
 
 
 
 
 

ระเบียบสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยใบอนุญาตนักบินทหาร 

พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 โดยท่ีเป็นการสมควรกำหนดและกำกับดูแลผู้ประจำหน้าท่ีประเภทนักบินทหารให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานสากล อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการกำกับการบิน พ.ศ.๒๕๖๓ 
ข้อ ๓๓ และข้อ ๓๔ จึงวางระเบียบไว้ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานการบินกองทัพอากาศว่าด้วยใบอนุญาตนักบิน
ทหาร พ.ศ.๒๕๖๔” 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบและคำส่ังอื่นใด ในส่วนท่ีกำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบยีบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ ๓ ในระเบียบนี้ 
   ๓.๑ “ผู้มีสิทธิได้รับ” หมายความว่า ผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตนักบินทหารหรือ 
ผู้มีสิทธิได้รับการบันทึกศักยการบินลงในใบอนุญาตนักบินทหาร 

    ๓.๒ “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
    ๓.๓ “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

   ๓.๔ “ใบอนุญ าต” หมายความว่า เอกสารใด ๆ ท่ีออกโดยกองทัพอากาศ 
ซึ่งมีข้อความท่ีแสดงให้เห็นว่าบุคคลได้รับการรับรองมาตรฐาน 
   ๓.๕ “วงรอบการฝึก” หมายความว่า ห้วงเวลาในการฝึกอบรมและการบริหารจัดการ
นักบินเพื่อรักษาสมรรถภาพพร้อมรบต่อเนื่อง โดยกำหนดวงรอบการฝึก ๖ เดือน ได้แก่วงรอบการฝึกท่ี ๑ 
ระหว่าง ตุลาคมถึงมีนาคม และวงรอบการฝึกท่ี ๒ ระหว่างเมษายนถึงกันยายน สำหรับวงรอบการฝึก ๑ ปี 
กำหนดตามปงีบประมาณ 
   ๓.๖ “การเทียบโอน” หมายความว่า การขอเทียบโอนคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับ
ใบอนุญาตหรือผู้มีสิทธิได้รับบันทึกศักย 
   ๓.๗ “ศักยการบนิ” หมายความว่า ความสามารถท่ีผู้ประจำหน้าท่ีได้รับเพิ่มเติม ซึ่งแสดง
อยู่บนใบอนุญาตผู้ประจำหน้าท่ี โดยระบุถึงเงื่อนไขพิเศษ สิทธิในการปฏิบัติหน้าท่ี หรือข้อจำกัดใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
ใบอนุญาตดังกล่าว    
   ๓.๘ “อนุสัญญา” หมายความว่า อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
ซึ่งทำขึ้น ท่ีเมืองชิคาโก เมื่อวันท่ี ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ 
   ๓.๙ “หน่วยบิน” หมายความว่า หน่วยในระดับฝูงบิน  
 
 

๓.๑๐  “นักบินท่ี ๑”... 

สำเนาคู่ฉบับ 
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   ๓.๑๐  “นักบินท่ี ๑” หมายความว่า นักบินซึ่งทำการบินกับอากาศยานท่ีต้องทำการ
บินมากกว่า ๑ คน โดยทำหน้าท่ีเป็นผู้บังคับอากาศยาน 
   ๓.๑๑   “นักบินท่ี ๒” หมายความว่า นักบินซึ่งทำการบินกับอากาศยานท่ีต้องทำการ
บินมากกว่า ๑ คน โดยทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนกับินท่ี ๒ 

 ข้อ ๔ ให้ ผู้อำนวยการกองวิทยาการ สำนักงานการบนิกองทัพอากาศ รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ข้อ ๕ ใบอนุญาตนักบินทหาร (Military Pilot Licence : MPL) แบ่งออกเปน็ ๕ ช้ัน ดังต่อไปนี้ 
   ๕.๑ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๑ (Military Pilot Licence Class I) หมายถึง
ใบอนุญาตท่ีออกให้กับนักบินซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๙   
   ๕.๒ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๒ (Military Pilot Licence Class II) หมายถึง
ใบอนุญาตท่ีออกใหก้ับนักบินซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ 
   ๕.๓ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๓ (Military Pilot Licence Class III) หมายถึง
ใบอนุญาตท่ีออกให้กับนักบินอากาศยานไร้คนขับท่ีมีคุณสมบติัตามข้อ ๑๑  
   ๕.๔ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๔ (Military Pilot Licence Class IV) หมายถึง
ใบอนุญาตท่ีออกใหก้ับนักบินซึ่งมคุีณสมบัติตามข้อ ๑๒ 
   ๕.๕ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๕ (Military Pilot Licence Class V) หมายถึง
ใบอนุญาตท่ีออกใหก้ับศิษย์การบนิท่ีมีคุณสมบัติตามข้อ ๑๓   

 ข้อ ๖ การบันทึกศักยการบิน หรือวุฒิการบิน ในใบอนุญาตนักบินทหาร มีดังต่อไปนี ้ 
   ๖.๑ ศักยการบนิเฉพาะแบบอากาศยาน (Aircraft Type Rating) 
   ๖.๒ ศักยครูการบิน (Type Rating Instructor : TRI or Flight Instructor : FI) 
   ๖.๓ ศักยนกับนิท่ี ๑ (Pilot in command : PIC) 
   ๖.๔ ศักยนักบินท่ี ๒ (Second in command : SIC) 
   ๖.๕ ศักยหวัหน้าหมู่บิน (Flight Lead : FL) 
   ๖.๖ ศักยลูกหมู่บิน (Wing Man : WM) 
   ๖.๗ ศักยนักบินพระราชพาหนะ (Royal Flight : RF)  
   ๖.๘ ศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน (Instrument Rating : IR) 
   ๖.๙ ศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ (Multi Engine Rating : ME) 

 ข้อ ๗ กำหนดลักษณะ รูปแบบ รายละเอียดของแบบใบอนุญาตนักบินทหารอ้างอิง
ข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เอกสารหมายเลข ๙๓๐๓ (ICAO Doc 9303) ขนาด
บัตรกว้าง ๕.๔๐ เซนติเมตร ยาว ๘.๕๖ เซนติเมตร หนา ๐.๒๕ เซนติเมตร ให้กับนักบินทหารซึ่งมีคุณสมบัติ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และสุขภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนผ่านเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด และ
บันทึกศักยการบินแสดงความสามรถของนักบินทหารท่ีได้รับเพิ่มเติม ซึ่งแสดงอยู่บนใบอนุญาตนักบินทหาร 
ตามผนวก ค แนบท้ายระเบียบนี้ 
 

ข้อ ๘ ให้ใบอนุญาต... 
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 ข้อ ๘ ใหใ้บอนุญาตนักบินทหารมีกำหนดอายุ ๔ ป ีนับต้ังแต่วันท่ีได้รับอนุมัติ 
 

หมวด ๒ 
คุณสมบัติและสิทธิ 

 
ส่วนท่ี ๑ 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิได้รับใบอนุญาตนักบนิทหาร 
 
