
สำเนาคูฉบับ 

ประกาศสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
เรื่อง  ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

 

โดยที่เปนการสมควรกำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานผูประจำหนาที่ประเภทชางซอมบำรุง
อากาศยานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล ICAO ANNEX 1 และอาศัยอำนาจตามความในระเบียบ
กองทัพอากาศวาดวยการกำกับการบิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๓๓ และ ขอ ๓๔ จึงวางประกาศไว ดังนี ้

๑. ในประกาศนี้ 
 ๑.๑ “ผูอำนวยการ” หมายความวา ผูอำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
 ๑.๒ “สำนักงาน” หมายความวา สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
 ๑.๓ “ใบอนุญาต” หมายความวา เอกสารใด ๆ ที่ออกโดยกองทัพอากาศซึ่งมีขอความ 

ท่ีแสดงใหเห็นวาบุคคลไดรับการรับรองมาตรฐาน 
 ๑.๔ “การเทียบโอน” หมายความวา การขอเทียบโอนคุณสมบัติของผูมีสิทธิไดรับ

ใบอนุญาตหรอืผูมีสิทธิไดรับบันทึกศักย 
 ๑.๕ “ศักยหรือวุฒิ” หมายความวา ความสามารถท่ีชางซอมบำรุงอากาศยานไดรับเพิ่มเติม 

ซึ ่งแสดงอยู บนใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน โดยระบุถึงเง ื ่อนไขพิเศษ สิทธิในการปฏิบัต ิหน าท่ี  
หรือขอจำกัดใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับใบอนุญาตดังกลาว 

 ๑.๖ “อนุสัญญา” หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ  
ซึ่งทำข้ึน ท่ีเมืองชิคาโก เมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๘๗ 

 ๑.๗ “หนังสือรับรอง” หมายความวา หนังสือใดที่ออกโดยกองทัพอากาศซึ่งมีขอความ 
ท่ีแสดงใหเห็นวาผูประจำหนาท่ีไดรับรองมาตรฐานตามขอกำหนด 

 ๑.๘ “การบำรุงรักษา” หมายความวา งานท่ีตองทำเพื่อใหอากาศยานคงความตอเนื่อง
ของความสมควรเดินอากาศ เชน การซอม การตรวจพินิจ การถอดเปลี่ยน การดัดแปลง หรือการแกไข
ขอบกพรอง เปนตน    

 ๑.๙ “การซอมบำรุงระดับฝูงบิน” หมายความวา การตรวจ การบริการ การแกไข
ขอขัดของ ณ ฝูงบิน 

 ๑.๑๐  “การซอมบำรุงระดับโรงงาน” หมายความวา การตรวจ การบริการ การแกไข
ขอขัดของ ณ กองเทคนิคกองบิน กองการซอมบำรุงโรงเรียนการบิน และหนวยซอมระดับโรงงาน 

 ๑.๑๑  “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยาน” หมายความวา เจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ดานการซอมบำรุงอากาศยานเปนประจำในหนาที่ชางเครื ่องบิน ชางเครื ่องยนต ชางไฟฟาเครื ่องวัด  
ชางโรงงาน ชางนิวดรอลิกส ชางบริภัณฑภาคพื้น ชางบริภัณฑอากาศยาน ชางสื ่อสารอิเล็กทรอนิกส 
ชางสรรพาวุธ หรือดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานซอมบำรุงอากาศยาน 

 
 

๒. ใบอนุญาต… 
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๒. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน แบงออกเปน ๘ ประเภท ดังตอไปนี ้
 ๒.๑ ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท A ใหสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน

ซอมบำรุงอากาศยานเปนผูชวยปฏิบัติงานซอมบำรุง   
 ๒.๒ ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B1 ใหสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ซอมบำรุงอากาศยานมีความชำนาญดานระบบอากาศยานและ/หรือโครงสรางอากาศยานและ/หรือเครื่องยนต
อากาศยาน 

 ๒.๓ ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B2 ใหสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ซอมบำรุงอากาศยานมีความชำนาญดานเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส 

 ๒.๔ ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B3 ใหสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ซอมบำรุงอากาศยานมีความชำนาญดานระบบสรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส 

 ๒.๕ ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C1 ใหสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ซอมบำรุงอากาศยานมีความเชี ่ยวชาญดานระบบอากาศยานและ/หรือโครงสรางอากาศยานและ/หรือ
เครื่องยนตอากาศยาน 

 ๒.๖ ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C2 ใหสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ซอมบำรุงอากาศยานมีความเชี่ยวชาญดานเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส 

 ๒.๗ ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C3 ใหสำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงาน
ซอมบำรุงอากาศยานมีความเช่ียวชาญดานระบบสรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนกิส 
 ๒.๘ ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท LAE (Licenced Aircraft Engineer) 
ใหสำหรับวิศวกรอากาศยานปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยาน หรือบริหารการซอมบำรุงเฉพาะแบบอากาศยาน  

๓. การกำหนดลักษณะ รูปแบบ รายละเอียดของแบบใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน
อางอิงขอกำหนดขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ เอกสารหมายเลข ๙๓๐๓ (ICAO Doc 9303)  
ขนาดบัตรกวาง ๕.๔๐ เซนติเมตร ยาว ๘.๕๖ เซนติเมตร หนา ๐.๒๕ เซนติเมตร ตามผนวก ก แนบทายประกาศนี้ 

๔. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท A ผูมีสิทธิ์ไดรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๔.๑ มีอายุไมต่ำกวา ๑๘ ปบริบูรณ 
 ๔.๒ มีประสบการณเปนเจาหนาที่ซอมบำรุงอากาศยานปฏิบัติหนาที่การซอมบำรุง

