(สาเนา)

ระเบียบกองทัพอากาศ
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบารุงอากาศยานทหาร
พ.ศ.๒๕๖๒
เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตซ่อมบารุงอากาศยานทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบารุงอากาศยาน
ทหาร พ.ศ.๒๕๖๒”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
บรรดาระเบี ยบ ข้อบังคับ และคาสั่งอื่นใด ในส่ วนที่กาหนดไว้แล้ วในระเบียบนี้หรือ
ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
๓.๑ “การตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบความรู้ความสามารถเพื่อประเมินค่า
ขีดความสามารถเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบารุง
และความปลอดภัย โดยทาการตรวจสอบทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
๓.๒ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ
๓.๓ “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบความรู้ ความสามารถ
ของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ
๓.๔ “เจ้าหน้าที่ เหล่าทหารช่างอากาศ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานด้าน
การซ่ อ มบ ารุ ง อากาศยานทหารเป็ น ประจ าในหน้ า ที่ ช่ า งเครื่ อ งบิ น ช่ า งเครื่ อ งยนต์ ช่ า งไฟฟ้ า เครื่ อ งวั ด
ช่างโรงงาน ช่างนิวดรอลิก ช่างบริภัณฑ์ภาคพื้น ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกั บการบริหาร
และการซ่อมบารุงอากาศยาน
๓.๕ “เจ้าหน้าที่สหวิทยาการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ช่างทุกจาพวกทหารที่ได้รับ
การรับรองให้ดาเนินการบริการและซ่อมบารุงอากาศยานในลักษณะงานของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ
ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้ รักษาการตามระเบียบนี้ กับมีอานาจออกระเบีย บและ
คาสั่งปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตให้ทาการซ่อมบารุงอากาศยานทหาร การต่ออายุใบอนุญาต
และการบันทึกศักย์ในการซ่อมบารุงอากาศยานเฉพาะแบบ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้

หมวด ๑...
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หมวด ๑
ส่วนที่ ๑
หน้าที่และความรับผิดชอบ
ข้อ ๕ กรมช่างอากาศ
๕.๑ รับ ผิดชอบและดาเนินการตรวจสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้ าที่เหล่ า
ทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ผู้ขอใบอนุญาตให้ทาการซ่อมบารุงอากาศยานทหาร
๕.๒ ก าหนดเกณฑ์ ก ารตรวจสอบความรู้ ค วามสามารถ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ ผ่ า นเกณฑ์
การตรวจสอบ ต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความเป็นมาตรฐาน
๕.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจาปี เสนอ กรมกาลังพลทหารอากาศ ทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
๕.๔ ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินค่า เพื่อพัฒนา
แนวทางปฏิบัติงานต่อไป
ข้อ ๖ กองบินและโรงเรียนการบิน
๖.๑ ดาเนินการตรวจสอบร่วมกับกรมช่างอากาศ
๖.๒ จัดเจ้าหน้ าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการในสังกัด เข้ารับ
การตรวจสอบความรู้ความสามารถทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
๖.๓ ให้ ค วามร่ ว มมื อ และอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบภาคปฏิ บั ติ แ ก่
คณะกรรมการ
๖.๔ น าข้ อ เสนอแนะที่ ได้ จากการตรวจสอบปรั บ ปรุง แนวทางการปฏิ บั ติ งานกั บ
เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการและอานาจหน้าที่
ข้อ ๗ คณะกรรมการ ประกอบด้วย
๗.๑ เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นรองประธานกรรมการ
๗.๓ รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการ
๗.๔ ผู้อานวยการกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการและเลขานุการ
๗.๕ รองผู้อานวยการกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการ
๗.๖ หัวหน้ากองกาลังพล กองบังคับการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการ
๗.๗ หั ว หน้ า แผนกวิ ท ยาการ กองวิ ท ยาการ กรมช่ า งอากาศ เป็ น กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
๗.๘ หัวหน้าแผนกบริหารกาลังพล กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ข้อ ๘ คณะกรรมการ...