 ข้อ ๙ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๑ (Military Pilot Licence Class I) ผู้มี สิทธิได้รับต้อง 
มีคุณสมบัติ ดังนี้    
   ๙.๑ อายุ ๒๑ ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
   ๙.๒ สุขภาพ ได้รับใบสำคัญทางการแพทย์ ช้ัน ๑ (Medical Certificate Class I) หรือ มีผล
ผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบกองทัพอากาศ  ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของ ผู้ทําการ 
ในอากาศของกองทัพอากาศ 
   ๙.๓ ความรู้ ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ ผนวก ก 
   ๙.๔ ความชำนาญ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผนวก ข 
   ๙.๕ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๒ 
 ข้อ ๑๐ ใบอนุ ญาตนั กบิ นทหารช้ัน ๒ (Military Pilot Licence Class II) ผู้ มี สิ ทธิ ได้ รับ ต้อง 
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๑๐.๑ อายุ ๑๘ ปีบริบรูณ์ขึน้ไป 
   ๑๐.๒ สุขภาพ ได้รับใบสำคัญทางการแพทย์ ช้ัน ๑ (Medical Certificate Class I) หรือ 
มีผลผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของผู้ทําการ 
ในอากาศของกองทัพอากาศ 
   ๑๐.๓ ความรู้ ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ ผนวก ก 
   ๑๐.๔ มีช่ัวโมงบินรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ช่ัวโมงบิน จากสถาบันและหลักสูตรฝึกอบรม
ด้านการบินท่ีสำนักงานให้การรับรอง 
 ข้อ ๑๑ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๓ (Military Pilot Licence Class III) มี สิทธิได้รับต้อง 
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๑๑.๑  อายุ ๑๗ ปีบรบิูรณ์ขึน้ไป 
   ๑๑.๒  สุขภาพ ได้รับใบสำคัญทางการแพทย์ ช้ัน ๒ (Medical Certificate Class II) หรือ 
มีผลผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของผู้ทําการใน
อากาศของกองทัพอากาศ 
   ๑๑.๓ สำเรจ็การศึกษาหลักสูตรผู้บังคับอากาศยานไร้คนขับท่ีกองทัพอากาศกำหนด 

 ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๔ (Military Pilot Licence Class IV) ผู้มีสิทธิได้รับต้อง 
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๑๒.๑ อายุ ๑๗ ปีบริบูรณ์ขึน้ไป 
 
 

๑๒.๒  สุขภาพ... 
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   ๑๒.๒ สุขภาพ ได้รับใบสำคัญทางการแพทย์ ช้ัน ๒ (Medical Certificate Class II) หรือ 
มีผลผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของผู้ทําการ 
ในอากาศของกองทัพอากาศ 
   ๑๒.๓ ความรู้ ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ ผนวก ก 
   ๑๒.๔ มคีวามชำนาญในการบิน (As a Pilot) กับเครื่องบินมาแล้วไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่ัวโมงบิน โดย
ในการบินเดินทางเด่ียวอย่างน้อยหนึ่งครั้ง จากสถาบันและหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินท่ีสำนักงาน 
ใหก้ารรับรอง 
 ข้อ ๑๓ ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๕ (Military Pilot Licence Class V) ผู้มีสิทธิได้รับต้อง 
มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๑๓.๑ อายุ ๑๗ ปีบริบรูณ์ขึ้นไป 
   ๑๓.๒ สุขภาพ ได้รับใบสำคัญทางการแพทย์  ช้ัน ๒ (Medical Certificate Class II) หรือ 
มีผลผ่านการตรวจร่างกายตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยมาตรฐานการตรวจทางแพทย์ของผู้ทําการ 
ในอากาศของกองทัพอากาศ 
   ๑๓.๓ ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นศิษย์การบินโรงเรียนการบิน ศิษย์การบินหน่วยฝึกบิน 
พลเรือนกองทัพอากาศ ศิษย์การบินอากาศยานไร้คนขับตามระเบียบท่ีกองทัพอากาศกำหนด 
 

ส่วนท่ี ๒ 
สิทธิของผู้ได้รับใบอนุญาตนักบนิทหาร 

 
 ข้อ ๑๔ ผู้ได้รับใบอนญุาตนักบนิทหาร ช้ัน ๑ (Military Pilot Licence Class I) มีสิทธิทำการ ดังนี้ 
   ๑๔.๑ ทำหน้ าท่ี เป็นนั กบิน ผู้ควบคุมอากาศยานหรือนักบิ น ผู้ ช่วย เครื่องบิน /
เฮลิคอปเตอร์ ตามประเภทอากาศยานท่ีขอรับใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๑ 
   ๑๔.๒ ทำหน้ าท่ี เป็นพนักงานวิทยุประจำอากาศยาน  เพื่ อรับ -ส่งข่ าวเกี่ ยวกับ 
การปฏิบัติการของอากาศยาน การขอคำอนุญาตในการควบคุมจราจรทางอากาศ การแจ้งข่าวอุบัติเหตุและ
ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศของตน 
   ๑๔.๓ ทำหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยนักบินกับอากาศยาน ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกบินเปล่ียนแบบ
อากาศยานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฝึกอบรมนักบิน 
   ๑๔.๔ ทำการบินตามกฎการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินสำหรับอากาศยานตาม
ประเภทอากาศยานท่ีขอรับใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๑ 
   ๑๔.๕ ทำหน้าท่ีเป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศยานภายใต้การควบคุมดูแลของครูการบิน
หรือได้รับมอบอำนาจจากครูการบิน (Pilot in Command Under Supervision) 

 ข้อ ๑๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบนิทหาร ช้ัน ๒ (Military Pilot Licence Class II) มีสิทธิทำการ ดังนี้ 
   ๑๕.๑ ทำหน้ าท่ี เป็นนั กบิน ผู้ควบคุมอากาศยานหรือนักบิน ผู้ ช่วย เครื่องบิน /
เฮลิคอปเตอร์ ตามประเภทอากาศยานท่ีขอรับใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๒ 
   ๑๕.๒ ทำหน้าท่ี เป็นผู้ช่วยนักบินกับอากาศยาน ซึ่งอยู่ระหว่างการฝึกบินเปล่ียนแบบ 
อากาศยานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการฝึกอบรมนักบิน 
 
 

๑๕.๓  ทำหน้าท่ี... 
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   ๑๕.๓ ทำหน้ าท่ี เป็นพนักงานวิทยุประจำอากาศยาน  เพื่ อรับ -ส่งข่ าวเกี่ ยวกับ 
การปฏิบัติการของอากาศยาน การขอคำอนุญาตในการควบคุมจราจรทางอากาศ การแจ้งข่าวอุบัติเหตุและ
ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศของตน 
   ๑๕.๔ ทำหน้าท่ีเป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศยานภายใต้การควบคุมดูแลของครูการบิน
หรือได้รับมอบอำนาจจากครูการบิน (Pilot in Command Under Supervision) 

 ข้อ ๑๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๓ (Military Pilot Licence Class III) มีสิทธิทำการ
เป็นผู้ควบคุมอากาศยานไร้คนขับ 

 ข้อ ๑๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๔ (Military Pilot Licence Class IV) มีสิทธิทำการ ดังนี้ 
   ๑๗.๑ ทำหน้าท่ีเป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศยานหรือนักบินผู้ช่วย เฉพาะอากาศยาน
สังกัดหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ 
   ๑๗.๒ ทำหน้าท่ีเป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศยานภายใต้การควบคุมดูแลของครูการบิน
หรือได้รับมอบอำนาจจากครูการบิน (Pilot in Command Under Supervision) 
   ๑๗.๓ นักบินส่วนบุคคลเครื่องบินท่ีเป็นสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหารช้ัน ๔ มีสิทธิทำการกับอากาศยานของกองทัพอากาศเท่านั้น โดยมีสิทธิทำการ
ตามท่ีกำหนดไว้ในระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยสมาชิกหน่วยฝึกการบินพลเรือนกองทัพอากาศ 

 ข้อ ๑๘ ผู้ได้รับใบอนญุาตนักบนิทหาร ช้ัน ๕ (Military Pilot Licence Class V) มีสิทธิทำการ ดังนี้ 
   ๑๘.๑ ทำการบินคู่กับครูการบิน หรือบินเด่ียวภายใต้การควบคุมดูแลของครูการบินหรือ
ได้รับมอบอำนาจจากครูการบนิ หรือได้รับอนุญาตจากสำนักงาน 
   ๑๘.๒ ทำหน้ าท่ี เป็นพนัก งานวิทยุประจำอากาศยาน เพื่ อ รับ -ส่ง ข่าว เกี่ ย วกับ 
การปฏิบัติการของอากาศยาน การขอคำอนุญาตในการควบคุมจราจรทางอากาศ การแจ้งข่าวอุบัติเหตุและ
ข่าวสารเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศของตน 
   ๑๘.๓ ทำหน้าท่ีเป็นนักบินผู้ควบคุมอากาศยานภายใต้การควบคุมดูแลของครูการบิน
หรือได้รับมอบอำนาจจากครูการบิน (Pilot in Command Under Supervision) 
 

