
ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร 

พ.ศ.๒๕๖๒ 
 

เพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการออกใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยาน
ทหาร พ.ศ.๒๕๖๒” 

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือ 

ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
 ๓.๑   “การตรวจสอบ” หมายความว่า การตรวจสอบความรู้ความสามารถเพ่ือประเมินค่า  

ขีดความสามารถเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการซ่อมบ ารุง
และความปลอดภัย โดยท าการตรวจสอบทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 

 ๓.๒ “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการตรวจสอบความรู้ความสามารถของ
เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ 

 ๓.๓ “คณะอนุกรรมการ” หมายความว่า คณะอนุกรรมการตรวจสอบความรู้ ความสามารถ 
ของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ 

 ๓.๔ “เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้าน   
การซ่อมบ ารุงอากาศยานทหารเป็นประจ าในหน้าที่ช่างเคร่ืองบิน ช่างเคร่ืองยนต์ ช่างไฟฟ้าเคร่ืองวัด         
ช่างโรงงาน ช่างนิวดรอลิก ช่างบริภัณฑ์ภาคพ้ืน ช่างบริภัณฑ์อากาศยาน หรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการบริหาร
และการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

 ๓.๕ “เจ้าหน้าที่สหวิทยาการ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ช่างทุกจ าพวกทหารที่ได้รับ
การรับรองให้ด าเนินการบริการและซ่อมบ ารุงอากาศยานในลักษณะงานของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ 

ข้อ ๔ ให้เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้  กับมีอ านาจออกระเบียบและ
ค าสั่งปลีกย่อยที่เกี่ยวข้องกับการออกใบอนุญาตให้ท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร การต่ออายุใบอนุญาต 
และการบันทึกศักย์ในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเฉพาะแบบ ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

 

 

 

หมวด ๑... 

(ส าเนา) 
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หมวด ๑ 

ส่วนที่ ๑ 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

 ข้อ ๕ กรมช่างอากาศ 
  ๕.๑ รับผิดชอบและด าเนินการตรวจสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เหล่า
ทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ผู้ขอใบอนุญาตให้ท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร 
  ๕.๒ ก าหนดเกณฑ์การตรวจสอบความรู้ความสามารถ เพ่ือให้ผู้ที่ผ่ านเกณฑ์        
การตรวจสอบ ต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความเป็นมาตรฐาน 
  ๕.๓ รายงานสรุปผลการตรวจสอบประจ าปี เสนอ กรมก าลังพลทหารอากาศ ทราบ
ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
  ๕.๔ ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินค่า เพ่ือพัฒนา
แนวทางปฏิบัติงานต่อไป 

 ข้อ ๖ กองบินและโรงเรียนการบิน 
  ๖.๑ ด าเนินการตรวจสอบร่วมกับกรมช่างอากาศ 
  ๖.๒ จัดเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการในสังกัด เข้ารับ
การตรวจสอบความรู้ความสามารถทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
  ๖.๓ ให้ความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการตรวจสอบภาคปฏิบัติแก่
คณะกรรมการ 
  ๖.๔ น าข้อเสนอแนะที่ได้จากการตรวจสอบปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานกับ
เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ 

 

ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ 

 ข้อ ๗ คณะกรรมการ ประกอบด้วย 
  ๗.๑ เจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานกรรมการ 
  ๗.๒ รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๗.๓ รองเสนาธิการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการ 
  ๗.๔ ผู้อ านวยการกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  ๗.๕ รองผู้อ านวยการกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการ 
  ๗.๖  หัวหน้ากองก าลังพล  กองบังคับการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการ 
  ๗.๗ หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  ๗.๘ หัวหน้าแผนกบริหารก าลังพล กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

ข้อ ๘  คณะกรรมการ... 
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 ข้อ ๘ คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ 
  ๘.๑ ก าหนดนโยบาย แนะน า และให้ค าปรึกษาการตรวจสอบความรู้ความสามารถ
เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ 
  ๘.๒ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่   
สหวิทยาการ ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตามที่คณะอนุกรรมการรายงาน ตรวจสอบเพ่ือประเมินค่า      
ขีดความสามารถ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และความเป็นมาตรฐาน โดยท าการตรวจสอบความถูกต้อง
ตามท่ีคณะอนุกรรมการรายงาน 
  ๘.๓ รายงานสรุปผลการทดสอบเพ่ือขอรับใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร   
การต่ออายุ การบันทึกเพ่ิมศักย์ ของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ แจ้งให้      
กรมก าลังพลทหารอากาศ ทราบ ภายในเดือนมกราคมของทุกปี 
  ๘.๔ เจ้ากรมช่างอากาศอนุมัติใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานให้ผู้ผ่านการทดสอบ 
ทั้งภาควิชาการและภาคปฏิบัติ 
  ๘.๕ ผู้อ านวยการกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ อนุมัติการต่ออายุใบอนุญาต      
ซ่อมบ ารุงอากาศยานทหารและอนุมัติการบันทึกศักย์ 
  ๘.๖ หัวหน้าแผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ ตรวจสอบการขอบันทึก
ศักย์ในการซ่อมบ ารุงอากาศยานเฉพาะแบบหรือความช านาญพิเศษเฉพาะทาง 
 