อากาศยานกับอากาศยานตอเนื่อง ๒ ป หรือกรณีจบการศึกษาจากสถานศึกษาและหลักสูตรการศึกษาท่ีไดรับ
การรับรองจากสำนักงาน ตองมีประสบการณในการซอมบำรุงอากาศยานกับอากาศยานตอเนื่องมาแลวไมนอย
กวา ๖ เดือน 

 ๔.๓ ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 
 ๔.๔ ผานการทดสอบความรูภาควิชาการและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานกำหนด 

๕. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B1 ผูมีสิทธิ์ไดรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๕.๑ มีอายุ ๒๑ ปบริบูรณข้ึนไป 
 

๕.๒  มีประสบการณ... 
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 ๕.๒ มีประสบการณปฏิบัติหนาที ่การซอมบำรุงอากาศยานดานระบบอากาศยาน 
โครงสรางอากาศยาน เครื ่องยนตอากาศยาน บริภัณฑอากาศยาน ตอเนื ่องไมนอยกวา ๔ ป หรือกรณี 
จบการศึกษาจากสถานศึกษาและหลักสูตรการซอมบำรุงท่ีไดรับการรับรองจากสำนักงาน ตองมีประสบการณ
ในการซอมบำรุงอากาศยานเฉพาะดานระบบอากาศยาน โครงสรางอากาศยาน เครื่องยนตอากาศยาน บริภัณฑ
อากาศยาน ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

 ๕.๓ มีใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท A 
 ๕.๔ ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 
 ๕.๕ ผานการทดสอบความรูภาควิชาการตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานกำหนด   

๖. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B2 ผูมีสิทธิ์ไดรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๖.๑ มีอายุ ๒๑ ปบริบูรณข้ึนไป 
 ๖.๒ มีประสบการณปฏิบัติหนาท่ีการซอมบำรุงอากาศยานดานเครื่องวัดประกอบการบิน 

ระบบไฟฟาอากาศยาน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสตอเนื่องไมนอยกวา ๔ ป หรือกรณีจบการศึกษาจาก
สถานศึกษาและหลักสูตรการซอมบำรุงที่ไดรับการรับรองจากสำนักงาน ตองมีประสบการณในการซอมบำรุง
อากาศยานเฉพาะดานเครื ่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยานและระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส 
ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๒ ป 

 ๖.๓ มีใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท A 
 ๖.๔ ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 
 ๖.๕ ผานการทดสอบความรูภาควิชาการตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานกำหนด 

๗. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B3 ผูมีสิทธิ์ไดรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๗.๑ มีอายุ ๒๑ ปบริบูรณข้ึนไป 
 ๗.๒ มีประสบการณปฏิบัติหนาที ่การซอมบำรุงอากาศยานดานระบบสรรพาวุธ/ 

ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกสตอเนื่องไมนอยกวา ๔ ป หรือกรณีจบการศึกษาโครงการศึกษาหรือหลักสูตร 
การซอมบำรุงที่ไดรับการรับรองจากสำนักงาน ตองมีประสบการณในการซอมบำรุงอากาศยานดานระบบ
สรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๒ ป   

 ๗.๓ มีใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท A  
 ๗.๔ ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 
 ๗.๕ ผานการทดสอบความรูภาควิชาการตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานกำหนด  

๘. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C1 ผูมีสิทธิ์ไดรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๘.๑  มีอายุ ๒๕ ปบริบูรณข้ึนไป 
 ๘.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชางตรวจอากาศยานหรือเทียบเทา 
 ๘.๓ มีประสบการณปฏิบัติหนาที ่การซอมบำรุงอากาศยานดานระบบอากาศยาน 

โครงสรางอากาศยาน เครื ่องยนตอากาศยาน บริภัณฑอากาศยานตอเนื ่องไมนอยกวา ๑๒ ป หรือกรณี 
จบการศึกษาจากสถานศึกษาและหลักสูตรการซอมบำรุงท่ีไดรับการรับรองจากสำนักงาน ตองมีประสบการณ
ในการซอมบำรุงอากาศยานดานระบบอากาศยาน โครงสรางอากาศยาน เครื่องยนตอากาศยาน บริภัณฑ
อากาศยานตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป  

 ๘.๔ มีใบอนุญาต... 



 - ๔ - 

 ๘.๔ มีใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B1 
 ๘.๕ ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 
 ๘.๖ ผานการทดสอบความรูภาควิชาการตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานกำหนด   

๙. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C2 ผูมีสิทธิ์ไดรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 ๙.๑ มีอายุ ๒๕ ปบริบูรณข้ึนไป 
 ๙.๒ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชางตรวจอากาศยานหรือเทียบเทา  
 ๙.๓ มีประสบการณปฏิบัติหนาที ่การซอมบำรุงอากาศยานดานเครื ่องวัดประกอบ 

การบิน ระบบไฟฟาอากาศยานและระบบสื ่อสารอิเล็กทรอนิกสตอเนื ่องไมนอยกวา ๑๒ ป หรือกรณี 
จบการศึกษาจากสถานศึกษาและหลักสูตรการซอมบำรุงท่ีไดรับการรับรองจากสำนักงาน ตองมีประสบการณ
ในการซอมบำรุงอากาศยานเฉพาะดานเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยานและระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป 

 ๙.๔ มีใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท A หรือ B2 
 ๙.๕ ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 

 ๙.๖ ผานการทดสอบความรูภาควิชาการตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานกำหนด  