ส่วนท่ี ๓ 
คุณสมบติัผู้มีสิทธิได้รับบันทึกศักยการบินหรือวุฒิการบิน 

 
 ข้อ ๑๙ ศักยการบินเฉพาะแบบอากาศยาน (Aircraft Type Rating) ผู้มี สิทธิ ได้รับการบันทึก 
ศักยการบินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๑๙.๑ สำเร็จการฝึกอบรมการเปล่ียนแบบอากาศยานตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยบินกำหนด
หรือ 
   ๑๙.๒ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะแบบอากาศยาน (Aircraft Type Rating) จาก
สถาบัน บริษัทผู้ผลิต หรือหน่วยงานด้านการบินท่ีเป็นมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากรัฐภาคีแห่ง
อนุสัญญา 
 
 
 

ข้อ ๒๐  ศักยครูการบิน... 
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 ข้อ ๒๐ ศักยครูการบิน ผู้มสิีทธิได้รับการบันทึกศักยการบินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒๐.๑ สำเร็จการฝึกอบรมการหลักสูตรครูการบินตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยบินกำหนด หรือ 
   ๒๐.๒ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรครูการบินจากหน่วยงานด้านการบิน ท่ีเป็น
มาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา 
   ๒๐.๓ ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการและภาคการบินตามหลักเกณฑ์สำนักงาน
กำหนด 

 ข้อ ๒๑ ศักยนักบนิท่ี ๑ ผู้มีสิทธิได้รับการบันทึกศักยการบินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒๑.๑ ช่ัวโมงบินรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ช่ัวโมงบิน และช่ัวโมงเฉพาะแบบของอากาศยาน
ท่ีจะทำหน้าท่ีไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ช่ัวโมงบิน 
   ๒๑.๒ สำเร็จการฝึกอบรมการหลักสูตรนักบนิท่ี ๑ ตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยบินกำหนด หรือ 
   ๒๑.๓ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักบิน ท่ี ๑ จากหน่วยงานด้านการบินท่ีเป็น
มาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา 
   ๒๑.๔ ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการและภาคการบินตามหลักเกณฑ์สำนักงาน
กำหนด 

 ข้อ ๒๒ ศักยนักบินท่ี ๒  ผู้มีสิทธิได้รับการบันทึกศักยการบินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒๒.๑ ช่ัวโมงบนิรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ช่ัวโมงบิน และช่ัวโมงเฉพาะแบบของอากาศยาน
ท่ีจะทำหน้าท่ีไม่น้อยกว่า ๗๕ ช่ัวโมงบิน 
   ๒๒.๒ สำเร็จการฝึกหลักสูตรนักบินวัฏภาค ๒ ตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยบินกำหนด 
   ๒๒.๓ ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการและภาคการบินตามหลักเกณฑ์สำนักงาน
กำหนด 

 ข้อ ๒๓ ศักยหัวหน้าหมูบ่ิน ผู้มีสิทธิได้รับการบันทึกศักยการบินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒๓.๑ ช่ัวโมงบินรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ช่ัวโมงบิน และช่ัวโมงบินเฉพาะแบบกับอากาศยาน 
ท่ีจะทำหน้าท่ีไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ช่ัวโมงบิน 
   ๒๓.๒ สำเร็จการฝึกอบรมการหลักสูตรหัวหน้าหมู่บิน ตามหลักเกณฑ์ท่ีหน่วยบินกำหนด
หรือ 
   ๒๓.๓ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรหัวหน้าหมู่บิน จากหน่วยงานด้านการบินท่ีเป็น
มาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา 
   ๒๓.๔ ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการและภาคการบินตามหลักเกณฑ์สำนักงาน
กำหนด 

 ข้อ ๒๔ ศักยลูกหมู่บิน ผู้มีสิทธิได้รับการบันทึกศักยการบินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒๔.๑ ช่ัวโมงบินรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ช่ัวโมงบิน และช่ัวโมงบินเฉพาะแบบกับอากาศยาน 
ท่ีจะทำหน้าท่ีไม่น้อยกว่า ๗๕ ช่ัวโมงบิน 
   ๒๔.๒ มี เอกสารรับรองความสามารถปฏิบั ติหน้าท่ี ลูกหมู่บินจาก ผู้บั งคับฝูงบินโดย 
ความเห็นชอบจากนายทหารยุทธการของฝูงบิน  
   ๒๔.๓ ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการและภาคการบินตามหลักเกณฑ์สำนักงาน
กำหนด 

ข้อ ๒๕  ศักยนักบิน... 
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 ข้อ ๒๕ ศักยนักบินพระราชพาหนะ ผู้มีสิทธิได้รับการบันทึกศักยการบินต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒๕.๑ มช่ัีวโมงบินเป็นไปตามท่ีกรมยุทธการทหารอากาศกำหนด 
   ๒๕.๒ ต้องเป็นนักบินพร้อมรบของหน่วยท่ีมีศักยการบินนักบินท่ี ๑ หรอืครูการบินกับ
อากาศยานนั้นอย่างต่อเนื่อง 
   ๒๕.๓ ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติการบินเพื่อปฏิบัติหน้าท่ีนักบินประจำ
อากาศยานพระราชพาหนะ    
   ๒๕.๔ เป็นผู้ท่ีผ่านการตรวจสอบความไว้วางใจตามระเบียบสำนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วย
ความรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จากกรมข่าวทหารอากาศให้เข้าถึงช้ันความลับในช้ัน“ลับมาก” 

 ข้อ ๒๖ ศักยการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ผู้มีสิทธิได้รับการบันทึกศักยการบินต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒๖.๑ สำเร็จการฝึกอบรมการหลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินตามหลักเกณฑ์
ท่ีสำนักงานกำหนด หรือ 
   ๒๖.๒ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบินจากหน่วยงาน
ด้านการบินท่ีเป็นมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา 
   ๒๖.๓ ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการและภาคการบินตามหลักเกณฑ์สำนักงาน
กำหนด 

 ข้อ ๒๗ ศักยการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ ผู้มีสิทธิได้รับการบันทึกศักยการบินต้องมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
   ๒๗.๑ สำเร็จการฝึกอบรมการหลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีสำนักงานกำหนด หรือ 
   ๒๗.๒ สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินหลายเครื่องยนต์ จาก
หน่วยงานด้านการบนิท่ีเป็นมาตรฐานสากลและได้รับการรับรองจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา 
   ๒๗.๓ ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาควิชาการและภาคการบินตามหลักเกณฑ์สำนักงาน
กำหนด 
 

หมวด ๓ 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
 

 ข้อ ๒๘ ให้กองวิทยาการ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
ใบอนุญ าต ผู้ประจำหน้ าท่ี  (PEL Procedural Manual) โดยกำหนดวิธีการ  ขั้นตอนการปฏิบั ติ ในการ 
ออกใบอนุญาต การตอ่อายุใบอนุญาต และการบันทึกศักย 

 ข้อ ๒๙ ให้มีการทบทวน ปรับปรุง แก้ไขคู่มือให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขคู่มือนั้น 
 
 
 
 

หมวด ๔... 
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หมวด ๔ 
การเทียบโอน 

