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ส่วนราชการ กคสอ.สบน.ทอ.(โทร.๓-๘๘๖๐) 

ที ่ กห ๐๖๕๓.๕(๑)/ วันที ่      ๒๘  พ.ค.๖๔ 

เรื่อง  ขออนุมัตอิอกประกาศ สบน.ทอ.เรื่อง หลักเกณฑ์การออกและการต่อใบรับรองความสมควรเดินอากาศ  

เรียน    ผอ.สบน.ทอ. 

 ๑. ตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยความสมควรเดินอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๔๔ ให้ สบน.ทอ.กำหนด
หลักเกณฑ์ในการรับรองความสมควรเดินอากาศของ อ. และดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด      
รวมทั้งออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศให้กับ อ. นั้น 

 ๒.  กคสอ.สบน.ทอ.ดำเนินการจัดทำร่างประกาศ สบน.ทอ.เรื่อง หลักเกณฑ์การออกและ  
การต่อใบรับรองความสมควรเดินอากาศเรียบร้อยแล้ว (ตามแนบ) 

 ๓. กคสอ.สบน.ทอ.พิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เห็นสมควรใช้ร่างประกาศ ฯ ตามข้อ ๒ เป็นหลักเกณฑ์สำหรับการออกและการต่อใบรับรองความสมควร
เดินอากาศ  

จงึเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓ และหากเห็นสมควรขอได้ลงชื่อในประกาศ ฯ ที่แนบ
ให้ต่อไป 
 

 
                                                            น.อ.บุญเยี่ยม  เรณุมาน 

   ผอ.กคสอ.สบน.ทอ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำเนำคู่
ฉบบั 



 
 
 
 

ประกาศสำนักงานการบินกองทัพอากาศ  
เรื่อง หลักเกณฑ์การออกและการต่อใบรับรองความสมควรเดินอากาศ  

 
  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยความสมควรเดินอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔    
ข้อ ๔๔  ให้สำนักงานการบินกองทัพอากาศ กำหนดหลักเกณฑ์ในการรับรองความสมควรเดินอากาศของ
อากาศยาน และดำเนินการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เมื่อเห็นว่าอากาศยานเครื่องนั้นเป็นไปตามแบบ    
ที่ได้รับการรับรองและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ดำเนินการออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศ
ให้กับอากาศยานนั้น 

 สำนักงานการบินกองทัพอากาศ จึงออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ์การออกและการต่อใบรับรอง      
ความสมควรเดินอากาศ ไว้ดังนี้ 

  ข้อ ๑ ในประกาศนี ้
   ๑.๑ “อากาศยาน” หมายความว่า เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบินไร้คนขับ และ
เฮลิคอปเตอรไ์ร้คนขับ ทีใ่ช้งานภายในกองทัพอากาศ 
   ๑.๒ “สำนักงาน” หมายความว่า สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 

  ข้อ ๒ การออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศให้กับอากาศยานแบบใหม่ (New Aircraft 
Manufacturer) มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ๒.๑ อากาศยานนั้น ได้รับการรับรองการออกแบบ (Type Design Approval)        
ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานกำกับการบินของรัฐผู้ออกใบรับรองแบบอากาศยาน (State of Design) หรือเอกสารอ่ืน 
ที่เทียบเคียงได้ ซึ่งออกโดยผู้ออกแบบหรือบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น และอากาศยานนั้นมีมาตรฐานเป็นไปตาม
ประกาศของสำนักงานเกี่ยวกับมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ  
   ๒.๒ อากาศยานนั้น มีเอกสารการตรวจรับจากคณะกรรมการตรวจรับอากาศยาน
กองทัพอากาศ  
   ๒.๓ อากาศยานนั้น มีคู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบำรุง และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็น
ฉบับปัจจุบันจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน เพ่ือประกอบการบำรุงรักษาอากาศยานให้มีสภาพทำการบินได้อย่าง
ปลอดภัย  
   ๒.๔ อากาศยานนั้น มีเอกสารรับรองว่าผ่านการบินทดสอบจากนักบินทดสอบของ
กองทัพอากาศ   
   ๒.๕ อากาศยานนั้น มีสภาพที่สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย 

 

