕.๔  อายุไม่เกิน ๕๐ ปี ยกเว้น ต้นหนให้กําหนดอายุเช่นเดียวกับนักบิน และเจ้าหน้าท่ี
ต้อนรับบนอากาศยาน ต้องมีอายุไม่เกิน ๔๐ ปี 

ข้อ ๖ ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําท่ีมีอายุเกินตามท่ีกําหนดในข้อ ๕.๔ ให้ต่ออายุได้ 
ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี (ยกเว้นเจ้าหน้าท่ีต้อนรับบนอากาศยานให้ต่ออายุได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี และสูงสุดไม่เกิน  
๕ ครั้ง) ท้ังนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

 ๖.๑  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ดี เป็นท่ีไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา 
 ๖.๒  มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ดี  
โดยคณะกรรมการแพทย์ของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศในข้อ ๕.๒ ตรวจรับรองแล้ว 
   ๖.๓  คณะกรรมการประเมินค่าของส่วนราชการหัวหน้าสายวิทยาการ เห็นสมควร
ให้ต่ออายุการบินได้ 

ข้อ ๗   ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจํา ต้องมีชั่วโมงบินอย่างน้อยปีละ ๒๔ ชั่วโมงข้ึนไป  
จึงจะได้รับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพิ่มพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม และจะต้องทําการตรวจสอบความรู้ความสามารถประจําปีโดยคณะกรรมการประเมินค่า
ของส่วนราชการหัวหน้าสายวิทยาการ อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และให้รายงานผลการตรวจสอบความรู้
ความสามารถประจําปี ส่งถึงกรมกําลังพลทหารอากาศ ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพ่ือขออนุมัติ 
ผู้บัญชาการทหารอากาศให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําต่อไปได้   

ข้อ ๘   ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําท่ีมีชั่วโมงบินน้อยกว่าท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๗ ให้งดรับ
เงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย ดังนี้ 

  ๘.๑  ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําท่ีมีชั่วโมงบินน้อยกว่าตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๗ 
แต่ไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง ให้งดรับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไปรวม ๓ เดือน 
 
 

๘.๒  ผู้ทําการ ... 



- ๔ - 
 
  ๘.๒  ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําท่ีมีชั่วโมงบินน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของชั่วโมงบิน
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๗ ให้งดรับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไปรวม ๔ เดือน 

ข้อ ๙  การกําหนดจํานวนชั่วโมงบินของผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําในข้อ ๗ มิให้ใช้บังคับ
ในกรณีท่ีผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําผู้นั้นได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานอ่ืนชั่วคราว หรือศึกษา หรือดูงานใน
ระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี นับจากวันท่ีได้รับอนุมัติ  

ข้อ ๑๐  ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําท่ีได้รับคําสั่งให้ปฏิบัติงานอ่ืนชั่วคราว หรือศึกษา 
หรือดูงานในระยะเวลาเกิน ๑ ปี ให้ส่วนราชการต้นสังกัดรายงานขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ  
(ผ่านกรมกําลังพลทหารอากาศ) ให้พ้นจากหน้าท่ีผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําและงดรับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย
ต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานอ่ืนชั่วคราว หรือศึกษา หรือดูงาน แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๑  ผู้ทําการบนอากาศยานเป็นประจําท่ีได้รับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายหลายอย่าง ให้ได้รับ
เงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายในตําแหน่งหน้าท่ีซ่ึงมีจํานวนเงินมากกว่าแต่เพียงอย่างเดียว  

ข้อ ๑๒  ให้เจ้ากรมกําลังพลทหารอากาศรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอํานาจออกระเบียบ
ปลีกย่อยซ่ึงไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตามความจําเป็น รวมท้ังมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหา 
เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 
 ประกาศ  ณ  วันท่ี    ๓๐    มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๔ 
 
 
                                           (ลงชื่อ)  พลอากาศเอก อิทธพร  ศุภวงศ์ 
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                                                                  ผู้บญัชาการทหารอากาศ 
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