๑๐. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C3 ผูมีสิทธิ์ไดรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑๐.๑  มีอายุ ๒๕ ปบริบูรณข้ึนไป 
  ๑๐.๒  สำเร็จการศึกษาหลักสูตรชางตรวจอากาศยานหรือเทียบเทา 
  ๑๐.๓  มีประสบการณปฏิบัติหนาที่การซอมบำรุงอากาศยานดานระบบสรรพาวุธ/

ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกสตอเนื่องไมนอยกวา ๑๒ ป หรือกรณีจบการศึกษาจากสถานศึกษาและหลักสูตร
การซอมบำรุงที่ไดรับการรับรองจากสำนักงาน ตองมีประสบการณในการซอมบำรุงอากาศยานดานระบบ
สรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกสตอเนื่องมาแลวไมนอยกวา ๑๐ ป 

  ๑๐.๔  มีใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B3 
  ๑๐.๕  ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 
  ๑๐.๖  ผานการทดสอบความรูภาควิชาการตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานกำหนด  

๑๑. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท LAE (Licenced Aircraft Engineer) 
วิศวกรอากาศยาน ผูมีสิทธิ์ไดรับตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

  ๑๑.๑  มีอายุ ๒๕ ปบริบูรณข้ึนไป 
  ๑๑.๒  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมทุกสาขา หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวัสดุศาสตรทางการทหารและอากาศยาน 
  ๑๑.๓  มีประสบการณปฏิบัติหนาท่ีการซอมบำรุงอากาศยานหรือบริหารการซอมบำรุง

เฉพาะแบบอากาศยานตอเนื่องไมนอยกวา ๓ ป 
  ๑๑.๔  ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 
  ๑๑.๕  ผานการทดสอบความรูภาควิชาการตามหลักเกณฑท่ีสำนักงานกำหนด 
  กรณีไมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีตามขอ ๑๑.๒ จะตองมีประสบการณ  

ปฏิบัติหนาท่ีซอมบำรุงอากาศยานหรือบริหารงานชอมบำรุงอากาศยานตอเนื่องไมนอยกวา ๑๒ ป 
๑๒. ผูถือใบอนุญาต... 
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๑๒. ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท A มีสิทธิ ดังนี้ 
  ๑๒.๑  ปฏิบัติหนาท่ีเปนผูชวยชางซอมบำรุงอากาศยาน สามารถปฏิบัติงานซอมบำรุง 

กับอากาศยานท่ีระบบไมซับซอน เครื ่องยนตเด่ียวชนิดลูกสูบ (Single Piston Engine) ไมมีระบบแรงดัน
อากาศ (Non Pressurized) และสามารถดำเนินการสนับสนุนงานอื่น ๆ โดยมีผูเช่ียวชาญใหคำแนะนำ 

  ๑๒.๒  บันทึกการปฏิบัติงานลงแบบพิมพประจำอากาศยาน โดยมีผู เชี ่ยวชาญ 
ใหคำแนะนำ 

๑๓. ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B1 มีสิทธิ ดังนี้ 
  ๑๓.๑  สามารถดำเนินการซอมบำรุงและลงชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานโครงสราง

อากาศยาน เครื่องยนตอากาศยาน ระบบเครื่องกลตาง ๆ และระบบไฟฟาอากาศยานพื้นฐานระดับฝูงบิน 
และระดับโรงงานกับแบบอากาศยานที่ระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน โดยไมตองมีผูเชี่ยวชาญ 
ใหคำแนะนำ 

  ๑๓.๒  สามารถซอมระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนและไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
วิเคราะหสาเหตุขอขัดของระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกสได ระดับฝูงบินและระดับโรงงาน 

  ๑๓.๓  บันทึกการปฏิบัติงานลงแบบพิมพประจำอากาศยาน โดยไมตองมีผูเชี่ยวชาญ 
ใหคำแนะนำ 

๑๔. ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B2 มีสิทธิ ดังนี้ 
  ๑๔.๑  สามารถดำเนินการซอมบำรุงและลงชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานเครื ่องวัด

ประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยานและระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ระดับฝูงบินและระดับโรงงาน 
กับแบบอากาศยานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน โดยไมตองมีผูเช่ียวชาญใหคำแนะนำ 

  ๑๔.๒  สามารถซอมบำรุงเบื ้องตนที ่ม ีความเก ี ่ยวของกับโครงสรางอากาศยาน
เครื่องยนต และระบบเครื่องกล ระดับฝูงบินและระดับโรงงาน 

  ๑๔.๓  บันทึกการปฏิบัติงานลงแบบพิมพประจำอากาศยาน โดยไมตองมีผูเชี่ยวชาญ 
ใหคำแนะนำ   

๑๕. ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท B3 มีสิทธิ ดังนี้ 
  ๑๕.๑  สามารถดำเนินการซ อมบำรุงและลงชื ่อรับรองผลการปฏิบัต ิงานระบบ

สรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ระดับฝูงบินและระดับโรงงานกับแบบอากาศยานท่ีระบุในใบอนุญาต
ชางซอมบำรุงอากาศยานโดยไมตองมีผูเช่ียวชาญใหคำแนะนำ 

  ๑๕.๒  สามารถซอมบำรุงเบ้ืองตนระบบเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยาน 
ที่เกี่ยวของกับระบบสรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกสและโครงสรางอากาศยานเบื้องตน ระดับฝูงบิน
และระดับโรงงาน 
  ๑๕.๓  บันทึกการปฏิบัติงานลงแบบพิมพประจำอากาศยาน โดยไมตองมีผูเชี่ยวชาญ 
ใหคำแนะนำ  
 
 