ข้อ ๓  การออกใบ... 
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 ข้อ ๓ การออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศให้กับอากาศยานที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว 
(Used Aircraft) มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
   ๓.๑ อากาศยานนั้น ได้รับการรับรองการออกแบบ (Type Design Approval)     
ซึ่งออกให้โดยหน่วยงานกำกับการบินของรัฐผู้ออกใบรับรองแบบอากาศยาน (State of Design) หรือเอกสารอื่น  
ที่เทียบเคียงได้ซึ่งออกโดยผู้ออกแบบหรือโดยบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น และอากาศยานนั้นมีมาตรฐานตาม
มาตรฐานความสมควรเดินอากาศ  
   ๓.๒ อากาศยานนั้น มีคู่มือการใช้งาน คู่มือการซ่อมบำรุง และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เป็น
ฉบับปัจจุบันจากบริษัทผู้ผลิตอากาศยาน เพ่ือประกอบการบำรุงรักษาอากาศยานให้มีสภาพทำการบินได้อย่าง
ปลอดภัย 
   ๓.๓ อากาศยานนั้น ได้รับการตรวจซ่อมตามรายการและตามระยะเวลาที่ระบุใน
โปรแกรมการตรวจซ่อมของผู้ผลิตอากาศยาน ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑ ปี หรือ ๑๐๐ ชั่วโมง นับจนถึงวันที่
ออกใบสำคัญสมควรเดินอากาศ 
   ๓.๔ อากาศยานนั้น ได้รับการปฏิบัติตามคำสั่งสมควรเดินอากาศที่ออกโดยหน่วยงาน
กำกับการบินของรัฐผู้ออกแบบอากาศยาน และ/หรือ ผู้ผลิตอากาศยาน (AD / SB / TCTO / Modification) 
   ๓.๕ อากาศยานนั้น ได้รับการแก้ไขข้อขัดข้องที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการ
นำมาใช้งานทีค่งค้างและระบุไว้ในประวัติต่าง ๆ (Aircraft / Engine / Propeller Maintenance Record) 
   ๓.๖ อากาศยานนั้น ได้รับการถอดเปลี่ยนพัสดุที่มีการควบคุมอายุการใช้งาน (Time 
Change Items) ตามที่กำหนดไว้ในคู่มือการใช้งานอากาศยาน 
   ๓.๗ อากาศยานนั้น มีเอกสารรับรองว่าผ่านการบินทดสอบจากนักบินทดสอบของ
กองทัพอากาศ  
   ๓.๘ อากาศยานนั้น มีสภาพที่สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย 

  ข้อ ๔ การออกใบรับรองความสมควรเดินอากาศให้กับอากาศยานที่บรรจุประจำการ       
ก่อนประกาศนี้มีผลบังคับใช้ มีหลักเกณฑด์ังนี้ 
   ๔.๑ อากาศยานนั้น มีเอกสารรับรองการออกแบบ (Type Design Approval) ซ่ึงออก
ให้โดยหน่วยงานกำกับการบินของรัฐผู้ออกใบรับรองแบบอากาศยาน (State of Design) หรือเอกสารอ่ืนที่นำมา
เทียบเคียงได้ ออกให้โดยผู้ออกแบบหรือโดยบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์นั้น หรือเอกสารแสดงผลการบินทดสอบ      
ฉบับล่าสุด (Update Maintenance Test Flight) จากนักบินทดสอบของกองทัพอากาศ หรือนักบินทดสอบของ
หนว่ยผู้ครอบครองอากาศยาน 
   ๔.๒ เอกสารอ่ืน  ๆตามข้อ ๓.๒ ถึงข้อ ๓.๖  
   ๔.๓ อากาศยานนั้น มีสภาพที่สามารถทำการบินได้อย่างปลอดภัย 

 

ข้อ ๕  หน่วยผู้ครอบครอง... 
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 ข้อ ๕ หน่วยผู้ครอบครองอากาศยานที่ประสงค์จะขอใบรับรองความสมควรเดินอากาศ ให้ยื่น
คำขอตามผนวก ก แนบท้ายประกาศฉบับนี้ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ   

  ข้อ ๖ หน่วยผู้ครอบครองอากาศยานผู้ได้รับใบรับรองความสมควรเดินอากาศที่มีความ
ประสงค์จะขอต่ออายุใบสำคัญสมควรเดินอากาศให้ยื่นคำขอตามผนวก ก แนบท้ายประกาศฉบับนี้             
ต่อผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ ก่อนวันที่ใบรับรองความสมควรเดินอากาศดังกล่าวหมดอายุ
อย่างน้อยหกสิบวัน  

