
 
 

(ร่าง) 

ระเบียบกองทัพอากาศ 
    ว่าด้วยนักโดดร่มซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า 

 พ.ศ.2563 
 

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนักโดดร่มซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดดร่ม 
จากอากาศยานเป็นประจ า ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนักโดดร่มซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดดร่ม 
จากอากาศยานเป็นประจ า พ.ศ.2563”  

   ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยนักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า พ.ศ.๒๕๕๕ 

   บรรดาระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้  
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

   ข้อ ๔ ในระเบียบนี้   
     ๔.๑  “นักโดดร่มซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า” หมายความว่า 
ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่โดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า ประกอบด้วย นักโดดร่มประจ ากองและนักโดดร่ม 
ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ 
   ๔.๒ “นักโดดร่มประจ ากอง” หมายความว่า ข้าราชการทหารที่ปฏิบัติหน้าที่โดดร่ม 
จากอากาศยานเป็นประจ า 
   ๔.๓ “นักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ” หมายความว่า ข้าราชการทหาร
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ าและปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ 

   ข้อ ๕ คุณสมบัติของนักโดดร่มประจ ากอง 
      ๕.๑ บรรจุในต าแหน่งตามค าชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ก าหนดให้เป็นนักโดดร่ม 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า 
    ๕.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ กองทัพอากาศ หลักสูตรโดดร่ม  
หรือส่งทางอากาศต่างเหล่าทัพ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหลักสูตรโดดร่มจากต่างประเทศ 
ที่กองทัพอากาศรับรอง  
    ๕.๓ มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม ตามท่ีสถาบันเวชศาสตร์การบิน 
กองทัพอากาศ ตรวจรับรองแล้ว 
 
 
 
 
 

๕.๔  อายุไม่เกิน... 

 (ส าเนา)                                                 หน่วยรับ 
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   ๕.๔ อายุ ไม่ เกิน ๔๐ ปี  ยกเว้นผู้ที่บรรจุ ในกองบังคับการ กรมปฏิบัติการพิเศษ 
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๑ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการ 
อากาศโยธิน กองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
กองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ต าแหน่งครูวิชา
ปฏิบัติการพิเศษ แผนกปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน  
แผนกฝึกการยังชีพ กองการศึกษา โรงเรียนการบิน และกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์  
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี  

  ข้อ ๖ การแต่งตั้งนักโดดร่มประจ ากอง หากแต่งตั้งจากข้าราชการ ที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งผ่านการตรวจ
สมรรถภาพร่างกายประจ าปีจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศแล้ว ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามข้อ ๕.๑, ๕.๒ และข้อ ๕.๔ สามารถรายงานขอแต่งตั้งเป็นนักโดดร่มประจ ากองได ้ 

   ข้อ ๗ นักโดดร่มประจ ากอง พ้นจากหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ๗.๑ พ้นจากต าแหน่งตามค าชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ก าหนดให้เป็นนักโดดร่มประจ ากอง 
   ๗.๒ มีสมรรถภาพร่างกายซึ่งสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ พิจารณาแล้ว 
เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดดร่มประจ ากองได ้ 
    ๗.๓ มีอายุเกินตามท่ีก าหนดในข้อ ๕.๔ 

   ข้อ ๘ นักโดดร่มประจ ากอง ที่มีอายุเกินตามที่ก าหนดในข้อ ๕.๔ หากหัวหน้าสายวิทยาการ  
ไม่สามารถจัดหาก าลังพลทดแทนได้ ให้ต่ออายุนักโดดร่มประจ ากองได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนดังนี้ 
    ๘.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ดี เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา 
    ๘.๒ มีสมรรถภาพร่างกาย สมบูรณ์  แข็งแรง เหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ดี 
โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ตรวจรับรองแล้ว 
    ๘.๓ คณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เห็นสมควรให้ต่ออายุนักโดดร่มประจ ากองได ้

  ข้อ ๙ การแต่งตั้งนักโดดร่มประจ ากอง ตามข้อ ๖ หากแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย ที่มีอายุเกินตามข้อ ๕.๔ 
แต่ได้รับการต่ออายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย  
อย่างต่อเนื่อง สามารถรายงานขอแต่งตั้งเป็นนักโดดร่มประจ ากองได้ 

  ข้อ ๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชาของนักโดดร่มประจ ากองที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๘ รายงาน 
ขอต่ออายุนักโดดร่มประจ ากองตามล าดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารอากาศล่วงหน้าอย่างน้อยหนึ่ งปี  
ก่อนอายุเกินตามที่ก าหนดในข้อ ๕.๔ โดยส่งถึงกรมก าลังพลทหารอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 
 
 
 
 

ข้อ ๑๑  นักโดดร่ม... 