๑๖.  ผูถือใบอนุญาต... 
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๑๖. ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C1 มีสิทธิ ดังนี้ 
  ๑๖.๑  สามารถดำเนินการซอมบำรุงและลงชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานโครงสราง

อากาศยาน เครื่องยนตอากาศยาน ระบบเครื่องกลตาง ๆ และระบบไฟฟาอากาศยานพื้นฐาน ระดับฝูงบิน 
และระดับโรงงานกับแบบอากาศยานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน  

  ๑๖.๒  สามารถซอมระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกสเบื้องตนและไมสามารถปฏิบัติหนาท่ี
วิเคราะหสาเหตุขอขัดของระบบไฟฟาอิเล็กทรอนิกสได ระดับฝูงบินและระดับโรงงาน 

  ๑๖.๓  บันทึกการปฏิบัติงานลงแบบพมิพประจำอากาศยาน  
  ๑๖.๔  บันทึกการปฏิบัติงานในฐานะผูตรวจลงแบบพิมพประจำอากาศยาน  
  ๑๖.๕  สามารถลงชื ่อปลอยอากาศยานทำการบินหลังจากซอมบำรุงอากาศยาน

โครงสรางอากาศยาน เครื ่องยนตอากาศยาน ระบบเครื่องกล ระดับฝูงบินกับแบบอากาศยานที่ระบุใน
ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

  ๑๖.๖  สามารถลงช่ือรับรองปลอยอากาศยานทำการบินหลังจากซอมบำรุงอากาศยาน
โครงสรางอากาศยาน เครื ่องยนตอากาศยาน ระบบเครื่องกล ระดับโรงงานกับแบบอากาศยานที่ระบุใน
ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน  

๑๗. ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C2 มีสิทธิ ดังนี้ 
  ๑๗.๑  สามารถดำเนินการซอมบำรุงและลงชื่อรับรองผลการปฏิบัติงานเครื ่องวัด

ประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยานและระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ระดับฝูงบินและระดับโรงงาน 
กับแบบอากาศยานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน  
  ๑๗.๒  สามารถซอมบำรุงเบื ้องตนที ่ม ีความเก ี ่ยวของกับโครงสรางอากาศยาน
เครื่องยนต และระบบเครื่องกล ระดับฝูงบินและระดับโรงงาน 

  ๑๗.๓  บันทึกการปฏิบัติงานลงแบบพิมพประจำอากาศยาน  
  ๑๗.๔  บันทึกการปฏิบัติงานในฐานะผูตรวจลงแบบพิมพประจำอากาศยาน  
  ๑๗.๕  สามารถลงชื ่อปลอยอากาศยานทำการบินหลังจากซอมบำรุงอากาศยาน

เครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยานและระบบส่ือสารอิเล็กทรอนิกส ระดับฝูงบินกับแบบอากาศ
ยานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

  ๑๗.๖  สามารถลงช่ือรับรองปลอยอากาศยานทำการบินหลังจากซอมบำรุงอากาศยาน
เครื ่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยานและระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกสระดับโรงงานที่ระบุใน
ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน  

๑๘. ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท C3 มีสิทธิ ดังนี้  
  ๑๘.๑  สามารถดำเนินการซ อมบำรุงและลงชื ่อรับรองผลการปฏิบัต ิงานระบบ

สรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ระดับฝูงบินและระดับโรงงานกับแบบอากาศยานที ่ระบุใน 
ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน  

  ๑๘.๒  สามารถซอมบำรุงเบ้ืองตนระบบเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยาน 
ที่เกี่ยวของกับระบบสรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกสและโครงสรางอากาศยานเบื้องตน ระดับฝูงบิน
และระดับโรงงาน 

๑๘.๓   บันทึก... 
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  ๑๘.๓  บันทึกการปฏิบัติงานลงแบบพิมพประจำอากาศยาน  
  ๑๘.๔  บันทึกการปฏิบัติงานในฐานะผูตรวจลงแบบพิมพประจำอากาศยาน 
  ๑๘.๕  สามารถลงชื่อปลอยอากาศยานทำการบินหลังจากซอมบำรุงอากาศยานระบบ

สรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกสระดับฝูงบินกับแบบอากาศยานที่ระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุง
อากาศยาน 

  ๑๘.๖  สามารถลงชื่อปลอยอากาศยานทำการบินหลังจากซอมบำรุงอากาศยานระบบ
สรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกสระดับโรงงานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

 ๑๙. ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ประเภท LAE (Licenced Aircraft Engineer) 
วิศวกรอากาศยานมีสิทธิ ดังนี้  

  ๑๙.๑  สามารถดำเนินการซอมบำรุงและลงช่ือรับรองผลการปฏิบัติงานระบบอากาศยาน 
โครงสรางอากาศยาน เครื ่องยนตอากาศยาน ระบบเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยาน 
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส ระบบสรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส ระดับฝูงบินและระดับโรงงาน 
กับแบบอากาศยานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

  ๑๙.๒  บันทึกการปฏิบัติงานลงแบบพิมพประจำอากาศยาน  
  ๑๙.๓  บันทึกการปฏิบัติงานในฐานะผูตรวจลงแบบพิมพประจำอากาศยาน 
  ๑๙.๔  สามารถลงช่ือปลอยอากาศยานทำการบินหลังจากซอมบำรุงอากาศยาน ระดับ

ฝูงบิน (Line Maintenance) กับแบบอากาศยานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 
  ๑๙.๕  สามารถลงช่ือรับรองปลอยอากาศยานทำการบินหลังจากซอมบำรุงอากาศยาน

ระดับโรงงาน  (Base Maintenance) กับแบบอากาศยานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