  ข้อ ๗ สำนักงานจะเข้าทำการตรวจสอบความสมควรเดินอากาศของอากาศยานนั้น ณ ที่ตั้ง
หน่วยผู้ครอบครองอากาศยานที่ขอหรือต่ออายุใบสำคัญสมควรเดินอากาศ เมื่อได้รับเอกสารที่กำหนดมีความ
ถูกต้องและครบถ้วนแล้วเท่านั้น 
 
   ประกาศ ณ วันที่  ๒๘   พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ 

          
 
 (ลงชื่อ) พลอากาศตรี จักรวัชร จงสืบสุข 

  (จักรวัชร จงสืบสุข) 
  ผู้อำนวยการสำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผนวก ก   
 

 

 

 

ใบคำร้องขอใบสำคัญสมควรเดินอากาศ (Application for Certificate of Airworthiness) 
 

1. ชนิดอากาศยาน (Classification of Aircraft)  เครื่องบิน 
  เฮลิคอปเตอร์ 
  อ่ืน ๆ   ระบุ ............................. 

2. ใบสำคัญต้นแบบ (Type Certification)  
       เลขที่ (No.)  
       ผู้ออก (Issued by)  
       วันที่ (Date)  
3. แบบอากาศยาน (Aircraft Type and Model)  
4. ประเภทของอากาศยาน (Aircraft Category)  
5. เลขหมายชุดที่ผู้สร้างกำหนด (Serial No.)  
6. ชื่อและท่ีอยู่ของผู้สร้าง  
   (Manufacture Name and Address) 

 

7. สร้างเสร็จเมื่อ ค.ศ. (Manufacture Date)  
8. สัญชาติเครื่องหมายทะเบียนที่เคยได้รับ หรือที่จะขอ  
   (Previous or Requested Nationality and   
    Registration Marks) 

 

9. ใบสำคัญสมควรเดินอากาศที่เคยได้รับแล้ว  
   (Current of C of A) 

 

       เลขที่ (No.)  
       ผู้ออก (Issued by)  
       วันที่หมดอายุ (Date of Expiry)  
10. ความมุ่งหมายในการใช้อากาศยาน  
     (Purpose of Operations) 

 

11 เครื่องยนต์แบบ (Engine Type and Model)  
       ผู้สร้าง (Manufacture)  
       จำนวนเครื่องยนต์ (No. of Engine)  
       แรงขับแต่ละเครื่อง (Engine Trust)              Engine 

  Lbs/Hps 
No.1 No.2 No.3 No.4 
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12. ใบพัดแบบ (Propeller Type and Model)  

       ผู้สร้าง (Manufacture)  

13. จำนวนที่นั่ง (Total Seats)  
       ผู้ประจำหน้าที่ (Flight Deck Crew)  ที่นั่ง (Seats) 
14. น้ำหนักตัวเปล่าของอากาศยาน (Empty Weight)   กิโลกรัม (Kg) 
15. น้ำหนักบรรทุกได้สูงสุด (Max Payload)  กิโลกรัม (Kg) 
16. น้ำหนักรวมสูงสุด (Gross Weight)  กิโลกรัม (Kg) 
17. น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้น (Max Take Off Weight)  กิโลกรัม (Kg) 
18. น้ำหนักสูงสุดเมื่อบินลง (Max Landing Weight)  กิโลกรัม (Kg) 
19. ข้อจำกัดแห่งจุดศูนย์ถ่วง (CG Limit)  % 
20. ประวัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอากาศยาน   
     (Modification Status)  

   มี   ไม่มี 

21. ประวัติการเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์  
     (Accident or incident Record)  

   มี    ไมมี่ 

22. ประวัติการซ่อมครั้งล่าสุด (Major Maintenance Status) 
        รายละเอียดอากาศยาน (Aircraft)  
           อายุตั้งแต่เริ่มสร้าง (TTSN/TCSN)  ชม./ไซเคิล (Hrs/Cycles) 
           อายุตั้งแต่ซ่อมใหญ่ครั้งล่าสุด (TSO/TCSN)  ชม./ไซเคิล (Hrs/Cycles) 
           ซ่อมใหญ่ครั้งล่าสุด ณ (Last Major Inspection At)  
           เมื่อวันที่ (Date)  
        อายุ ชม.เครื่องบิน ณ การซ่อมใหญ่ครั้งล่าสุด  
        (Aircraft Flight Hours at Last Major Inspection) 