 ข้อ ๓๐ ผู้ประสงค์จะขอเทียบโอน ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
   ๓๐.๑ เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ ซึ่งออกใหโ้ดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย หรือรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา หรอืประเทศท่ีได้ทำความตกลงกับประเทศไทยท่ีมีผลบังคับใช้อยู่ ดังนี้ 
      ๓๐.๑.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก (Air Transport Pilot Licence : ATPL) 
สามารถเทียบโอนให้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหารช้ัน ๑ 
      ๓๐.๑.๒  ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (Commercial Pilot Licence : 
CPL) สามารถเทียบโอนให้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหารช้ัน ๒ 
   ๓๐.๒ เป็นผู้ได้รับใบสำคัญแพทย์ ตามประเภทของใบอนุญาตนักบินทหารท่ีจะขอเทียบ
โอนท่ีมีผลบังคับใช้อยู่  
   ๓๐.๓ มีสมุดปูมเดินทาง (Log Book) ช่ัวโมงปฏิบัติการบินในฐานะนักบิน (As a Pilot) กับ
อากาศยานท่ีจดทะเบียนในรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศ ท่ีได้ทำความตกลงกับประเทศไทย  
   ๓๐.๔ ไม่อยู่ ระหว่างการถูก ส่ังพักใช้ หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ 
ท่ีนำมาขอเทียบโอน หรือพ้นระยะเวลาการพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ท่ีขอเทียบโอนมาแล้ว  
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี ก่อนวันยื่นคำขอ 
   ๓๐.๕ ไม่ เค ย ต้อ งคำพิ พ ากษ า ถึ ง ท่ี สุ ด ให้ จ ำ คุก ไม่ ว่ า โดยศ าล ไทยห รื อ ศ าล 
ในต่างประเทศ สำหรับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ กฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่น 
เว้นแต่เป็นความผิดท่ีได้กระทำโดยประมาทท่ีมิใช่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามกฎหมายอาญาหรือ
ความผิดลหโุทษ  
   ๓๐.๖ กรณีเป็นบุคคลต่างชาติ ต้องไม่มีคุณสมบั ติต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย 
การทำงานของคนต่างด้าวและกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

 ข้อ ๓๑ การเทียบโอนให้หมายความรวมถึงการโอนศักยการบนิท่ีมีบนัทึกในใบอนุญาตเดิมไว้ด้วย 
โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการเทียบโอน 
 

หมวด ๕ 
การรักษามาตรฐานต่อเนื่อง 

 
 ข้อ ๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหารต้องรักษาสมรรถภาพการบินต่อเนื่องขั้นตำ่ ดังนี้ 
   ๓๒.๑ นักบินประจำกองพร้อมรบ ต้องทำการบินเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติการบิน 
ของหน่วยบิน 

   ๓๒.๒ นักบินส่วนกลาง ต้องมีช่ัวโมงบินไม่ต่ำกว่า ๓.๐ ช่ัวโมงบินและทำการบินขึ้น 
บินลงไม่ต่ำกว่า ๓ เท่ียว (3 Takeoffs/3 Landings)   

 ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหารจะต้องพร้อมแสดงใบอนุญาตก่อนปฏิบัติการบินหรือ 
การตรวจสอบจากนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติการบิน 
 
 

หมวด ๖... 
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น.อ. ร่าง พ.ค.๖๔ 
พ.อ.อ.หญิง พิมพ์/ทาน พ.ค.๖๔ 
น.อ. ตรวจ พ.ค.๖๔ 
น.อ. ตรวจ พ.ค.๖๔ 
น.อ. ตรวจ พ.ค.๖๔ 
 

หมวด ๖ 
การปฏิบัติเมือ่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 

 

 ข้อ ๓๔ กรณีผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหารไม่สามารถรักษาสมรรถภาพความต่อเนื่องขั้นต่ำของ
นกับนิทหารตามข้อ ๓๒ ได้ ต้องเข้ารับการฝึกฟื้นฟูการบนิตามข้อกำหนดเพื่อให้ใบอนุญาตกลับมามีผลดังเดิม 

 ข้อ ๓๕ ผู้อำนวยการอาจพิจารณาส่ังพักใช้ใบอนุญาตนักบนิทหารเป็นการช่ัวคราวในกรณี ดังนี้ 
   ๓๕.๑ ได้รับการลงทัณฑ์อนัเนื่องจากความผิดทางวินัยการบิน  
   ๓๕.๒ สถาบันเวชศาสตร์การบินลงความเห็นว่าเป็นผู้มีปัญหาด้านสุขภาพท่ีกระทบต่อ
การปฏิบติัการบิน 

 ข้อ ๓๖ ใบอนุญาตนักบินทหารเป็นอันส้ินผลในกรณี ดังนี้ 
   ๓๖.๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหาร ถูกปลด ให้ออก ไล่ออกจากราชการ  
   ๓๖.๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหาร เป็นบุคคลเสมือนไร้ความสามารถ 

 ข้อ ๓๗ กรณีใบอนุญาตชำรุด สูญหาย ให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตนักบินทหารติดต่อสำนักงาน 
ตรวจสอบและดำเนินการยกเลิกใบอนุญาตเดิม และออกใบอนุญาตใหมท่ดแทนใบอนุญาตท่ีชำรุด หรือสูญหาย 

 ข้อ ๓๘ กรณีมีเหตุจำเป็นหรือข้อขัดข้องใด ๆ ท่ีสำนักงานไม่สามารถดำเนินการออกใบอนุญาต
นักบนิทหารได้ ใหส้ำนักงานอาจทำหนงัสือรับรองใหใ้ช้แทนใบอนุญาตได้ 
 

     
ประกาศ  ณ  วันท่ี     พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

 

  พลอากาศตรี  

                                (จักรวัชร จงสืบสุข) 
                                                  ผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 



ผนวก ก ประกอบระเบียบ สบน.ทอ.ว่าด้วยใบอนุญาตนักบินทหาร พ.ศ.๒๕๖๔ 
หลักเกณฑ์การทดสอบความรู้ภาควิชาการใบอนุญาตนักบินทหาร 

……………………………………… 
 

เพื่อให้การทดสอบความรู้ผู ้ขอรับใบอนุญาตนักบินทหารสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การสอบภาควิชาการผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินทหารไว้ดังนี้ 

๑. ใบอน ุญาตน ักบ ินทหาร ช ั ้น ๑  (Military Pilot Licence Class I) ต ้องม ีความรู้  
ภาควิชาการ ดังนี้ 

 ๑.๑ กฎหมายการบิน ในเรื ่องกฎและข้อบังคับที่เกี่ยวกับผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร  
ช้ัน ๑ กฎจราจรทางอากาศ วิธีปฏิบัติและวิธีดำเนินบริการจราจรทางอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๑.๒ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอากาศยาน ในเรื่อง 
    ๑.๒.๑ คุณลักษณะและข้อจำกัดทั่วไปของไฟฟ้าไฮดรอลิกการปรับความดันและ

ระบบอื่น ๆ ของอากาศยานระบบควบคุมการบินการบินอัตโนมัติและการรักษาสมดุลของอากาศยาน 
      ๑.๒.๑.๑ หลักการทำงานและวิธีการจัดการการทำงานของเครื่องยนต์

ผลกระทบจากสภาวะช้ันบรรยากาศท่ีมีต่อสมรรถนะเครื่องยนต์และข้อมูลการทำงานท่ีเกี่ยวข้องจากคู่มือการ
บินหรือเอกสารอื่นท่ีเหมาะสม 

      ๑.๒.๑.๒ วิธีดำเนินการและข้อจำกัดการปฏิบัติการของอากาศยาน 
ที่เกี ่ยวข้องและผลกระทบจากสภาวะชั ้นบรรยากาศที่มีต่อสมรรถนะอากาศยานและข้อมูลการทำงาน  
ท่ีเกี่ยวข้องจากคู่มือการบินหรือเอกสารอื่นท่ีเหมาะสม 

      ๑.๒.๑.๓ การใช้และการตรวจสอบการใช้งานได้ของอุปกรณ์และระบบ
ของอากาศยาน 

      ๑.๒.๑.๔ เครื ่องวัดประกอบการบินเข็มทิศการปรับและการเทียบค่า
คลาดเคล่ือนเครื่องวัดไจโร ข้อจำกัดการทำงานและผลกระทบจากแรงหมุนของโลกวิธีปฏิบัติและวิธีดำเนินการ
ในเหตุการณ์ท่ีเครื่องวัดประกอบการบินและหน่วยแสดงผลทางอิเล็กทรอนิกส์ทำงานผิดพลาดหลายอย่าง 