  ๑๙.๖  สามารถลงช่ือรับรองระบบการซอมบำรุงและการทบทวนการซอมบำรุงอากาศยาน
กับแบบอากาศยานท่ีระบุในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

  ๑๙.๗  สามารถลงชื่อรับรองการแกไขดัดแปลงแบบอากาศยานที่ระบุในใบอนุญาต 
ชางซอมบำรุงอากาศยาน 

๒๐. ศักยการซอมบำรุงอากาศยานเฉพาะแบบ (Rating) ผูไดรับสิทธิ ์บันทึกศักยตองมี
คุณสมบัติตามท่ีกำหนดในใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานแตละประเภท 

๒๑. ศักยความสามารถดานการซอมบำรุงพิเศษอื่น ๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีสำนักงาน
กำหนด 

๒๒. ผูประสงคขอรับใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานใหแนบเอกสาร ดังตอไปนี ้
  ๒๒.๑  ใบคำรองขอสมัครสอบภาควิชาการ ตามผนวก ข แนบทายประกาศนี้ 
  ๒๒.๒  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการและสำเนาบัตรประชาชน 
 
 

๒๓. ใบอนุญาต... 
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๒๓. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานมีกำหนดอายุ ๔ ป นับตั้งแตวันที่ไดรับอนุมัติ  
ผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานที่ประสงคจะขอตออายุใบอนุญาต ใหยื่นคำขอตามแบบที่สำนักงาน
กำหนดภายในระยะเวลาไมเกิน ๖๐ วัน กอนวันท่ีใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานเดิมหมดอายุ พรอมดวย
เอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี ้

  ๒๓.๑  หนังสือรับรองจากตนสังกัดรับรองวายังคงมีประสบการณปฏิบัติหนาที่เปน 
ชางซอมบำรุงอากาศยานตามประเภทใบอนุญาตที่ตนถือ เปนเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน ภายในกำหนดเวลา  
๒๔ เดือน กอนยื่นคำขอ 

  ๒๓.๒  ผานการตรวจสุขภาพรางกายตามมาตรฐานทางการแพทยตามท่ีสำนักงานกำหนด 

๒๔. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานหมดอายุ แตไมเกิน ๑๒ เดือน ใหยื่นคำขอพรอม
ทั้งเอกสารหลักฐานตามที่สำนักงานกำหนด พรอมดวยหนังสือรับรองวาในระหวางที่ใบอนุญาตเดิมหมดอายุ
แลว ไมไดใชสิทธิทำการตามใบอนุญาตนั้น เมื่อสำนักงานไดรับคำขอและตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูขอมี
คุณสมบัติ และเอกสารครบถวน ถูกตอง สำนักงานจะตออายุใบอนุญาตให โดยเริ่มนับระยะเวลาใหมตั้งแต
วันท่ีตออายุ 

๒๕. ใบอนุญาตเดิมหมดอายุเกิน ๑๒ เดือน แตไมถึง ๔ ป ใหยื่นคำขอพรอมทั้งเอกสาร
หลักฐานตามท่ีสำนักงานกำหนด พรอมดวยหนังสือรับรองวาในระหวางท่ีใบอนุญาตเดิมหมดอายุแลว ไมไดใช
สิทธิทำการตามใบอนุญาตนั้น และเอกสารหลักฐานแสดงวาไดผานการฝกอบรมตามที่สำนักงานกำหนด 
และตรวจสอบแลวปรากฏวา ผูขอมีคุณสมบัติ และเอกสารครบถวน ถูกตอง สำนักงานจะตออายุใบอนุญาตให  
โดยเริ่มนับระยะเวลาใหมต้ังแตวันท่ีตออายุ 

๒๖. ใบอนุญาตเดิมหมดอายุเกิน ๔ ป ผู ขอตองเขารับการทดสอบภาควิชาการและ
ภาคปฏิบัติใหม และใหยื่นคำขอเชนเดียวกับการขอใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานครั้งแรก 

๒๗. สำนักงานอาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานอื่นเพิ่มเติมท่ีแสดงวาผูขอมีคุณสมบัติ ความรู 
ความชำนาญ และประสบการณดานการซอมบำรุง เพื่อใชประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาต ตออายุ  
หรือการบันทึกศักยไดตามท่ีเห็นสมควร 

๒๘. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานเปนอันส้ินผลในกรณี ดังนี้ 
  ๒๘.๑  ผูไดรับใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ถูกปลด ใหออก ไลออกจากราชการ 
  ๒๘.๒  ผูไดรับใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน เปนบุคคลเสมือนไรความสามารถ 

๒๙. ผูประสงคจะขอเทียบโอนใบอนุญาตเจาหนาที่ซอมบำรุงอากาศยานพลเรือนใหไดรับ
ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานทหาร ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

  ๒๙.๑  เปนผูไดรับใบอนุญาตเจาหนาที่ซอมบำรุงอากาศยาน ซึ่งออกใหโดยสำนักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทย หรือรัฐภาคีแหงอนุสัญญา หรือประเทศที่ไดทำความตกลงกับประเทศไทย 
ท่ีมีผลบังคับใชอยู 

  ๒๙.๒  ไมอยูระหวางการถูกสั่งพักใช หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตเจาหนาที่ซอมบำรุง
อากาศยานที่นำมาขอเทียบโอน หรือพนระยะเวลาการพักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตเจาหนาที่ซอมบำรุง
อากาศยาน ท่ีขอเทียบโอนมาแลว ไมนอยกวา ๒ ป กอนวันยื่นคำขอ 

