
 

ประกาศสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
เรื่อง การรับรองรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน (Minimum Equipment List : MEL) 

 
 

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการปฏิบัติการบิน พ.ศ.๒๕๖๔       
ข้อ ๓๔ และข้อ ๓๖ กำหนดให้โรงเรียนการบินและกองบินต้องจัดทำคู่มือรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการ
ปฏิบัติการบิน (Minimum Equipment List : MEL) โดยมีรูปแบบและองค์ประกอบในคู่มือเป็นไปตามที่
สำนักงานการบินกองทัพอากาศกำหนด 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศจึงได้กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบในคู่มือ รวมทั้ง
หลักเกณฑ์ในการรับรองคู่มือรายการอุปกรณข์ั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน ไว้ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ ๑ ในประกาศนี ้
   ๑.๑ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของกองมาตรฐานปฏิบัติการบิน 
สำนักงานการบินกองทัพอากาศ และกองความสมควรเดินอากาศ สำนักงานการบินกองทัพอากาศ            
ซ่ึงรับผิดชอบในการตรวจสอบเพ่ือรับรองรายการอุปกรณ์ข้ันต่ำในการปฏิบัติการบิน 
   ๑.๒ “ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
   ๑.๓ “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานการบินกองทัพอากาศ   
   ๑.๔ “รายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน” หมายความว่า รายละเอียด
เกี่ยวกับเงื่อนไขที่จะต้องปฏิบัติเพ่ือให้อากาศยานปฏิบัติการบินต่อเนื่องไปได้ ในกรณีที่ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือ
ระบบของอากาศยาน     ไม่สามารถใช้งานได้ หรือในกรณีที่อากาศยานได้รับความเสียหายเล็กน้อย หรือ
ชิ้นส่วนของอากาศยานหรือเครื่องยนต์ ซึ่งไม่ใช่ชิ้นส่วนสำคัญได้สูญหาย  

  ข้อ ๒ ผู้อำนวยการมอบหมายให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการปฏิบัติการบินเป็นผู้รับรอง
รายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบินของโรงเรียนการบินและกองบิน 

  ข้อ ๓ รายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน ต้องได้รับการรับรองจากสำนักงาน โดยมี
เกณฑ์ไม่ต่ำกว่าต้นฉบับรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำ (Master Minimum Equipment List : MMEL) ที่ได้รับการ
รับรองโดยรัฐผู้ออกแบบอากาศยาน  

  ข้อ ๔ คู่มือรายการอุปกรณ์ข้ันต่ำในการปฏิบัติการบิน ต้องแสดงรายละเอียดตามหัวข้อ ดังนี้ 
   ๔.๑ ใบแผ่นปก (Cover Page) ซึ่งระบุชื่อหน่วย แบบของอากาศยาน (Maker and 
Model) ที่ใช้กับรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้ และมีช่องว่างสำหรับผู้อำนวยการกองมาตรฐานปฏิบัติการบิน 
ลงชื่อรับรองและประทับตราสำนักงาน 

๔.๒  รายการ... 

