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พระราชกฤษฎีกา 
แบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการ 
กองทัพอากาศ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๒๗  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

เปนปที่  ๖๔  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   
ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่ของสวนราชการกองทัพอากาศ  
กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๘๗   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  และมาตรา  ๒๓  
วรรคหนึ่ง  แหงพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงทรงพระกรุณา
โปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชกฤษฎีกาข้ึนไว  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกวา  “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาที่
ของสวนราชการกองทัพอากาศ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๕๒” 

มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่  ๑  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๒  เปนตนไป 

มาตรา ๓ ใหแบงสวนราชการกองทัพอากาศ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  ดังตอไปนี้ 
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(๑) สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ 

(๒) กรมสารบรรณทหารอากาศ 

(๓) กรมกําลังพลทหารอากาศ 

(๔) กรมขาวทหารอากาศ 

(๕) กรมยุทธการทหารอากาศ 

(๖) กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ 

(๗) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

(๘) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

(๙) สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ 

(๑๐) กรมการเงินทหารอากาศ 

(๑๑) กรมจเรทหารอากาศ 

(๑๒) สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ 

(๑๓) สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ 

(๑๔) สํานักงานพระธรรมนญูทหารอากาศ 

(๑๕) หนวยบินซ่ึงข้ึนตรงตอกองทัพอากาศ 

(๑๖) โรงเรียนการบิน 

(๑๗) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 

(๑๘) หนวยบัญชาการอากาศโยธิน 

(๑๙) กรมชางอากาศ 

(๒๐) กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ 

(๒๑) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

(๒๒) กรมแพทยทหารอากาศ 

(๒๓) กรมพลาธิการทหารอากาศ 

(๒๔) กรมชางโยธาทหารอากาศ 

(๒๕) กรมขนสงทหารอากาศ 

(๒๖) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
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(๒๗) โรงเรียนนายเรืออากาศ 

(๒๘) กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

(๒๙) ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

(๓๐) สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ 

(๓๑) สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง 

(๓๒) หนวยทหารอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเทากองรอย  กองพัน  กรม  หรือกองพล  ซ่ึงข้ึนตรงตอ
กองทัพอากาศ 