 
 ๒๙.๓  ไมเคย... 
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  ๒๙.๓  ไม เคยตองคำพิพากษาถึงที ่ส ุดให จำค ุกไม ว าโดยศาลไทยหรือศาลใน
ตางประเทศ สำหรับการกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ กฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่น
เวนแตเปนความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทที่มิใชความผิดเกี ่ยวกับชีวิตและรางกายตามกฎหมายอาญา 
หรือความผิดลหุโทษ 

๓๐. ผู ไดร ับใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานจะตองปฏิบัติหนาที ่และลงบันทึก 
การปฏิบัติงานในเอกสารการซอมบำรุงของอากาศยานไมนอยกวา ๖ ครั้ง ภายใน ๑๘๐ วัน 

๓๑. ผู ไดร ับใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานจะตองปฏิบัติหนาที ่และลงบันทึก 
การปฏิบัติงานในเอกสารการซอมบำรุงของอากาศยานไมนอยกวา ๖ ช่ัวโมง ภายใน ๑๘๐ วัน 

๓๒. กรณีผู  ได ร ับใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานไมสามารถรักษาสมรรถภาพ 
ความตอเนื่องได ตองเขารับการอบรมทบทวนความรูเพื่อใหใบอนุญาตกลับมามีผลดังเดิม 

๓๓. ผูอำนวยการอาจพิจารณาส่ังพักใชใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานเปนการช่ัวคราว
ในกรณี ดังนี้ 

  ๓๓.๑  ไดรับการลงทัณฑอันเนื่องจากความผิดทางวินัย 

  ๓๓.๒  กรมแพทยทหารอากาศลงความเห็นวาเปนผูมีปญหาดานสุขภาพที่กระทบ 
ตอการปฏิบัติการงานเจาหนาท่ีซอมบำรุงอากาศยาน 

๓๔. กรณีใบอนุญาตชำรุด สูญหาย ใหผูไดรับใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานติดตอ
สำนักงานตรวจสอบดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตเดิม และออกใบอนุญาตใหมทดแทนใบอนุญาตที่ชำรุด  
หรือสูญหาย 

๓๕. กรณีมีเหตุจำเปนหรือขอขัดของใด ๆ ท่ีสำนักงานไมสามารถดำเนินการออกใบอนุญาต
ชางซอมบำรุงอากาศยานได ใหสำนักงานอาจทำหนังสือรับรองใหใชแทนใบอนุญาตได 

๓๖. เจาหนาที่ชางซอมบำรุงอากาศยานที่ไดรับใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานจาก 
กรมชางอากาศกอนประกาศฉบับนี้และยังไมหมดอายุสามารถใชเปนหลักฐานประกอบการขอใบอนุญาต 
ชางซอมบำรุงอากาศยานโดยใหสอบภาควิชาการเพิ่มเติมในรายวิชาที่ยังไมมีหลักฐานการสอบภาควิชาการ
พรอมดวยเอกสาร ดังนี้ 

  ๓๖.๑  หนังสือรับรองผลการตรวจรางกายจากกรมแพทยทหารอากาศ 
  ๓๖.๒  หนังสือรับรองระยะเวลาการปฏิบัติงานกับแบบอากาศยานจากตนสังกัด 
  ๓๖.๓  สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการและ/หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
  ๓๖.๔  หนังสือรับรองใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยานจากกรมชางอากาศ 

๓๗. เจาหนาที่ชางซอมบำรุงอากาศยานภายนอกกองทัพอากาศที่ดำเนินการซอมอากาศยาน
ของกองทัพอากาศจะตองปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้เพื่อขอรับใบอนุญาต 

 

๓๘. เจาหนาท่ี... 
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น.อ. ราง ก.ค.๖๕ 
ร.ต.หญิง พิมพ/ทาน ก.ค.๖๕ 
น.อ. ตรวจ ก.ค.๖๕ 
น.อ. ตรวจ ก.ค.๖๕ 
น.อ. ตรวจ ก.ค.๖๕ 
 

๓๘. เจาหนาที ่ชางซอมบำรุงอากาศยานซึ ่งบรรจุเขารับราชการกอนประกาศฉบับนี้ 
จะสามารถยื ่นเอกสารเพื ่อขอยกเวนมีใบอนุญาตประเภท A โดยสามารถขอรับใบอนุญาตตามเกณฑ
ประสบการณของใบอนุญาตแตละประเภท 

๓๙. ในวาระเริ่มแรกใหถือวาเจาหนาที่ปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยานไดรับการอนุโลม 
ใหสามารถดำเนินการซอมบำรุงอากาศยานตามความมุงหมายของประกาศฉบับนี้  ท้ังนี้ใหเจาหนาท่ีปฏิบัติงาน
ซอมบำรุงอากาศยานตองดำเนินการใหไดมาซึ่งใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลา ๓ ป นับตั้งแตประกาศฉบับนี้มีผลบังคับใช โดยใหสายวิทยการชางอากาศ สายวิทยาการสื่อสาร 
สายวิทยาการสรรพาวุธ มีหนาที่กำกับดูแล หากมีความจำเปนที่ไมสามารถดำเนินการใหแลวเสร็จทันเวลา 
จะตองไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานเปนกรณีไป 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๑   กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 

พลอากาศตรี 
(จักรวัชร  จงสืบสุข) 

                                                     ผูอำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ  



ผนวก ก ประกอบประกาศ สบน.ทอ.เรื่อง ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน  

รายละเอียดใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

…………………………… 

 (ดานหนา) 

 

 
 

 

 

(ดานหลัง) 

 

 

รายละเอียด... 

รูปภาพ 

8.56 CM 

5.40 CM 
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รายละเอียดลายน้ำบนใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

 

ดานหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดานหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย... 