ส่วนที่ ๓ 

คณะอนุกรรมการและหน้าที่ 

 ข้อ ๙ คณะอนุกรรมการ ประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านสายวิทยาการช่างอากาศ   
ที่เจ้ากรมช่างอากาศแต่งตั้งมีจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน โดยมี ผู้อ านวยการกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ    
เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่า ๒ คน 

 ข้อ ๑๐  คณะอนุกรรมการ มีหน้าที่ 
   ๑๐.๑ ด าเนินการตรวจสอบความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ 
และเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
   ๑๐.๒ จัดให้มีการทดสอบดังนี้ 
     ๑๐.๒.๑ ภาควิชาการ จัดท าแบบทดสอบทางวิชาการต่าง ๆ ที่เหมาะสมส าหรับ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ โดยใช้เอกสารตามที่ กรมช่างอากาศ 
ก าหนด 
     ๑๐.๒.๒ ภาคปฏิบัติ ก าหนดรายละเอียดการทดสอบความช านาญทักษะ
พ้ืนฐานช่างอากาศที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุงอากาศยานของกองทัพอากาศ 
   ๑๐.๓ จัดให้มีประวัติบันทึกการสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เหล่า
ทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ เก็บไว้ที่ แผนกวิทยาการ กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ 
   ๑๐.๔ ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
 

๑๐.๕  สรุปผล... 
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   ๑๐.๕ สรุปผลการตรวจสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ 
และเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ เสนอคณะกรรมการ 

 

หมวด ๒ 

การตรวจสอบออกใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร 

 ข้อ ๑๑ การตรวจสอบความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ เหล่าทหารช่างอากาศและ
เจ้าหน้าที่สหวิทยาการ แบ่งการสอบออกเป็น ๒ ภาค ดังนี้ 
   ๑๑.๑ การทดสอบภาควิชาการ 
     ๑๑.๑.๑ คณะอนุกรรมการต้องแจ้งให้ผู้รับการทดสอบทราบถึงก าหนดการ 
และสถานที่สอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๔๕ วัน โดยมีวิชาทดสอบความรู้ภาควิชาการ ๕ วิชา ดังนี้ 
      ๑๑.๑.๑.๑ วิชาความรู้อากาศยานทั่วไป (Airplane General) 
      ๑๑.๑.๑.๒ วิชาเคร่ืองยนต์อากาศยาน (Power Plant) 
      ๑๑.๑.๑.๓ วิชาโครงสร้างอากาศยาน (Airframe) 
      ๑๑.๑.๑.๔ วิชามนุษย์ปัจจัย (Human Factor) 
      ๑๑.๑.๑.๕ วิชากฎ ระเบียบ และค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุง
อากาศยานทหาร (Military Regulation) 
     ๑๑.๑.๒ เกณฑ์การทดสอบภาควิชาการ ดังนี้ 
      ๑๑.๑.๒.๑ ผู้เข้ารับการทดสอบต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
จึงจะถือว่าสอบผ่าน 
      ๑๑.๑.๒.๒ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบคร้ังแรก ให้ด าเนินการ
ทดสอบใหม่หลังจากทราบผลแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน 
   ๑๑.๒ การตรวจสอบภาคปฏิบัติ เป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ในแต่ละทักษะพ้ืนฐานต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ข้อ ๑๒  เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศ และ เจ้าหน้าที่สหวิทยาการ จะได้รับใบอนุญาตให้
ท าการซ่อมบ ารุงอากาศยานทหาร เมื่อผลการทดสอบความรู้ภาควิชาการ มีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ในแต่ละ
รายวิชาและผลการตรวจสอบทักษะพ้ืนฐานช่างอากาศยาน ช่างที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุงอากาศ
ยานของกองทัพอากาศภาคปฏิบัติ จะต้องมีคะแนนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
 ข้อ ๑๓  การตรวจสอบและการรายงานผลการประเมินค่าความรู้ความสามารถเจ้าหน้าที่เหล่า
ทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ เพ่ือให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นมาตรฐานเดียวกัน      
จึงก าหนดแบบการตรวจสอบไว้ ดังนี้ 
   ๑๓.๑ แบบรายงานผลการตรวจสอบความรู้ การต่ออายุ การเพ่ิมศักย์ ความสามารถ
เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยาการ ตามผนวก ก ท้ายระเบียบนี้ 
   ๑๓.๒ แบบรายงานผลสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ ตามผนวก ข ท้ายระเบียบนี้ 
 
 

หมวด ๓ ... 
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