      ๑.๒.๑.๕ วิธ ีการบำรุงรักษาลำตัวอากาศยานระบบและเครื่องยนต์
อากาศยานสำหรับเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งต้องมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการทำงานของ  
ชุดส่งกำลัง 
  ๑.๓ สมรรถนะและการวางแผนการบิน ในเรื่อง 
    ๑.๓.๑ ผลกระทบของการบรรทุกและการกระจายน้ำหนักที่มีผลต่อการจัดการ
อากาศยานต่อท่าทางการบินและสมรรถนะอากาศยานและการคำนวณน้ำหนักและสมดุล 
    ๑.๓.๒ การใช้และการปฏิบัติจริงในข้อมูลที ่เกี ่ยวกับการบินขึ ้นบินลงและ
สมรรถนะด้านอื่น ๆ รวมถึงวิธีปฏิบัติในการควบคุมการบินเดินทาง 
 

๑.๓.๓  การทำแผน... 
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    ๑.๓.๓ การทำแผนการปฏิบัติการบินก่อนทำการบินและในระหว่างทำการบิน
การเตรียมการและการยื่นแผนการบินต่อหน่วยบริการจราจรทางอากาศวิธีการดำเนินบริการจราจรทางอากาศ
วิธีการตั้งเครื่องวัดระยะสูง 
       สำหรับเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานขึ้นลงทางดิ่งต้องมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่อง
ผลกระทบของการบรรทุกภายนอกด้วย 
  ๑.๔ สมรรถนะบุคคล (Human Performance) รวมถึงหลักการของการบริหารจัดการ
เมื่อเกิดสภาวะคุกคามและข้อผิดพลาด (Threat and Error Management) 
   ๑.๕ อุตุนิยมวิทยา ในเรื่อง 
    ๑.๕.๑ การตีความและการใช้รายงานอากาศการบินแผนภูมิและพยากรณ์
อากาศทางด้านอุตุนิยมวิทยาการบินรหัสและตัวย่อการใช้ และวิธีการได้รับข่าวอากาศก่อนทำการบินและ  
ในระหว่างทำการบินและวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง 
    ๑.๕.๒ อุตุนิยมวิทยาการบินสภาพอากาศวิทยาในบริเวณที่เกี่ ยวข้องซึ่งอาจ 
มีผลกระทบต่อการบินการเคลื่อนตัวของระบบความกดอากาศโครงสร้างของแนวความกดอากาศการเริ่มต้น
และลักษณะของปรากฏการณ์ของสภาพอากาศท่ีมีผลกระทบต่อการบินขึ้นการบินเดินทางและการบินขึ้นลง 
    ๑.๕.๓ สาเหตุการรู้จักและผลกระทบของการเกิดน้ำแข็งวิธีการบินผ่านเข้าไปใน
แนวความกดอากาศการหลีกเล่ียงสภาพอากาศท่ีเป็นอันตราย 
    สำหรับเครื ่องบินและอากาศยานขึ ้นลงทางดิ่งต้องมีความรู้เพิ ่มเติมในเรื ่อง
อุตุนิยมวิทยาบรรยากาศในระยะสูงที่สูงเหนือพื้นโลกรวมถึงการตีความและการใช้รายงานอากาศการบิน
แผนภูมิและพยากรณ์อากาศทางด้านอุตุนิยมวิทยาการบินและกระแสลมของบรรยากาศในระดับสูงเหนือพื้นโลก 
   ๑.๖ การนำทาง ในเรื่อง 
    ๑.๖.๑ การเดินอากาศรวมถึงการใช้แผนภูม ิการเดินอากาศ  เคร ื ่องว ิทยุ 
ช่วยการเดินอากาศ และระบบเครื่องช่วยการเดินอากาศในพื้นที่และข้อกำหนดเฉพาะในการเดินอากาศ
สำหรับการบินระยะทางไกล 
    ๑.๖.๒ การใช้ข้อจำกัดและการใช้งานได้ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินและ
เครื่องวัดท่ีจำเป็นสำหรับการควบคุมและการนำทางอากาศยาน 
    ๑.๖.๓ การใช้ความแม่นยำและความเชื ่อถือได้ของระบบการนำทางที ่ใ ช้  
ในขั้นตอนการบินออกจากจุดต้นทางการบินในเส้นทางการบินเข้าสู ่สนามบินและการบินลงและการแสดง
ตำแหน่งของวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ 
    ๑.๖.๔ หลักการทำงานและลักษณะของระบบการเดินอากาศในแบบที่ทำงาน
โดยใช้อุปกรณ์ภายในและในแบบที่การทำงานโดยใช้อุปกรณ์อ้างอิงจากภายนอกและการทำงานของอุปกรณ์  
ท่ีใช้ในการบินขึ้น 

๑.๗  วิธีปฏิบัติ... 
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   ๑.๗ วิธีปฏิบัติ ในเรื่อง 
    ๑.๗.๑ การนำหลักการของการบริหารจัดการเมื ่อเกิดสภาวะคุกคามและ
ข้อผิดพลาด (Threat and Error Management) มาใช้กับสมรรถนะในการปฏิบัติการบิน 
    ๑.๗.๒ การแปลความหมายและการใช้เอกสารด้านการบิน เช่นเอกสารแถลงข่าว
การบินประกาศนักบิน การแปลความหมายและการใช้รหัสและตัวย่อทางการบิน 
    ๑.๗.๓ วิธีการปฏิบัติสำหรับป้องกัน วิธีดำเนินการเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉินและ  
วิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัย 
    ๑.๗.๔ การปฏิบัติการในการรับขนสินค้าซึ ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายเนื่องจาก 
เป็นสินค้าอันตราย 
    ๑.๗.๕ ข้อกำหนดและวิธ ีปฏิบัติสำหรับการแจ้งให้ผู ้โดยสารทราบในเรื ่อง 
ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย รวมถึงการระวังล่วงหน้าที่จะต้องสังเกตเมื่อมีการขนถ่ายผู้โดยสารขึ้นและลงจาก
อากาศยาน 

    สำหรับเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานขึ้นลงทางด่ิง ต้องมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการ
สูญเสียแรงยกเพราะรอบการหมุนของใบพัดลดลง การส่ันอย่างรุนแรงอันเนื่องมาจากการเสียสมดุลของแรงต่าง ๆ  
ของใบพัดประธานขณะอยู่บนพื้นหรือการลงสู่พื้นอย่างรุนแรง การสูญเสียแรงยกของใบพัดประธานท่ีหมุนตาม
ลมสัมพัทธ์อันตรายท่ีอาจเกิดขึ้นในการลงสู่พื้นท่ีมีความลาดเอียงหรือการลงสู่พื้นท่ีมีกระแสลมแรงขวางสนาม
หรือการวิ่งขึ้นจากสนามด้วยท่าบินที่รุนแรง และวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยเมื่อทำการบินในสภาพอากาศ 
ท่ีบินด้วยทัศนวิสัย 

   ๑.๘ หลักการบิน 
   ๑.๙ การติดต่อด้วยวิทยุในเรื่องวิธีการและภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและวิธีปฏิบัติ

ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้ 
 ๒. ใบอน ุญาตน ักบ ินทหาร ช ั ้น ๒ (Military Pilot Licence Class II) ต ้องม ีความรู้  

ภาควิชาการ ดังนี้ 
  ๒.๑ กฎหมายการบิน ในเรื่อง 
    ๒.๑.๑ กฎและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหารและนักบินพานิชย์ตรี 
    ๒.๑.๒ กฎจราจรทางอากาศ 
    ๒.๑.๓ วิธีปฏิบัติและวิธีดำเนินบริการจราจรทางอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๒.๒ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอากาศยาน ในเรื่อง 
    ๒.๒.๑ หลักการทำงานและหน้าท่ีของเครื่องยนต์ระบบและเครื่องวัด 
    ๒.๒.๒ ข้อจำกัดการทำงานของอากาศยานและเครื ่องยนต์ของอากาศยาน  

ตามประเภทท่ีขอใบอนุญาตและข้อมูลการทำงานท่ีเกี่ยวข้องจากคู่มือการบินหรือเอกสารอื่นท่ีเหมาะสม 
๒.๒.๓ การใช้... 
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    ๒.๒.๓ การใช้และการตรวจสอบการใช้งานได้ของอุปกรณ์และระบบของอากาศยาน 
    ๒.๒.๔ วิธีการบำรุงรักษาลำตัวอากาศยานระบบและเครื ่องยนต์อากาศยาน

สำหรับเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานขึ ้นลงทางดิ ่งต ้องมีความรู ้ เพิ ่มเติมในเรื ่องการทำงานของชุด  
ส่งกำลัง 

   ๒.๓ สมรรถนะการวางแผนการบินและการบรรทุก ในเรื่อง 
    ๒.๓.๑ ผลกระทบของการบรรทุกและการกระจายน้ำหนักที่มีผลต่อการจัดการ

อากาศยาน (Aircraft Handling) ต่อท่าทางการบินและสมรรถนะอากาศยานและการคำนวณน้ำหนักและ
สมดุล 

    ๒.๓.๒ การใช้และการปฏิบัติจริงในข้อมูลที ่เกี ่ยวกับการบินขึ ้นบินลงและ
สมรรถนะด้านอื่น ๆ 

    ๒.๓.๓ การทำแผนการบินท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติการบินทางทหาร ท้ังก่อนทำการบิน
และในระหว่างทำการบินตามกฎการบินด้วยทัศนะวิสัยการเตรียมการและการยื่นแผนการบินต่อหน่วยบริการ
จราจรทางอากาศวิธีการดำเนินบริการจราจรทางอากาศและวิธีการต้ังเครื่องวัดระยะสูงสำหรับอากาศยานขึ้น
ลงทางด่ิง เฮลิคอปเตอร์ และนาวาอากาศ ต้องมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องผลกระทบของการบรรทุกภายนอก 
(External Loading) ด้วย 

   ๒.๔ สมรรถนะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนักบินทหารชั้นตรีและพานิชย์ตรีรวมถึงหลักการ
ของการบริหารจัดการเมื่อเกิดสภาวะคุกคามและข้อผิดพลาด (Threat and Error Management) 
   ๒.๕ อุตุนิยมวิทยา ในเรื่อง 
    ๒.๕.๑ การตีความและการใช้รายงานอากาศการบินแผนภูมิและพยากรณ์
อากาศทางด้านอุตุนิยมวิทยาการบินการใช้และวิธีการได้รับข่าวอากาศก่อนการบินและในระหว่างการบินและ
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง (Altimetry) 
    ๒.๕.๒ อุตุนิยมวิทยาการบินสภาพอากาศวิทยา (Climatology) ในบริเวณ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบินการเคล่ือนตัวของระบบความกดอากาศ โครงสร้างของแนวความกด
อากาศการเริ่มต้น และลักษณะของปรากฏการณ์ของสภาพอากาศท่ีมีผลกระทบต่อการบินขึ้น การบินเดินทาง
และการบินลงสนาม 
    ๒.๕.๓ สาเหตุและผลกระทบของการเกิดน้ำแข็งวิธีการบินผ่านเข้าไปในแนว
ความกดอากาศและการหลีกเล่ียงสภาพอากาศท่ีเป็นอันตราย 

   ๒.๖ การนำทางในเรื่องการเดินอากาศรวมถึงการใช้แผนภูมิการเดินอากาศเครื่องวัด
และเครื่องช่วยในการเดินอากาศความเข้าใจในหลักการทำงานและคุณลักษณะของระบบการนำทางและ  
การทำงานของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการบินขึ้น 

 
๒.๗  วิธีปฏิบัติ... 
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   ๒.๗ วิธีปฏิบัติในเรื่อง 
    ๒.๗.๑ การนำหลักการของการบริหารจัดการเมื ่อเกิดสภาวะคุกคามและ

ข้อผิดพลาด (Threat and Error Management) มาใช้กับสมรรถนะในการปฏิบัติการบิน 
    ๒.๗.๒ การใช้เอกสารด้านการบินเช่นเอกสารแถลงข่าวการบินประกาศนักบิน

และการใช้รหัสและตัวย่อทางการบิน 
    ๒.๗.๓ วิธีการตั้งเครื่องวัดระยะสูง 
    ๒.๗.๔ วิธีการปฏิบัติสำหรับป้องกันและวิธีดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
    ๒.๗.๕ การปฏิบัติการในการรับขนส่งสินค้าและพัสดุซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย

เนื่องจากเป็นสินค้าและพัสดุอันตราย 
    ๒.๗.๖ ข้อกำหนดและวิธีปฏิบัติสำหรับการแจ้งให้ผู ้โดยสารทราบในเรื ่อง  

ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยรวมถึงการระวังล่วงหน้าที่จะต้องสังเกตเมื่อมีการขนถ่ายผู้โดยสารขึ้นและลงจาก
อากาศยาน 

   ๒.๘ หลักการบิน 
   ๒.๙ การติดต่อด้วยวิทยุในเรื่องวิธีการและภาษาท่ีใช้ในการติดต่อส่ือสารและวิธีปฏิบัติ

ในกรณีท่ีไม่สามารถติดต่อทางวิทยุได้ 
 ๓. ใบอน ุญาตน ักบ ินทหาร ช ั ้น ๓ (Military Pilot Licence Class III) ต ้องม ีความรู้ 

ภาควิชาการ ดังนี้ 
  ๓.๑ กฎหมายการบิน (Air Law) ในเรื่อง 
    ๓.๑.๑ กฎและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร 
    ๓.๑.๒ กฎจราจรทางอากาศ 
    ๓.๑.๓ วิธีปฏิบัติและวิธีดำเนินบริการจราจรทางอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๓.๒ ความรู้พื้นฐานอากาศยานไร้คนขับ ในเรื่อง 
    ๓.๒.๑ ประวัติศาสตร์การบิน 
    ๓.๒.๒ การบินและประวัติศาสตร์การบินของอากาศยานไร้คนขับ 
    ๓.๒.๓ องค์ประกอบของระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก  
    ๓.๒.๔ เครื่องยนต์ 
    ๓.๒.๕ แบตเตอร์รี่ 
    ๓.๒.๖ ระบบแผนท่ีเข็มทิศ 
    ๓.๒.๗ อากาศพลศาสตร์  
    ๓.๒.๘ อุตุนิยมวิทยา  
    ๓.๒.๙ เข็มทิศและความเร็วสัมพัทธ์ 

    ๓.๒.๑๐ ภาษาอังกฤษ... 
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    ๓.๒.๑๐   ภาษาอังกฤษสำหรับผู้บังคับอากาศยานภายนอก 
  ๓.๓ การบินกับเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาดเล็ก ในเรื่อง 
    ๓.๓.๑ องค์ประกอบและการทำงานของเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาดเล็ก 
    ๓.๓.๒ หลักการบินกับเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาดเล็ก 
    ๓.๓.๓ การจัดการพลังงานศักย์ 
    ๓.๓.๔ การแถลงย่อก่อนการบิน/การสรุปย่อหลังการบิน 
    ๓.๓.๕ การบินในกระสวนการบิน 
    ๓.๓.๖ การบินผาดแผลง 
    ๓.๓.๗ การปฏิบัติเมื่อเครื่องยนต์ขัดข้อง 
    ๓.๓.๘ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  ๓.๔ การบินกับเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาดกลาง ในเรื่อง 
    ๓.๔.๑ การเตรียมการบินและปฏิบัติการบิน 
    ๓.๔.๒ ระบบไฟฟ้าเครื่องบินฝึกบังคับด้วยวิทยุขนาดกลาง และใหญ่ 
    ๓.๔.๓ การปรับค่ามาตรฐานและการตั้งค่าเบ้ืองต้น 
    ๓.๔.๔ การปฏิบัติในการลงจอด 
    ๓.๔.๕ การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
  ๓.๕ การบินกับอากาศยานไร้คนขับ ในเรื่อง 
    ๓.๕.๑ คุณลักษณะของอากาศยานไร้คนขับ 
    ๓.๕.๒ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ อ.ไร้คนขับ 
    ๓.๕.๓ ระบบเครื่องยนต์ของ อ.ไร้คนขับ 
    ๓.๕.๔ ระบบไฟฟ้าของ อ.ไร้คนขับ 
    ๓.๕.๕ อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้น 
    ๓.๕.๖ สถานีควบคุมภาคพื้น 
    ๓.๕.๗ ระบบไฟฟ้าของสถานีควบคุมภาคพื้น 
    ๓.๕.๘ ระบบส่ือสารของ อ.ไร้คนขับ 
    ๓.๕.๙ ระบบควบคุมการบินของ อ.ไร้คนขับ 
    ๓.๕.๑๐ ระบบตรรกะของ อ.ไร้คนขับ 
    ๓.๕.๑๑ การใช้งานโปรแกรม GMS 
    ๓.๕.๑๒ ระบบติดต่อส่ือสารภายใน 
    ๓.๕.๑๓ อุปกรณ์ควบคุมการบิน 
    ๓.๕.๑๔ ระบบวิ่งขึ้นและลงสนามอัตโนมัติ 