(สำเนา) 
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  ๔.๒ รายการแก้ ไข  (Log of Revisions) ประกอบด้วยลำดับและวันที่ แก้ ไข 
(Number and Date of Revision) รวมถึงหน้าที่ได้แก้ไข และช่องว่างสำหรับลงชื่อของผู้ทำการแก้ไขรายการ
อุปกรณข์ั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน ในครั้งนั้น ๆ 
  ๔.๓ สารบัญ (Table of Contents) ประกอบด้วยรายการของหัวข้อในรายการ
อุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน และลำดับของหน้าของหัวข้อดังกล่าว 
   ๔.๔ บัญชีควบคุมของแต่ละหน้า (List of Effective Page) ต้องแสดงรายละเอียด ดังนี้ 
    ๔.๔.๑ ชื่อของหน่วย (Operator’ s Name) 
    ๔.๔.๒ รายการของหน้าทั้งหมดในรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน 
ซึ่งระบุวันที่ของแต่ละหน้า ลำดับของหน้า และลำดับการแก้ไขเอกสารตั้งแตแ่รกทีไ่ด้รับอนุมัตจิากสำนักงาน 
               ๔.๔.๓ หมายเลขการแก้ไขของต้นฉบับรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน 
ซึ่งได้รับการรับรองโดยรัฐผู้ออกแบบอากาศยาน (Revision Number of MMEL) ที่ใช้อ้างอิง 
    ๔.๔.๔ ช่องว่างสำหรับเจ้าหน้าที่ลงนามรับรองและประทับตราในครั้งแรก หรือ
การแก้ไขในครั้งต่อไป 
    ๔.๔.๕ ฉบับเอกสาร (Version) หรือหมายเลขการแก้ไข (Revision) ของ MMEL 
ที่ใช้อ้างอิงในการจัดทำ MEL 
   ๔.๕ บทนำ (Preface) ประกอบด้วย 
    ๔.๕.๑ นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติการบินอากาศยาน ตลอดจนชิ้นส่วน หรือ
อุปกรณข์องอากาศยาน 
    ๔.๕.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบของนักบินผู้ควบคุมอากาศยานในการรายงาน
ข้อบกพร่องหรือความเสียหายใด ๆ รวมทั้งองค์ประกอบที่ใช้ในการพิจารณาตัดสินให้ปฏิบัติการบินต่อเนื่อง    
ไปไดโ้ดยที่ยังไมแ่ก้ไขข้อบกพร่อง 
    ๔.๕.๓ หน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรฝ่ายบำรุงรักษาเกี่ยวกับการผัดผ่อน
การแก้ไขข้อบกพร่อง (Deferment of Rectification) รวมถึงการแจ้งและให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อบกพร่อง
ดังกล่าวแก่นักบินผู้ควบคุมอากาศยาน 
    ๔.๕.๔ หน้าที่และผู้รับผิดชอบที่เป็นผู้รายงานการแก้ไขข้อขัดข้องตามคู่มือ  
ต่อนักบินผู้ควบคุมอากาศยาน อีกท้ังการแจ้งข้อขัดข้องให้สำนักงานทราบ  
   ๔.๕.๕ หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรองรับการผัดผ่อนการแก้ไขข้อบกพร่อง และ
การแจ้งการผัดผ่อนดังกล่าวภายในหน่วย 
     ๔.๕.๖ การตรวจสอบภายในหน่วย ตลอดจนหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการ Release 
to Service รวมไปถึงการเพิ่มระยะเวลาในการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตาม MEL 
 
 