 

8.56 ซม 

5.40 ซม. 

R=3.18 
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คำอธิบาย 

๑. ใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน เปนบัตรพลาสติก (PVC CARD) ขนาดกวาง ๕.๔๐ ซม. ยาว ๘.๕๖ ซม. 
หนา ๐.๒๕ ซม. ชนิดไมมีแถบแมเหล็กและมีลายน้ำบนใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

๒. ดานหนาประกอบดวย 
 ๒.๑ เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ ขนาดความยาวของปก ๑ ซม. 
 ๒.๒ รูปถายของผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน พื้นหลังสีขาว ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. 
 ๒.๓ ตัวอักษรสีน้ำเงินและสีดำโดยมีภาษาอังกฤษกำกับ 

๓. ดานหลังประกอบดวย 
 ๓.๑ เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ ขนาดความยาวของปก ๒.๕ ซ.ม. 
 ๓.๒ ตัวอักษรสีน้ำเงินและสีดำโดยมีภาษาอังกฤษกำกับ 

๔. การลงขอความในแบบใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ทุกตัวอักษรโรมัน ใหพิมพดวยคำเต็ม ตัวอักษร
สีน้ำเงินและสีดำ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยตัวตรงขนาดพองาม เวนในสวนท่ีเปนวัน เดือน ปเกิด (อักษร
โรมัน (VI) วัน เดือน ปท่ีออก และวัน เดือน ปท่ีหมดอายุใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน (อักษรโรมัน (IX) 
ใชคำยอภาษาอังกฤษ สำหรับตัวเลขใหใชตัวเลขอารบิค และใหใชระบบตัวเลขระบุวัน เดือน ป ดังนี้ 
 ๔.๑ อักษรโรมัน (I) ลงช่ือสวนราชการและหนวยงาน โดยมีภาษาอังกฤษกำกับ ดังนี้ 
   (อักษรโรมัน I) บรรทัดแรก “ROYAL THAI AIR FORCE” 
                      บรรทัดสอง “MILITARY AVIATION AUTHORITY” 
 ๔.๒ อักษรโรมัน (II) ลงช่ือประเภทของใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 
            “MILITARY AIRCRAFT MAINTENANCE LICENCE” 
 ๔.๓ อักษรโรมัน (III) ลงหมายเลขใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน แบงเปน ๓ กลุม ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ กลุมท่ีหนึ่ง อักษรยอ MAML  
  ๔.๓.๒ กลุมที่สอง แสดงชั้นของใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน เชน A, B1, B2, B3, C1, C2, 
C3, และLAE 
  ๔.๓.๓ กลุมท่ีสาม ลำดับหมายเลข เชน “0001” เปนตน ลำดับท่ี ๐๐๐๑ 
 ๔.๔ (อักษรโรมัน IV) ลงยศ ชื่อ ชื่อสกุล และวัน เดือน ปเกิดผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน  
โดยมีภาษาอังกฤษ กำกับ ตัวอยาง เชน             
      (อักษรโรมัน IV)  บรรทัดแรก “พันจาอากาศเอก/ FS1” 
      บรรทัดสอง “สมชัย  รักชาติ” 
       บรรทัดสาม “SOMCHAI  RUKCHAT” 
       บรรทัดส่ี    “28 FEB 1990” 
 

 
 
 
 

๔.๕  อักษร... 
 



 ก - ๔ 

 ๔.๕  (อักษรโรมัน V) ลงที่อยู ผู ถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ตัวอยาง เชน “69 M.11 SOI 

LADPROA 15, LADPROA RD., JATUJAK, BANGKOK, THAILAND” เปนตน 

 ๔.๖ (อักษรโรมัน VI) ลงสัญชาติผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ตัวอยางเชน “THAI” 

 ๔.๗ (อักษรโรมัน VII) ลายมือช่ือผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

 ๔.๘ (อักษรโรมัน VIII) ลงหมายเลขประจำตัวประชาชนผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ตัวอยาง 

เชน “1157330312340” เปนตน 

 ๔.๙ (อักษรโรมัน IX) ลงวัน เดือน ป ท่ีออกและวันหมดอายุใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ตัวอยาง 

เชน “28 FEB 2022 , 1 MAR 2026” เปนตน 

 ๔.๑๐  (อักษรโรมัน X) ลงยศดวยคำยอ ลายมือชื่อ และตำแหนงของผูบัญชาการทหารอากาศผูมีอำนาจ

ออกใบอนญุาตชางซอมบำรุงอากาศยาน 

 ๔.๑๑  (อักษรโรมัน XI) เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ ขนาดความยาวของปก ๑ ซม. 

 ๔.๑๒  (อักษรโรมัน XII) ลงศักยหรือวุฒิการบินผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน ดังนี้ 

  การลงศักยซอมบำรุงอากาศยานเฉพาะแบบระดับ B1 ตัวอยางเชน มีความชำนาญดานระบบ 

อากาศยานและ/หรือโครงสรางอากาศยานและ/หรือเครื ่องยนตอากาศยาน มีความสามาถซอมบำรุง 

อากาศยานกับ บ.ล.๑๖ (ท้ังลำ) จะบันทึก “B1 for ART72-500” เปนตน 

 ๔.๑๓  (อักษรโรมัน XIII) ลงขอจำกัดการปฏิบัต ิการบินผูถือใบอนุญาตชางซอมบำรุงอากาศยาน  

อันเนื่องมาจากความไมพรอมดานรางกายหรือจิตใจ  
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ผนวก ข. ประกอบประกาศ สบน.ทอ. เรื่อง ใบอนุญาตซอมบำรุงอากาศยาน 
คำรองขอสอบภาควิชาการและขอรับใบอนุญาตซอมบำรุงอากาศยาน 