    ๓.๕.๑๕ กฎข้อบังคับ... 
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    ๓.๕.๑๕ กฎข้อบังคับและขีดจำกัดของระบบอากาศยานไร้คนขับ 
  ๓.๖ นิรภัยการบิน ในเรื่อง 
    ๓.๖.๑ สมรรถนะบุคคลและมนุษย์ปัจจัย 
    ๓.๖.๒ การเขียนรายงานอันตราย 
  ๓.๗ การปฏิบัติการท่ีมีเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
 ๔. ใบอนุญาตนักบินทหาร ชั ้น ๔ (Military Pilot Licence Class IV) ต้องมีความรู้  

ภาควิชาการ ดังนี้ 
  ๔.๑ กฎหมายการบิน (Air Law) ในเรื่อง 
    ๔.๑.๑ กฎและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร 
    ๔.๑.๒ กฎจราจรทางอากาศ (Rules of the Air) 
    ๔.๑.๓ วิธีการตั้งเครื่องวัดระยะสูง 
    ๔.๑.๔ วิธีปฏิบัติและวิธีดำเนินบริการจราจรทางอากาศท่ีเกี่ยวข้อง 
  ๔.๒ ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับอากาศยาน (Aircraft General Knowledge) ในเรื่อง 
    ๔.๒.๑ หลักการทำงานและหน้าท่ีของเครื่องยนต์ระบบและเครื่องวัด 
    ๔.๒.๒ ข้อจำกัดการทำงานของอากาศยานและเครื่องยนต์ของอากาศยานตาม
ประเภทท่ีขอใบอนุญาตและข้อมูลการทำงานท่ีเกี่ยวข้องจากคู่มือการบินหรือเอกสารอื่นท่ีเหมาะสม 
    สำหรับเฮลิคอปเตอร์และอากาศยานขึ้นลงทางด่ิงต้องมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องการ
ทำงานของชุดส่งกำลัง และสำหรับนาวาอากาศต้องมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องสถานะและวิธีใช้ก๊าซ 
  ๔.๓ สมรรถนะการวางแผนการบินและการบรรทุก (Flight Performance, Planning 
and Loading) ในเรื่อง 
    ๔.๓.๑ ผลกระทบของการบรรทุกและการกระจายน้ำหนักที่มีผลต่อท่าทางการบิน
และการคำนวณน้ำหนักและสมดุล 
    ๔.๓.๒ การใช้และการปฏิบัติจริงในข้อมูลที ่เกี ่ยวกับการบินขึ้นบินลงและ
สมรรถนะด้านอื่น ๆ 
    ๔.๓.๓ การทำแผนการบิน (Flight Planning) ที ่เกี ่ยวกับการปฏิบัติการบิน 
ส่วนบุคคลท้ังก่อนทำการบินและในระหว่างทำการบินตามกฎการบินด้วยทัศนะวิสัยการเตรียมการและการยื่น
แผนการบินต่อหน่วยบริการจราจรทางอากาศ วิธีการดำเนินบริการจราจรทางอากาศ การรายงานตำแหน่ง  
ท่ีบินอยู่วิธีการต้ังเครื่องวัดระยะสูงและการปฏิบัติการบินในบริเวณท่ีมีปริมาณการจราจรทางอากาศหนาแน่น 
 

   ๔.๔ สมรรถนะ... 
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   ๔.๔ สมรรถนะบุคคล (Human Performance) ที ่เกี ่ยวข้องกับนักบินส่วนบุคคล
รวมถึงหลักการของการบริหารจัดการเมื ่อเก ิดสภาวะคุกคามและข้อผ ิดพลาด ( Threat and Error 
Management)    
   ๔.๕ อุตุนิยมวิทยา (Meteorology) ในเรื่องอุตุนิยมวิทยาการบินขั้นพื้นฐานการใช้และ
วิธีการได้รับข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง (Altimetry) การหลีกเลี่ยง 
สภาพอากาศท่ีเป็นอันตราย 
   ๔.๖ การนำทาง (Navigation) ในเรื่องการเดินอากาศและเทคนิคในการบินเดินทาง 
(dead - reckoning) และการใช้แผนภูมิการเดินอากาศ 
   ๔.๗ วิธีปฏิบัติ (Operational Procedures) ในเรื่อง 
    ๔.๗.๑ การนำหลักการของการบริหารจัดการเมื ่อเกิดสภาวะคุกคามและ
ข้อผิดพลาด (Threat and Error Management) มาใช้กับสมรรถนะในการปฏิบัติการบิน 
    ๔.๗.๒ วิธีการตั้งเครื่องวัดระยะสูง 
    ๔.๗.๓ การใช้เอกสารด้านการบินเช่นเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP) ประกาศ
นักบิน (NOTAM) และการใช้รหัสและตัวย่อทางการบิน 
    ๔.๗.๔ วิธีการปฏิบัติสำหรับป้องกันและวิธีดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึง
การกระทำเพื่อหลีกเลี ่ยงสภาพอากาศที่เป็นอันตรายกระแสลมมวลวนและการปฏิบัติอื ่น ๆ ที่ทำให้เกิด
อันตราย 

 ๕. ใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๕ (Military Pilot Licence Class V)  
  ผู ้ขอรับใบอนุญาตนักบินทหารชั ้น ๕ ต้องผ่านการคัดเลือกเป็นศิษย์การบินตาม  

ระเบียบ ทอ.ท่ีเกี่ยวข้อง 
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หลักเกณฑ์ความชำนาญผู้ขอรับใบอนุญาตนักบินทหาร ช้ัน ๑ 

 
ประเภท Model แบบ ช่ัวโมง 

ทำการบินรวม 
ช่ัวโมงผู้บังคับ
อากาศยาน 

ช่ัวโมง
เฉพาะแบบ 

เครื่องบินขับ
ไล่/โจมตี

อเนกประสงค์ 
และโจมตี 

F-5E/F บ.ข.๑๘ ข/ค ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
F-16A/B บ.ข.๑๙/ก ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

Gripen 39 C/D บ.ข.๒๐/ก ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
L-39ZA/ART บ.ขฝ.๑ ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

T-50TH บ.ขฝ.๒ ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
ALPHA JET บ.จ.๗ ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

เครื่องบิน
ลาดตระเวน
ทางอากาศ 

DA42 M-NG บ.ตฝ.๒๐ ก ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
DA42 MPP บ.ตฝ.๒๐ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

P.180 Avanti II บ.ตล.๒๐ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
Saab 340 B บ.ตล.๑๗ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

Saab 340 AEW บ.ค.๑ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
เครื่องบิน
ลำเลียง 

C-130H/H-30 บ.ล.๘ ๑,๕๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
Airbus A319 CJ บ.ล.๑๕ ๑,๕๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
Airbus ACJ320 บ.ล.๑๕ ก ๑,๕๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
ATR 72-500 บ.ล.๑๖ ๑,๕๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

Airbus 340-500 บ.ล.๑๙ ๑,๕๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
SSJ100LR บ.ล.๑๘ ๑,๕๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
Saab 340 B บ.ล.๑๗ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