มาตรา  ๔ สํานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ   มีหนาที่ปฏิบั ติงานเลขานุการใหกับ 
ผูบัญชาการทหารอากาศ  รองผูบัญชาการทหารอากาศ  ผูชวยผูบัญชาการทหารอากาศ  เสนาธิการ 
ทหารอากาศ  และผูดํารงตําแหนงอื่นตามที่ผูบัญชาการทหารอากาศมอบหมายพิจารณา  เสนอแนะ  
วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  ควบคุม  กํากับการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการรับเสด็จและสงเสด็จ  
งานพระราชพิธี  รัฐพิธี  พิธีการทางทหาร  และการรับรองบุคคลสําคัญทั้งในประเทศและตางประเทศ   
มีเลขานุการกองทัพอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๕ กรมสารบรรณทหารอากาศ   มีหนาที่พิจารณา  เสนอความเห็น  วางแผน  
อํานวยการ  ประสานงาน  ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ  การธุรการ  
การประวัติศาสตร  การพิพิธภัณฑและตํานาน  และแบบธรรมเนียมของทหาร  กับมีหนาที่จัดการความรู  
ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสารบรรณ  มีเจากรมสารบรรณทหารอากาศ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๖ กรมกําลังพลทหารอากาศ  มีหนาที่พิจารณา  เสนอนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  
ประสานงาน  ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการดานกิจการกําลังพล  การศึกษาของกองทัพอากาศ  
การกําลังพลสํารอง  และการสัสดี กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการ
ในสายวิทยาการดานกําลังพล  มีเจากรมกําลังพลทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๗ กรมขาวทหารอากาศ  มีหนาที่พิจารณา  เสนอนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  
ประสานงาน  ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการดานการขาวกรอง  การตอตานขาวกรอง   
การรักษาความปลอดภัย  กิจการทหารในตางประเทศ  และแนวทางความสัมพันธทางทหารระหวางประเทศ  
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กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการขาวและ 
การรักษาความปลอดภัย  มีเจากรมขาวทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๘ กรมยุทธการทหารอากาศ  มีหนาที่พิจารณา  เสนอนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  
ประสานงาน  ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการดานยุทธการ  การสงคราม  การดํารงขีดความสามารถ
ในการรบ  การจัดและอัตรา  การฝกรวมและผสม  การควบคุมตรวจสอบประเมินผลการฝก  การวิจัย
และพัฒนาทางการรบ  การปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ  และแนวทางความรวมมือและความตกลง
ทางทหารระหวางประเทศ  กับมีหนาที่ จัดการความรู   ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการ 
ในสายวิทยาการดานการยุทธการ  มีเจากรมยุทธการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๙ กรมสงกําลังบํารุงทหารอากาศ   มีหนาที่พิจารณา  เสนอนโยบาย  วางแผน  
อํานวยการ  ประสานงาน  ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการดานการสงกําลังบํารุง  การพัสดุ
และทรัพยสินของทางราชการ  การสํารองสงคราม  และการระดมสรรพกําลัง  กับมีหนาที่จัดการความรู  
ควบคุม   ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการสงกําลังบํารุงและแผนที่   
มีเจากรมสงกาํลังบํารุงทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๐ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ  มีหนาที่พิจารณา  เสนอนโยบาย  วางแผน  
อํานวยการ   ประสานงาน   ควบคุม   กํากับการ   พัฒนา   และดําเนินการดานกิจการพลเรือน   
การประชาสัมพันธ  การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  การปองกันและแกไขปญหาจากภัยพิบัติ   
การชวยเหลือประชาชน  และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  
ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ   
มีเจากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๑ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ   มีหนาที่พิจารณา   
เสนอนโยบาย  วางแผน  อํานวยการ  ประสานงาน  ควบคุม  กํากับการ  พัฒนาและดาํเนินการดานระบบ
บัญชาการและควบคุม  ขาย  เครือขาย  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ  การสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกสและการสงครามอิเล็กทรอนิกส  กับมีหนาที่ จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล   
และตรวจตรากิจการดานสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส  มีเจากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 
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มาตรา  ๑๒ สํานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ  มีหนาที่พิจารณา  เสนอความเห็น  วางแผน  
อํานวยการ  ประสานงาน   ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการดานการงบประมาณของ
กองทัพอากาศ  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ดานปลัดบัญชี  มีปลัดบัญชีทหารอากาศเปนผูบงัคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๓ กรมการเงินทหารอากาศ  มีหนาที่อํานวยการ  ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา   
และดําเนินการดานการเงินของกองทัพอากาศ  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และ
ตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการเงิน  มีเจากรมการเงินทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๔ กรมจเรทหารอากาศ  มีหนาที่พิจารณา  เสนอความเห็น  วางแผน  อํานวยการ  
ประสานงาน  ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการดานการตรวจสอบ  ติดตามผล  และประเมินผล 
การปฏิบัติราชการกองทัพอากาศตามนโยบายและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย  ใหเปนไปตามระเบียบ 
แบบธรรมเนียมของทหาร  การสอบสวนเรื่องรองทุกข  รองเรียน  รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจสอบมาตรฐานการบิน  มีเจากรมจเรทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๕ สํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ  มีหนาที่ตรวจสอบภายในโดยอิสระ 
เพื่อประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุงหมายของ
กองทัพอากาศ  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ดานการตรวจสอบภายใน  มีผูอํานวยการสํานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๖ สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ  มีหนาที่ดําเนินการดานการนิรภัย  การบินและ 
การนิรภัยภาคพื้น  ตามมาตรฐานของกองทัพอากาศและมาตรฐานสากล  กับมีหนาที่จัดการความรู  
ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการนิรภัย  มีผูอํานวยการสํานักงานนิรภัย
ทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๗ สํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ  มีหนาที่พิจารณาเสนอความเห็น  อํานวยการ  
ควบคุม  กํากับการ  พัฒนา  ใหคําปรึกษา  และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการพระธรรมนูญ  กฎหมาย  
ระเบียบ  ธรรมเนียม  วินัย  ความตกลงระหวางประเทศ  กฎการใชกําลัง  การปกครอง  นิติกรรม  สัญญา  
คดีความ  และการสงเคราะหทางกฎหมาย  กับมีหนาที่ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการ 



หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

ในสายวิทยาการดานพระธรรมนูญ  มีผูอํานวยการสํานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๘ หนวยบินซ่ึงข้ึนตรงตอกองทัพอากาศ  มีหนาที่เตรียมและปฏิบัติการใชกําลัง 
ตามอํานาจหนาที่ของกองทัพอากาศ  มีผูบังคับการกองบินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๑๙ โรงเรียนการบิน  มีหนาที่ดําเนินการฝกอบรม  อํานวยการศึกษาใหแกศิษย 
การบินและครูการบิน  และฝกการยังชีพ  รวมทั้งการปฏิบัติการใชกําลังตามอํานาจหนาที่ของ
กองทัพอากาศ  มีผูบัญชาการโรงเรียนการบินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๒๐ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ  มีหนาที่เตรียมและดําเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุม
การปฏิบัติการทางอากาศ  การลาดตระเวนทางอากาศ  การลําเลียงทางอากาศ  การคนหาและชวยชีวิต  
การจราจรทางอากาศ  และการขาวอากาศ  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการดานการลาดตระเวน  การคนหาและชวยชีวิต  การบังคับการบิน  การควบคุมอากาศยาน
และแจงเตือนอากาศยานและการอุตุนิยมวิทยา  มีผูบัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ 
เปนผูบังคับบญัชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๒๑ หนวยบัญชาการอากาศโยธิน  มีหนาที่เตรียมและปฏิบัติการใชกําลังภาคพื้น   
การปองกันที่ต้ัง  การตอสูอากาศยาน  การปฏิบัติการพิเศษ  และการดุริยางค  กับมีหนาที่จัดการความรู  
ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานอากาศโยธินและดุริยางค  มีผูบัญชาการ
หนวยบัญชาการอากาศโยธินเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๒๒ กรมชางอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  ติดตาม  
กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการชางอากาศทั้งระบบ  การพัสดุชางอากาศ  และการพัสดุ
เชื้อเพลิง  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ 
ดานชางอากาศ  มีเจากรมชางอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๒๓ กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  
ประสานงาน   ติดตาม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส   
กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน  มาตรวิทยา  และการพัสดุส่ือสารอิเล็กทรอนิกส  กับมีหนาที่
จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานส่ือสารอิเล็กทรอนิกส   
มีเจากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกสทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