- ๓ - 
 

  ข้อ ๑๑ นักโดดร่มประจ ากอง จะต้องท าการโดดร่มโดยค าสั่งผู้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง 
และจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในวิชาการโดดร่ม และตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปี
ส าหรับนักโดดร่มด้วย 

  ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายของนักโดดร่มประจ ากองมีดังนี้ 
   ๑๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และท าการโดดร่มไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อ ๑๑  
คงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
         ๑๒.๒ นักโดดร่มประจ ากองที่ท าการโดดร่มน้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ให้ตัดเงินเพ่ิม 
ค่าฝ่าอันตราย ดังนี้ 
    ๑๒.๒.๑ น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง แต่ไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่ม 
ค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป รวม ๓ เดือน  
            ๑๒.๒.๒ น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง ให้ตัดเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป 
รวม ๔ เดือน 
      ๑๒.๒.๓ ไม่ได้ท าการโดดร่มเลย ให้ตัดเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป  
รวม ๘ เดือน 

  ข้อ ๑๓ นักโดดร่มประจ ากอง ที่ได้รับการยกเว้นการตัดเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายในข้อ ๑๒.๒  
มีดังนี ้
   ๑๓.๑ ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการปฏิบัติภารกิจโดดร่มประจ ากอง 
   ๑๓.๒ เป็นผู้ซึ่งได้รับค ำสั่งให้ปฏิบัติงำนอ่ืนเป็นกำรชั่วครำว หรือศึกษำ หรือดูงำน 
ในระยะเวลำไม่เกิน ๑ ปี 

  ข้อ ๑๔ นักโดดร่มประจ ากอง ที่ได้รับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายประเภทอ่ืนด้วยให้ได้รับเงินเพ่ิม 
ค่าฝ่าอันตรายในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งมีจ านวนเงินมากกว่าเพียงประเภทเดียว 

   ข้อ ๑๕ คุณสมบัติของนักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ 
   ๑๕.๑ บรรจุในต าแหน่งตามค าชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ก าหนดให้เป็นนักโดดร่ม 
ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ 
          ๑๕.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ กองทัพอากาศ หลักสูตรโดดร่ม 
หรือส่งทางอากาศต่างเหล่าทัพ และส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหลักสูตรโดดร่มจากต่างประเทศ  
ที่กองทัพอากาศรับรอง  
         ๑๕.๓ เป็นผู้ส าเร็จหลักสูตร พับร่ม กองทัพอากาศ หรือหลักสูตรต่างเหล่าทัพ  
ทีก่องทัพอากาศรับรอง 
                           ๑๕.๔ เป็นผู้ส าเร็จหลักสูตรผู้ควบคุมการโดดร่ม 
                            ๑๕.๕ มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมตามที่สถาบันเวชศาสตร์
การบินกองทัพอากาศ ตรวจรับรองแล้ว 
             ๑๕.๖ อายุไม่เกิน ๕๕ ปี 
 
 

ข้อ ๑๖  การแต่งตั้ง... 
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  ข้อ ๑๖ การแต่งตั้งนักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ หากแต่งตั้งจากข้าราชการ 
ที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย  
ซึ่งผ่านการตรวจสมรรถภาพร่างกายประจ าปีจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศแล้ว ถ้ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ ๑๕.๑ - ๑๕.๔ และข้อ ๑๕.๖ สามารถรายงานขอแต่งตั้งเป็นนักโดดร่มประจ ากองได้ 