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ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่
๘.๑ กาหนดนโยบาย แนะนา และให้คาปรึกษาการตรวจสอบความรู้ความสามารถ
เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ
๘.๒ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่ าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่
สหวิท ยาการ ทั้งภาควิช าการและภาคปฏิ บั ติ ตามที่ คณะอนุก รรมการรายงาน ตรวจสอบเพื่ อประเมิน ค่ า
ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และความเป็นมาตรฐาน โดยทาการตรวจสอบความถูกต้อง
ตามที่คณะอนุกรรมการรายงาน
๘.๓ รายงานสรุป ผลการทดสอบเพื่ อ ขอรับ ใบอนุญ าตซ่ อมบ ารุงอากาศยานทหาร
การต่ อ อายุ การบั น ทึ ก เพิ่ ม ศั ก ย์ ของเจ้ าหน้ าที่ เหล่ าทหารช่ างอากาศและเจ้ าหน้ าที่ ส หวิ ท ยาการ แจ้ งให้
กรมกาลังพลทหารอากาศ ทราบ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี
๘.๔ เจ้ากรมช่างอากาศอนุมัติใบอนุญาตซ่อมบารุงอากาศยานให้ผู้ผ่านการทดสอบ
ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ
๘.๕ ผู้ อ านวยการกองวิ ท ยาการ กรมช่ า งอากาศ อนุ มั ติ ก ารต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าต
ซ่อมบารุงอากาศยานทหารและอนุมัติการบันทึกศักย์
๘.๖ หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ ตรวจสอบการขอบันทึก
ศักย์ในการซ่อมบารุงอากาศยานเฉพาะแบบหรือความชานาญพิเศษเฉพาะทาง
ส่วนที่ ๓
คณะอนุกรรมการและหน้าที่
ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านสายวิทยาการช่างอากาศ
ที่เจ้ากรมช่างอากาศแต่งตั้งมีจานวนไม่น้อ ยกว่า ๓ คน โดยมี ผู้ อานวยการกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ
เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน
ข้อ ๑๐ คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่
๑๐.๑ ดาเนิน การตรวจสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ
และเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน
๑๐.๒ จัดให้มีการทดสอบดังนี้
๑๐.๒.๑ ภาควิชาการ จัดทาแบบทดสอบทางวิชาการต่าง ๆ ที่เหมาะสมสาหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ โดยใช้เอกสารตามที่ กรมช่างอากาศ
กาหนด
๑๐.๒.๒ ภาคปฏิบัติ กาหนดรายละเอียดการทดสอบความชานาญทักษะ
พื้นฐานช่างอากาศที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบารุงอากาศยานของกองทัพอากาศ
๑๐.๓ จัดให้มีประวัติบันทึกการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ของเจ้าหน้าที่เหล่า
ทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ เก็บไว้ที่ แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ
๑๐.๔ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
๑๐.๕ สรุปผล...
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๑๐.๕ สรุปผลการตรวจสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ
และเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ เสนอคณะกรรมการ
หมวด ๒
การตรวจสอบออกใบอนุญาตซ่อมบารุงอากาศยานทหาร
ข้อ ๑๑ การตรวจสอบความรู้ ค วามสามารถของเจ้ า หน้ า ที่ เหล่ า ทหารช่ า งอากาศและ
เจ้าหน้าที่สหวิทยาการ แบ่งการสอบออกเป็น ๒ ภาค ดังนี้
๑๑.๑ การทดสอบภาควิชาการ
๑๑.๑.๑ คณะอนุ กรรมการต้ องแจ้งให้ ผู้ รับการทดสอบทราบถึ งก าหนดการ
และสถานที่สอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน โดยมีวิชาทดสอบความรู้ภาควิชาการ ๕ วิชา ดังนี้
๑๑.๑.๑.๑ วิชาความรู้อากาศยานทั่วไป (Airplane General)
๑๑.๑.๑.๒ วิชาเครื่องยนต์อากาศยาน (Power Plant)
๑๑.๑.๑.๓ วิชาโครงสร้างอากาศยาน (Airframe)
๑๑.๑.๑.๔ วิชามนุษย์ปัจจัย (Human Factor)
๑๑.๑.๑.๕ วิชากฎ ระเบียบ และคาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบารุง
อากาศยานทหาร (Military Regulation)
๑๑.๑.๒ เกณฑ์การทดสอบภาควิชาการ ดังนี้
๑๑.๑.๒.๑ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
จึงจะถือว่าสอบผ่าน
๑๑.๑.๒.๒ ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารทดสอบครั้งแรก ให้ ดาเนิ น การ
ทดสอบใหม่หลังจากทราบผลแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
๑๑.๒ การตรวจสอบภาคปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ในแต่ละทักษะพื้นฐานต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ และ เจ้าหน้าที่สหวิทยาการ จะได้รับใบอนุญาตให้
ทาการซ่อมบารุงอากาศยานทหาร เมื่อผลการทดสอบความรู้ภาควิชาการ มีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ ในแต่ละ
รายวิชาและผลการตรวจสอบทักษะพื้นฐานช่างอากาศยาน ช่างที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมบารุงอากาศ
ยานของกองทัพอากาศภาคปฏิบัติ จะต้องมีคะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ข้อ ๑๓ การตรวจสอบและการรายงานผลการประเมินค่าความรู้ความสามารถเจ้าหน้ าที่เหล่า
ทหารช่างอากาศและเจ้าหน้ าที่ส หวิท ยาการ เพื่อให้ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็ นมาตรฐานเดียวกั น
จึงกาหนดแบบการตรวจสอบไว้ ดังนี้
๑๓.๑ แบบรายงานผลการตรวจสอบความรู้ การต่ ออายุ การเพิ่ มศักย์ ความสามารถ
เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ตามผนวก ก ท้ายระเบียบนี้
๑๓.๒ แบบรายงานผลสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตามผนวก ข ท้ายระเบียบนี้
หมวด ๓ ...