หนา   ๔๒ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา  ๒๔ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  
ติดตาม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการสรรพาวุธ  การทําลายวัตถุระเบิด  และการพัสดุ
สรรพาวุธ  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสรรพาวุธ   
มเีจากรมสรรพาวุธทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๒๕ กรมแพทยทหารอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  
ติดตาม  กํากับการ  วิจัย  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับการแพทยทหาร  การแพทยทั่วไป  เวชศาสตร
ปองกัน  การปฏิบัติการปองกันสงครามนิวเคลียร  ชีวะ  เคมี  การผลิตบุคลากรดานการแพทย  และการพัสดุ
ดานการแพทย  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ดานการแพทย  มีเจากรมแพทยทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา ๒๖ กรมพลาธิการทหารอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  
ติดตาม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการดานการพลาธกิาร  การโภชนาการและการบริการ  
การพัสดุพลาธิการ  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ดานพลาธิการและพัสดุ  มีเจากรมพลาธิการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๒๗ กรมชางโยธาทหารอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  
ติดตาม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการชางโยธา  การสนามบิน  การดับเพลิงและกูภัย  
และการพัสดุชางโยธา  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ดานชางโยธา  มีเจากรมชางโยธาทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๒๘ กรมขนสงทหารอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  
ติดตาม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการขนสง  ยานพาหนะ  และการพัสดุขนสง   
กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานขนสง   
มีเจากรมขนสงทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๒๙ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  
กํากับการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและการฝกอบรมแกกําลังพลของกองทัพอากาศตามที่
กองทัพอากาศกําหนด  และการอนุศาสนาจารย  รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานการศึกษา  
การฝก  และการอนุศาสนาจารย  มีเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 



หนา   ๔๓ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา  ๓๐ โรงเรียนนายเรืออากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  
กํากับการ  และดําเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  การฝกอบรม และประเมินผลแกนักเรียนนายเรืออากาศ  
รวมทั้งสนับสนุนการผลิตบุคลากรดานการบิน  มีผูบัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศเปนผูบังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

มาตรา  ๓๑ กรมสวัสดิการทหารอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  ประสานงาน  
ติดตาม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ  การสงเคราะห  การฌาปนกิจ  และการกีฬา  
กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสวัสดิการ   
มีเจากรมสวัสดิการทหารอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๓๒ ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ  กองทัพอากาศ   
มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  ประสานงาน  และดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย  และพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการบินและอวกาศ  กิจการดานนิวเคลียร  ชีวะ  เคมี  และการพัสดุวิทยาศาสตร  กับมีหนาที่
จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล  และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานวิทยาศาสตร  มีผูอํานวยการ
ศูนยวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๓๓ สถาบันเวชศาสตรการบินกองทัพอากาศ  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  
ประสานงาน  ติดตาม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตรการบินแกผูทําการในอากาศ
และผูเกี่ยวของ  และการพัสดุเวชศาสตรการบิน  กับมีหนาที่ จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผล   
และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานเวชศาสตรการบิน  มีผูอํานวยการสถาบันเวชศาสตรการบิน
กองทัพอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๓๔ สํานักงานผูบังคับทหารอากาศดอนเมือง  มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ  อํานวยการ  
ประสานงาน  ติดตาม  กํากับการ  พัฒนา  และดําเนินการเกี่ยวกับการสารวัตรทหาร  การรักษาความสงบ
เรียบรอย  การผานเขาและออกภายในเขตพื้นที่ของกองทัพอากาศและพื้นที่ที่ไดรับมอบหมาย  และ 
การพักอาศัย  กับมีหนาที่จัดการความรู  ควบคุม  ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ 
ดานสารวัตรทหาร  มีผูบังคับทหารอากาศดอนเมืองเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

มาตรา  ๓๕ หนวยทหารอื่นซ่ึงมีฐานะเทียบเทากองรอย  กองพัน  กรม  หรือกองพล  ซ่ึงข้ึนตรง
ตอกองทัพอากาศ  มีหนาที่ตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 



หนา   ๔๔ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

มาตรา  ๓๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา   ๔๕ 
เลม   ๑๒๖   ตอนที ่  ๑๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๓๐   มีนาคม   ๒๕๕๒ 
 

 

หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้  คือ  โดยที่เปนการสมควรแบงสวนราชการ
และกําหนดหนาท่ีของสวนราชการกองทัพอากาศ  กองทัพไทย  กระทรวงกลาโหม  ใหเหมาะสมกับสภาพงาน 
และสอดคลองกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม  พ.ศ.  ๒๕๕๑  จึงจําเปนตองตรา 
พระราชกฤษฎีกานี้ 