  ข้อ ๑๗ นักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ พ้นจากหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   ๑๗.๑ พ้นจากต าแหน่งตามค าชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ก าหนดให้เป็นนักโดดร่ม 
ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ 
   ๑๗.๒ มีสมรรถภาพร่างกายซึ่งสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ พิจารณาแล้ว
เห็นว่าไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่โดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ าได้  
   ๑๗.๓ มีอายุเกินตามท่ีก าหนดในข้อ ๑๕.๖ 

  ข้อ ๑๘ นักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ ที่มีอายุเกินตามที่ก าหนดในข้อ ๑๕.๖ 
หากหัวหน้าสายวิทยาการ ไม่สามารถจัดหาก าลังพลทดแทนได้ ให้ต่ออายุนักโดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ า
ซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ ได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ปี ทั้งนี้ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนี้ 
   ๑๘.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ดี เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา 
   ๑๘.๒ มีสมรรถภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมที่จะปฏิบัติภารกิจได้ดี  
โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ตรวจรับรองแล้ว 
   ๑๘.๓ คณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
เห็นสมควรให้ต่ออายุนักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ 

   ข้อ ๑๙ การแต่งตั้งนักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพตามข้อ ๑๖  
หากแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
พิเศษต่อต้านการก่อการร้าย ที่มีอายุเกินตามข้อ ๑๕.๖ แต่ได้รับการต่ออายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม 
หรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายอย่างต่อเนื่อง สามารถรายงานขอแต่งตั้งเป็นนักโดดร่ม 
ซึ่งปฏิบัติหน้าที่โดดร่มจากอากาศยานเป็นประจ าได้  

  ข้อ ๒๐ ให้ผู้บังคับบัญชาของนักโดดร่มซ่ึงท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ ที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อ ๑๘ รายงานขอต่ออายุนักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ ตามล าดับชั้น 
จนถึงผู้บัญชาการทหารอากาศล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ ปี ก่อนอายุเกินตามที่ก าหนดในข้อ ๑๕.๖ โดยส่งถึง 
กรมก าลังพลทหารอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 

  ข้อ ๒๑ นักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ จะต้องท าการโดดร่มโดยค าสั่ง
ผู้บังคับบัญชาไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง และจะต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถในวิชาการโดดร่ม  
และตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายประจ าปีส าหรับนักโดดร่มด้วย 
 
 
 
 

ข้อ ๒๒  หลักเกณฑ์... 



- ๕ - 
 

  ข้อ ๒๒ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายของนักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบ 
และทดสอบร่มชูชีพ มีดังนี ้
   ๒๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕ และท าการโดดร่มไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อ ๒๑ 
คงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒๒.๒  นักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ ที่ท าการโดดร่ม 
น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตราย ดังนี้ 
    ๒๒.๒.๑ น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง แต่ไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่ม 
ค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป รวม ๓ เดือน  
           ๒๒.๒.๒ น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง ให้ตัดเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป  
รวม ๔ เดือน 
    ๒๒.๒.๓ ไม่ได้ท าการโดดร่มเลย ให้ตัดเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป 
รวม ๘ เดือน 

  ข้อ ๒๓ นักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ ที่ได้รับการยกเว้นการตัดเงิน
เพ่ิมค่าฝ่าอันตรายในข้อ ๒๒.๒ มีดังนี ้
   ๒๓.๑ ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือประสบอันตรายจากการปฏิบัติภารกิจโดดร่ม  
จากอากาศยาน 
   ๒๓.๒ เป็นผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานอ่ืนเป็นการชั่วคราว หรือศึกษา หรือดูงาน  
ในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี  

  ข้อ ๒๔ นักโดดร่มซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบและทดสอบร่มชูชีพ ที่ได้รับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย
ประเภทอ่ืนให้ได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งมีจ านวนเงินมากกว่าเพียงประเภทเดียว 

  ข้อ ๒๕ ให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจ  
ออกระเบียบปลีกย่อย ซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

    ประกำศ  ณ  วันที่   ๙   ตุลำคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
  
 
                                     (ลงชื่อ) พลอำกำศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณมำนัต  วงษ์วำท 
                          (แอร์บูล  สุทธิวรรณ)  
                                                             ผู้บัญชำกำรทหำรอำกำศ  
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