๔.๖  คำจำกัดความ... 
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  ๔.๖ คำจำกัดความ (Definition) ที่ อ้างอิงตามต้นฉบับรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำ        
ในการปฏิบัติการบิน และคำย่อที่ปรากฏใน MEL เรียงลำดับตามตัวอักษร 
   ๔.๗ รายการ จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนอากาศยาน อาจใช้งานไม่ได้หรือไม่พร้อม   
ใช้งาน ประกอบด้วย 
    ๔.๗.๑ จำนวนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในอากาศยาน (Number of Installed per 
Aircraft) จำนวนอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานได้ซึ่งจำเป็นต่อการปฏิบัติการบิน (Number Required for Dispatch) 
และตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณแ์ต่ละรายการที่ต้องใช้งานได้สำหรับเหตุการณ์เฉพาะกรณี 
   ๔.๗.๒ ข้อจำกัดและเงื่อนไขที่ ใช้ เป็นหลักเกณฑ์ในการผัดผ่อนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง รวมถึงการแจ้งและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการผัดผ่อนการแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าวแก่นักบิน 
    ๔.๗.๓ การตรวจพินิจหรือการประเมินที่จำเป็นก่อนที่จะผัดผ่อนการแก้ไข
ข้อบกพร่อง 
    ๔.๗.๔ ระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องของอุปกรณ์ในแต่ละรายการให้แล้วเสร็จ 
(Rectification Interval) 
    ๔.๗.๕ ข้อจำกัดการปฏิบัติการบินของอากาศยานที่ขึ้นอยู่กับกรณี ดังนี้ 
     ๔.๗.๕.๑ ชิ้นส่วนของอากาศยาน อุปกรณ์ อะไหล่ หรือระบบ ที่ใช้งาน
ไม่ได้หรือไม่พร้อมใช้งาน 
     ๔.๗.๕.๒ ชิ้นส่วนของอากาศยานหรืออะไหล่ที่สูญหาย หรือ 
     ๔.๗.๕.๓ ความเสียหายเล็กน้อย 
    ๔.๗.๖ การปฏิบัติการบินเฉพาะแบบ (Operations Specifications) 
   ๔.๘ สำหรับการปฏิบัติการบินแบบ Extended Range Twin – Engine Aircraft 
Operation (ETOPS) ซึ่ งมี ข้ อกำหนดในการให้ ห รือปล่อย  (Dispatch Requirements) อากาศยาน          
ขึ้นปฏิบัติการบินที่แตกต่างกับการปฏิบัติการบินแบบทั่วไปนั้น ต้องแสดงหัวข้อของรายการอุปกรณ์ ขั้นต่ำ     
ในการปฏิบัติการบินให้เห็นอย่างชัดเจน 
   ๔.๙ สำหรับการปฏิบัติการบินแบบ Reduced Vertical Separation Minimum 
(RVSM) ต้องแสดงหัวข้อของรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบินให้เห็นอย่างชัดเจน 

  ข้อ ๕ หน่วยที่ประสงค์จะขอให้สำนักงานรับรองคู่มือ ต้องจัดส่งเอกสารหรือคู่มือ
ประกอบการพิจารณารายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน ดังนี้ 
   ๕.๑ ต้นฉบับของรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบินซึ่งเป็นปัจจุบัน (Current 
MMEL) จากบริษัทผู้ผลิตอากาศยานหรือผู้แทน 
   ๕.๒ รายการอุปกรณ์ที่ติดตั้งบนอากาศยาน (Current Aircraft Equipment List) 
 
 

๕.๓  รายการ... 
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   ๕.๓ รายการดัดแปลงและรายละเอียดการดัดแปลง (Modification List and 
Associated Detail) รวมทั้ง Supplemental Type Certificate 
   ๕.๔ คู่มือหรือเอกสารอ่ืนๆ ตามที่ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการปฏิบัติการบิน
เห็นสมควร เพ่ือประกอบการพิจารณารับรอง 

  ข้อ ๖ เมื่อสำนักงานได้รับคู่มือรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบินจากหน่วยแล้ว    
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบ หากเห็นว่ารายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบิน มีรายละเอียด
ครบถ้วนเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔ ถึง ข้อ ๕ และสามารถนำไปปฏิบัติการบินได้อย่างปลอดภัยได้         
ให้ผู้อำนวยการกองมาตรฐานปฏิบัติการบินรับรองรายการอุปกรณ์ข้ันต่ำในการปฏิบัติการบิน 

 ข้อ ๗ ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการปฏิบัติการบินมีอำนาจในการสั่งให้หน่วยแก้ไขและ/
หรือเพ่ิมเติมในรายการอุปกรณ์ขั้นต่ำในการปฏิบัติการบินซึ่งได้รับการรับรองแล้ว เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า   
เป็นกรณีสำคัญและอาจเกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติการบิน 

  ข้อ ๘ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกาศเป็นต้นไป    

 
    ให้ไว้ ณ วันที่   ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 
 
 
       พลอากาศตรี จักรวัชร  จงสืบสุข 
                      (จักรวัชร  จงสืบสุข) 
       ผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทพัอากาศ 
 

 
 


