
(ร่าง) 

ระเบียบกองทัพอากาศ 
ว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม 

พ.ศ.2563 
 

   โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม 
ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอ านาจตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐  
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม จึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

   ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม 
พ.ศ.2563”  

   ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม พ.ศ.๒๕๕๓ 

   บรรดาระเบียบ และค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 
ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

   ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม” หมายความว่า ข้าราชการทหาร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม 

   ข้อ ๕ คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม    
    ๕.๑ บรรจุในต าแหน่งตามค าชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม 
    ๕.๒ เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการรบแบบจู่โจม หรือหลักสูตรเจ้าหน้าที่ค้นหา 
และช่วยชีวิต (พี.เจ) หรือหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษของกองทัพอากาศ หรือของเหล่าทัพอ่ืน หรือของต่างประเทศ
ที่กองทัพอากาศให้การรับรอง  
    ๕.๓ ส าเร็จหลักสูตรส่งทางอากาศ หรือหลักสูตรโดดร่มของกองทัพอากาศ หรือของ
เหล่าทัพอ่ืน หรือของต่างประเทศที่กองทัพอากาศให้การรับรอง 
    ๕.๔ มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสม ตามที่สถาบันเวชศาสตร์การบิน
กองทัพอากาศ ตรวจรับรองแล้ว 
   ๕.๕ อายุไม่เกิน ๔๐ ปี ยกเว้นผู้ที่บรรจุในกองบังคับการ กรมปฏิบัติการพิเศษ  
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, กองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๒ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการ
อากาศโยธิน, กองบังคับการ กองพันปฏิบัติการพิเศษ ๓ กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน, 
ต าแหน่งครูวิชาปฏิบัติการพิเศษ แผนกปฏิบัติการพิเศษ ศูนย์การทหารอากาศโยธิน หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
และกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปี
  
 
 

ข้อ 6 การแต่งตั้ง… 

 (ส าเนา)                                                 หน่วยรับ 
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  ข้อ ๖ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม หากแต่งตั้งจากข้าราชการที่ปัจจุบัน
ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย  ซึ่งผ่านการตรวจสมรรถภาพร่างกาย
ประจ าปีจากสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศแล้ว ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ ๕.๑ - ๕.๓ และข้อ ๕.๕ 
สามารถรายงานขอแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมได้  

  ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ต้องพ้นจากหน้าที่ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
    ๗.๑ พ้นจากต าแหน่งตามค าชี้แจงท้ายอัตราของหน่วยที่ก าหนดให้เป็นเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม   
   ๗.๒ มีสมรรถภาพร่างกายซึ่งสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมได้  
    ๗.๓ มีอายุเกินตามท่ีก าหนดในข้อ ๕.๕ 

   ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ที่มีอายุเกินตามที่ก าหนดในข้อ ๕.๕ หากหัวหน้า 
สายวิทยาการ ไม่สามารถจัดหาก าลังพลทดแทนได้ ให้ต่ออายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ได้ครั้งละไม่เกิน ๑ ป ี
ทั้งนี้ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 
   ๘.๑ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ดี เป็นที่ไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา 
  ๘.๒ มีสมรรถภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง เหมาะสมที่จะปฏิบัติ ภารกิจได้ดี 
โดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ตรวจรับรองแล้ว 
    ๘.๓ คณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถของหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 
เห็นสมควรให้ต่ออายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมได้ 

  ข้อ ๙ การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ตามข้อ ๖ หากแต่งตั้งจากข้าราชการ 
ที่ปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้าย ที่มีอายุเกินตามข้อ ๕.๕  
แต่ได้รับการต่ออายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิเศษต่อต้านการก่อการร้ายอย่างต่อเนื่องก็สามารถรายงานขอแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจมได้ 