 ชม. (Hrs) 

        รายละเอียดเครื่องยนต์ (Engine Details) 1 2 3 4 
           หมายเลขชุด (Serial No.)     
           อายุตั้งแต่เริ่มสร้าง - ชม. (TTSN)     
           อายุตั้งแต่ซ่อมใหญ่ครั้งล่าสุด - ชม. (TTSO)     
           ซ่อมใหญ่ครั้งล่าสุด ณ (Overhaul At)     
           เมื่อวันที่ (Date)     
        รายละเอียดใบพัดชุดที่ (Propeller Details) 1 2 3 4 
           หมายเลขชุด (Serial No.)     
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          อายุตั้งแต่เริ่มสร้าง - ชม. (TTSN)     
          อายุตั้งแต่ซ่อมใหญ่ครั้งล่าสุด - ชม. (TTSO)     
          ซ่อมใหญ่ครั้งล่าสุด ณ (Overhaul At)     
          เมื่อวันที่ (Date)     
23. รายละเอียดประวัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Records and Status) 

       อากาศยาน (Aircraft Logbook) 
   มี   ไม่มี 

       เครื่องยนต์ (Engine Logbook) 
   มี   ไม่มี 

       ใบพัด (Propeller Logbook) 
   มี   ไม่มี 

24. ผู้รับผิดชอบด้านช่างและการซ่อมบำรุง  
     (Responsible Mechanic or Repair Station) 

  
  

       ใบอนุญาตประเภท (License)   
       หมายเลข (No.)    
       วันหมดอายุ (Date of Expiry)   
25. สถานที่เก็บอากาศยานปกติ     
26. หน่วยผู้ครอบครองอากาศยาน          
 

หมายเหตุ      TTSN  = Total Time Since New 

                   TCSN  = Total Cycle Since New 

                   TTSO  = Total Time Since Overhaul 

                   TCSO  =  Total Cycle Since Overhaul 

                   TSO    = Total Since Overhaul 

                   CSO    = Cycle Since Overhaul 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ในคำร้องนี้สมบูรณ์และเป็นจริงทุกประการ 

  

      (ลงลายมือชื่อ) หัวหน้าหน่วยผู้ครอบครองอากาศยาน   

                                                                      (          ชื่อ-สกลุ ตัวบรรจง           )  

วันที่ยื่นคำร้อง                                                             

       

 
 



ผนวก ข    
ใบรับรองความสมควรเดินอากาศ 

       
 

    

 
 
 
 

 

 
     

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ 
MILITARY AVIATION AUTHORITY 

 

ใบรับรองความสมควรเดินอากาศ 
CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS 

  
1. หมายเลขทะเบียนกองทัพอากาศ 

(ROYAL THAI AIR FORCE, REGISTRATION MARKS) 
2. ผู้สร้างและชื่อแบบอากาศยานตั้งโดยผูส้ร้าง 

 (MANUFACTURER AND MANUFUCTURER'S DESIGNATION OF AIRCRAFT) 
3. หมายเลขของชุดอากาศยาน 
    (AIRCRAFT SERIAL NUMBER) 

 
 
 

4. ประเภท (CATEGORY) 

 
 

ความมุ่งหมาย (PURPOSE) 

 
 
 

 
5. เง่ือนไขหรือข้อจำกัดการใช้งาน (CONDITIONS OR LIMITATIONS ON THE USE OF THE AIRCRAFT) 

    ใบรับรองความสมควรเดินอากาศฉบับน้ีออกให้ตามระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยความสมควรเดินอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔ สำหรับใช้กับอากาศยานข้างต้น 

ซ่ึงถือว่ามีความสมควรเดินอากาศ เม่ือมีการซ่อมบำรุงและใช้งานตามระเบียบกองทัพอากาศดังกล่าวแล้ว  
   
 
 
 
 
 

 
   วันท่ีออกให้ (DATE OF ISSUE) 

 
 

วันหมดอายุ (DATE OF EXPIRY) 

6. หมายเหตุ (REMARKS) 

 
 
 
 
 
 
 

 

เลขท่ี 
   NO. 