เครื่องบิน
ปฏิบัติกิจพิเศษ 

AU-23A บ.จธ.๒ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
BT-67 บ.ล.๒ ก ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

เฮลิคอปเตอร์ UH-1H ฮ.๖ ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
EC725 ฮ.๑๑ ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
BELL 

412/HP/EP 
ฮ.๖ ข/ค/ง ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

S-70i ฮ.๑๒ ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
S-92A ฮ.๑๐ ๗๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

ประเภท... 
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ประเภท Model แบบ ช่ัวโมง 
ทำการบินรวม 

ช่ัวโมงผู้บังคับ
อากาศยาน 

ช่ัวโมง
เฉพาะแบบ 

เครื่องบินฝึก T-41D บ.ฝ.๑๔ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
CT-4B บ.ฝ.๑๖ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
RTAF 6 บ.ทอ.๖ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
CT-4E บ.ฝ.๑๖ ก ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
PC-9 บ.ฝ.๑๙ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 

DA42 TDI บ.ฝ.๒๐ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
DA42 VI บ.ฝ.๒๐ ก ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
DA40 NG บ.ฝ.๒๑ ๑,๐๐๐ ๒๕๐ ๑๕๐ 
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รายละเอียดใบอนุญาตนักบินทหาร 

…………………………… 

 (ด้านหน้า) 

 

 

 

 

 

(ด้านหลัง) 

 

 

รายละเอียด... 

รูปภาพ 

8.57 CM 

5.40 CM 
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รายละเอียดลายน้ำบนในอนุญาตผู้ประจำหน้าท่ี 

 

ด้านหน้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด้านหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำอธิบาย... 

8.57 ซม 

5.40 ซม. 

R=3.18 
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คำอธิบาย 

๑. ใบอนุญาตนักบินทหารเป็นบัตรพลาสติก (PVC CARD) ขนาดกว้าง ๕.๔๐ ซม. ยาว ๘.๕๖ ซม. หนา ๐.๒๕ ซม. 
ชนิดไม่มีแถบแม่เหล็ก และมีลายน้ำบนใบอนุญาตนักบินทหาร 
๒. ด้านหน้าประกอบด้วย 
 ๒.๑ เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ ขนาดความยาวของปีก ๑ ซม. 
 ๒.๒ รูปถ่ายของผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร พื้นหลังสีขาว ขนาด ๒.๕ x ๓ ซม. 
 ๒.๓ ตัวอักษรสีน้ำเงินและสีดำโดยมีภาษาอังกฤษกำกับ 
๓. ด้านหลังประกอบด้วย 

 ๓.๑ เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ ขนาดความยาวของปีก ๒.๕ ซ.ม. 

 ๓.๒ ตัวอักษรสีน้ำเงินและสีดำโดยมีภาษาอังกฤษกำกับ 

๔. การลงข้อความในแบบใบอนุญาตนักบินทหารทุกตัวอักษรโรมัน ให้พิมพ์ด้วยคำเต็ม ตัวอักษรสีน้ำเง ินและสีดำ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาไทยตัวตรงขนาดพองาม เว้นในส่วนท่ีเป็นวัน เดือน ปีเกิด (อักษรโรมัน (VI) วัน เดือน ปีท่ีออก 
และวัน เดือน ปีท่ีหมดอายุใบอนุญาตนักบินทหาร (อักษรโรมัน (IX) ใช้คำย่อภาษาอังกฤษ สำหรับตัวเลขให้ใช้
ตัวเลขอารบิค และให้ใช้ระบบตัวเลขระบุวัน เดือน ป ีดังนี้ 
 ๔.๑ อักษรโรมัน (I) ลงช่ือส่วนราชการและหน่วยงาน โดยมีภาษาอังกฤษกำกับ ดังนี้ 

   (อักษรโรมัน I) บรรทัดแรก “ROYAL THAI AIR FORCE” 
                      บรรทัดสอง “MILITARY AVIATION AUTHORITY” 
 ๔.๒ อักษรโรมัน (II) ลงช่ือประเภทของใบอนุญาตนักบินทหาร  

    “MILITARY PILOT LICENCE” 

 ๔.๓ อักษรโรมัน (III) ลงหมายเลขใบอนุญาตนักบินทหารแบ่งเป็น ๓ กลุ่มดังนี้ 

  ๔.๓.๑ กลุ่มท่ีหนึ่ง อักษรย่อ MPL  

  ๔.๓.๒ กลุ่มท่ีสอง แสดงช้ันของใบอนุญาตนักบินทหาร 

  ๔.๓.๓ กลุ่มท่ีสาม ลำดับหมายเลข เช่น “MPL-1-0001”เป็นต้น นักบินทหารช้ัน ๑ ลำดับท่ี ๐๐๐๑ 

    ๔.๔ (อักษรโรมัน IV) ลงยศ ช่ือ ช่ือสกุล และวัน เดือน ปีเกิดผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร โดยมีภาษาอังกฤษ 

กำกับ ตัวอย่างเช่น             

     (อักษรโรมัน IV)  บรรทัดแรก “นาวาอากาศเอก/ GP.CAPT” 
     บรรทัดสอง “สมชัย  รักชาติ” 
      บรรทัดสาม “SOMCHAI  RUKCHAT”  
              บรรทัดส่ี    “28 FEB 1990” 

 

๔.๕  อักษร... 
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 ๔.๕ (อักษรโรมัน V) ลงที ่อยู ่ผู ้ถ ือใบอนุญาตนักบินทหาร ตัวอย่างเช่น “SQN.603 WING 6  RTAF 

DONMUANG, BANGKOK, THAILAND” เป็นต้น 

 ๔.๖ (อักษรโรมัน VI) ลงสัญชาติผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร ตัวอย่างเช่น “THAI” 

 ๔.๗ (อักษรโรมัน VII) ลายมือช่ือผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร  

 ๔.๘ (อ ักษรโรม ัน  VIII) ลงหมายเลขประจำต ั วผ ู ้ ถ ือ ใบอน ุญาตน ักบ ินทหาร  ต ัวอย ่ าง  เ ช่น

“3573331234”เป็นต้น 

 ๔.๙ (อักษรโรมัน IX) ลงวัน เดือน ปี ท่ีออกและวันหมดอายุใบอนุญาตนักบินทหาร ตัวอย่างเช่น 

“28 FEB 1990 , 1 MAR 1994” เป็นต้น 

 ๔.๑๐   (อักษรโรมัน X) ลงยศด้วยคำย่อ ลายมือชื่อ และตำแหน่งของผู้บัญชาการทหารอากาศผู้มีอำนาจ

ออกใบอนุญาตนักบินทหาร 

 ๔.๑๑ (อักษรโรมัน XI) เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ ขนาดความยาวของปีก ๑ ซม. 

 ๔.๑๒ (อักษรโรมัน XII) ลงศักยหรือวุฒิการบินผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร ดังนี้ 

  ๔.๑๒.๑ การลงศักยหรือวุฒิการบินกับ บ.เฉพาะแบบตาม ผนวก ข ตัวอย่างเช่น  มีความสามารถ 

ทำการบินกับ บ.ล.๑๖ จะบันทึก“ATR72-500” เป็นต้น 

  ๔.๑๒.๒ การลงศักยหรือวุฒิการบินหลัก ตัวอย่างเช่น มีความสามารถปฏิบัติเป็นนักบินที่ ๑  

จะบันทึก “PIC FOR ATR72-500” เป็นต้น 

  ๔.๑๒.๓ การลงศักยหรือวุฒิการบินรอง หรือความสามารถอื่น ๆ ท่ีสำนักงานการบินกองทัพอากาศ

กำหนด ตัวอย่างเช่น มีความสามารถปฏิบัติหน้าท่ีนักบินลองเครื่อง จะบันทึก “FLIGHT TEST PILOT”

 ๔.๑๓ (อักษรโรมัน XIII) ลงข้อจำกัดการปฏิบัติการบินผู้ถือใบอนุญาตนักบินทหาร อันเนื่องมาจากความไม่พร้อม

ด้านร่างกายหรือจิตใจ  