 

1.  ชื่อและนามสกุล                                                                                                               

     Name and Surname  

เลขบัตรประชาชน  (ID Card Number) 

 
 

    
 

     
 

  
 

     

หมายเลขประจำตัวขาราชการ   

          
 

2.  ท่ีอยูของผูขอ                                                                                                                                                   
2.  Address of Applicant                                                                                                                                                    

Email address                                                                   มือถือ (Mobile)                      

3. สังกัด  / สถานท่ีทำงานของผูขอ  (Office of Applicant)                                                          

                                                                     
4.  สัญชาติ (Nationality)                                                                                                                                        เชื้อชาติ (Race)                                                                            ศาสนา (Religion)                                                                                                              
5.  วัน เดือน ป เกิด (Date of Birth : dd/mm/yy)                /                /              (อายุตองไมนอยกวา 18 ปบริบูรณในวันออกใบอนุญาตฯ)                                                                                                                          
     สถานท่ีเกิด (Place of Birth) : จังหวัด (Province)                                                                                       ประเทศ (Country)                                                                    
6.  ผูรับแจงกรณีฉุกเฉิน (Person to be notified in emergency)                                                                                                                                                               
    ท่ีอยูของผูรับแจงกรณีฉุกเฉิน (Address of person to be notified in emergency)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                          Email address                                                                
7.  ความชำนาญภาคปฏิบัติ สำหรับอากาศยานแตละแบบ (Practical experience of each type of Aircraft)  
        
8. ประสบการณในระยะหลังสุดกอนวันย่ืนคำขอน้ี (Latest experience before the date of this application)   
13.   
 

9.  ไดแนบมาพรอมน้ี  (Enclosed herewith)    
 สำเนาบัตรประจำตัวขาราชการจำนวน 1 ชุด (Certified  copy of  ID Card  ) 
 สำเนาหลักฐานสำเร็จการศึกษาหลักสูตรชางตรวจอากาศยาน หรือเทียบเทา  

10.  มีความประสงคสอบภาควิชาการและขอรับใบอนุญาตซอมบำรุงอากาศยาน 

 ระดับ LAE “วิศวกรอากาศยาน”  
 ระดับ C3 “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยานมีความเชี่ยวชาญดานระบบสรรพวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส” 
 ระดับ C2 “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยานมีความเชี่ยวชาญดานเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยาน     
      ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส” 
 ระดับ C1 “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยานมีความเชี่ยวชาญดานระบบอากาศยานและ/หรือโครงสรางอากาศยานและ/หรือ  
      เครื่องยนตอากาศยาน” 
 ระดับ B3 “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยานมีความชำนาญดานระบบสรรพาวุธ/ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส” 
 ระดับ B2 “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยานมีความชำนาญดานเครื่องวัดประกอบการบิน ระบบไฟฟาอากาศยาน ระบบสื่อสาร 
       อิเล็กทรอนิกส” 
 ระดับ B1 “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยานมคีวามชำนาญดานระบบอากาศยานและ/หรือโครงสรางอากาศยานและ/หรือ  
      เครื่องยนตอากาศยาน” 
 ระดับ A “เจาหนาท่ีปฏิบัติงานซอมบำรุงอากาศยานเปนผูชวยปฏิบัติงานซอมบำรุง” 

ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดท่ีแจงไวในคำรองน้ี สมบูรณและเปนจริงทุกประการ (I hereby certify that all statements provided by me 

in this application form are complete and true in every respect.)  

                    /                       /                                 (                                                          ) 

          วันท่ีย่ืนคำรอง  (Date of Application)                                                 ลายมือชื่อผูขอ (Signature of Applicant) 
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สำหรับผูบังคับบัญชา (Commander  use  only)  

เรียน  ผอ.สบน.ทอ. 

 ไดตรวจสอบคุณสมบตัิและเอกสารประกอบคำขอครบถวน   
 ผูรองขอมีประสบการณการทำงานท่ีเก่ียวของกับอากาศยาน เคร่ืองยนต                         

และบริภัณฑอากาศยาน 

 ผูรองขอมีประสบการณการทำงานรวม........................ป 

 

 
 
 
 

ลงชื่อ  ผูบังคับบญัชา 

   ตำแหนง 

                                    วันท่ี                                      
                                                                         

สำหรับเจาหนาท่ี (Official  use  only) 

รับ 
คำรอง 

 

การทดสอบภาควิชาการ 
 

 

กำหนดการสอบภาคปฏิบัติ ออก
ใบอนุญาต 

 

บันทึกขอมูล 

วันท่ี วันท่ีสอบ คะแนน ผล วันท่ีสอบ คะแนน ผล วันท่ี  
 
ผูบันทึก  

วันท่ี    

        
 

ขอมูลประกอบการพิจารณาดานความชำนาญหรือประสบการณการทำงาน   :  ชางซอมบำรุงอากาศยาน 

 ผูสมัครสอบตองมีความชำนาญในเรื่องการบำรุงรักษาอากาศยานท้ังลำ ซึ่งรวมถึง ตัวอากาศยาน สวนประกอบสำคัญของอากาศยาน 
และบริภัณฑท่ีติดต้ังในอากาศยาน ตามท่ีกำหนดไวในขอบังคับของกรมการบินพลเรือน ดังน้ี 

ก. ใบอนุญาตของกรมการบินพลเรือน (บพ.) 
ข. สำเนาประกาศนียบัตรจบหลักสูตรเฉพาะแบบอากาศยานของ ทอ. หรือสถาบันท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน  

    

 
 