   ข้อ ๑๐ ให้ผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามข้อ ๘ รายงานขอต่ออายุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ตามล าดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทหารอากาศล่วงหน้า
อย่างน้อย ๑ ปี ก่อนอายุเกินตามที่ก าหนดในข้อ ๕.๕ โดยส่งถึงกรมก าลังพลทหารอากาศภายในเดือน
กุมภาพันธ์ของทุกปี 

  ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม จะต้องปฏิบัติงานในด้านการรบแบบจู่โจม หรือ 
การปฏิบัติการพิเศษอ่ืน ๆ โดยค าสั่งของผู้บังคับบัญชา ไม่น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง และให้นับรวมถึงการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการฝึก ศึกษา เพ่ือด ารงและพัฒนาขีดความสามารถในการรบแบบจู่โจมด้วย 

  ข้อ ๑๒ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม
มีดังนี ้
 
 
 

๑๒.๑  เป็นผู้ม.ี.. 
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     ๑๒.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๕ และปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง ตามข้อ ๑๑ 
คงมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยเงินเพ่ิมพิเศษรายเดือน พ.ศ.๒๕๑๐ 
และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
    ๑๒.๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ที่ปฏิบัติงานน้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง ให้ตัดเงินเพ่ิม
ค่าฝ่าอันตรายดังนี้ 
      ๑๒.๒.๑ น้อยกว่าปีละ ๖ ครั้ง แต่ไม่น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง ให้ตัดเงินเพ่ิม 
ค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป รวม ๓ เดือน  
      ๑๒.๒.๒ น้อยกว่าปีละ ๔ ครั้ง ให้ตัดเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป 
รวม ๔ เดือน 
      ๑๒.๒.๓ ไม่ได้ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม หรือไม่ได้ปฏิบัติการพิเศษอ่ืน ๆ  
ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชา ให้ตัดเงินเพิ่มค่าฝ่าอันตรายของปีถัดไป รวม ๘ เดือน 

   ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ที่ได้รับการยกเว้นการตัดเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตราย 
ในข้อ ๑๒.๒ มีดังนี ้
     ๑๓.๑ ผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือประสบอันตรายในการปฏิบัติการรบแบบจู่โจม 
หรือการปฏิบัติการพิเศษอ่ืน ๆ 
     ๑๓.๒ ผู้ซึ่งได้รับค าสั่งให้ปฏิบัติงานอ่ืนชั่วคราว หรือศึกษาหรือดูงานในระยะเวลา 
ไม่เกิน ๑ ปี 

   ข้อ ๑๔ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการรบแบบจู่โจม ที่ได้รับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายประเภทอ่ืนด้วย 
ให้ได้รับเงินเพ่ิมค่าฝ่าอันตรายในต าแหน่งหน้าที่ซึ่งมีจ านวนเงินมากกว่าเพียงประเภทเดียว  

   ข้อ ๑๕ ให้ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน รักษาการตามระเบียบนี้ และมีอ านาจ  
ออกระเบียบปลีกย่อยซึ่งไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ได้ตามความจ าเป็น 

   ประกาศ  ณ  วันที่   ๙   ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
                                     (ลงชื่อ) พลอากาศเอก แอร์บูล  สุทธิวรรณมานัต  วงษ์วาท 
                          (แอร์บูล  สุทธิวรรณ)  
                                                             ผู้บัญชาการทหารอากาศ 
 
การแจกจ่าย 
 - นขต.ทอ. และ นขต.กพ.ทอ. 
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 (กิติรัช  ศรีสังข)์ 
   ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.     
        14 ต.ค.๖3  น.ท........................ร่าง..............ก.ย.๖๓ 

ร.อ.หญิง...........พิมพ/์ทาน........ก.ย.๖๓ 
น.อ......................ตรวจ.............ก.ย.๖๓ 
น.อ......................ตรวจ.............ก.ย.๖๓ 
พล.อ.ต.................ตรวจ............ก.ย.๖3 

 
พ.อ.ท.วสันต์ ฯ       พิมพ์/ทาน 
ร.อ.หญิง ขนิษฐา ฯ  ตรวจ ตรวจ 
 


