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บันทึกการปรับปรุง 
 

แก้ไขครั้งที่  รายการแก้ไข วันที่แก้ไข หมายเหตุ 
0  2501  
1 แก้ไขท้ังเล่ม 2521  
2 แก้ไขท้ังเล่ม 2562  
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สารบัญ  
 

เรื่อง                                                                                                              หน้า 
ค าน า 
บทที่ ๑ ระบบการซ่อมบ ารุง                                                                       

๑.ระดับข้ันการซ่อมบ ารุง    ๑-๑-๙                                               
๒. วิธีการตรวจซ่อม    ๑-๑-๙            
๓. ประเภทการตรวจอากาศยาน    ๑-๒-๙            
๔. ประเภทการตรวจเครื่องยนต์    ๑-๕-๙            
๕. ประเภทการตรวจซ่อมบริภัณฑ์อากาศยาน   ๑-๖-๙            
๖. การตรวจซ่อมบ ารุงอากาศยานไร้คนขับ    ๑-๖-๙            
๗. การจ้างซ่อมบ ารุงและ/หรือส่งก าลังจากแหล่งภายนอก   ๑-๗-๙            
๘. ตัวชีว้ัดการบริหารงานซ่อมบ ารุง    ๑-๗-๙            
๙. ค าจ ากัดความ    ๑-๘-๙            

บทที่ ๒ สัญลักษณ์  
 ๑. กากบาทแดง ( X ) RED X   ๒-๑-๓ 
 ๒. ขีดแดง (  ----  ) RED DASH   ๒-๒-๓ 

๓. ทแยงแดง ( /  ) RED DIAGONAL    ๒-๓-๓  
 ๔. การแก้ไขสัญลักษณ์หลังจากได้บันทึกลงไปแล้ว    ๒-๓-๓ 
บทที่ ๓ แบบพิมพ์  

๑. กล่าวทั่วไป    ๓-๑-๗ 
๒. ความรับผิดชอบ     ๓-๒-๗ 
๓. การบันทึก    ๓-๒-๗ 
๔. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221 (ทอ.ชอ.๒๒๑)  
    Form Cover (ใบปก)    ๓-๓-๗ 
๕. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-1 (ทอ.ชอ.๒๒๑ - ๑)  
    Aircrew/Mission Flight Data (รายงานการบิน)    ๓-๓-๗ 
๖. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑ - ๒)  
    Maintenance Discrepancy (ประวัติการตรวจซ่อม)    ๓-๓-๗ 
๗. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-3 (ทอ.ชอ.๒๒๑ - ๓)  
    Delayed Discrepancies (ข้อบกพร่องซึ่งจะท าการแก้ไขภายหลัง)    ๓-๖-๗ 
๘. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-4 (ทอ.ชอ.๒๒๑ - ๔)  
    Aircraft General Data (รายการทั่วไปของอากาศยาน)    ๓-๖-๗ 
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เรื่อง                                                                                                              หน้า 
 

๙. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-5 (ทอ.ชอ.๒๒๑ - ๕) 
    Time Change Items (รายการอุปกรณ์)    ๓-๖-๗ 
๑๐. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-6 (ทอ.ชอ.๒๒๑ - ๖)  
    Aircraft Operating Summary (สรุปการใช้อากาศยาน)    ๓-๖-๗ 
๑๑. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗)  
    Aircraft Accessory Historical Data     
    (ประวัติบริภัณฑ์อากาศยาน)     ๓-๖-๗ 
๑๒. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 228 (ทอ.ชอ.๒๒๘)  
    Technical Directive Compliance Record  
    (ประวัติการปฏิบัติตามแจ้งความเทคนิค)     ๓-๖-๗ 
๑๓. แบบพิมพ์ Rtaf Dae 229 (ทอ.ชอ.๒๒๙) ๓-๖-๗ 
     Significant Historical Data 
    (ประวัติที่ควรบันทึก)    ๓-๗-๗ 

บทที่ ๔ ความสมควรเดินอากาศ อากาศยานของกองทัพอากาศ  
๑. การบริหารจัดการ (Management)    ๔-๑-๑๑ 
๒. ความสมควรเดินอากาศอย่างต่อเนื่อง (Continuing Airworthiness)    ๔-๓-๑๑ 
๓. วิธีการซ่อมบ ารุง (Maintenance Procedures)    ๔-๖-๑๑ 
๔. วิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Procedures)        ๔-๘-๑๑   

ผนวก ก แบบพิมพ์ประจ าอากาศยาน    
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บทน า 
 
 กรมช่างอากาศเป็นหน่วยงานของกองทัพอากาศ มีภารกิจหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ 
ประสานงาน ติดตาม ก ากับการ พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างอากาศทั้งระบบพัสดุช่างอากาศ และ
พัสดุเชื้อเพลิง รวมถึงมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการช่างอากาศ 
ซึ่งกรมช่างอากาศตระหนักถึงความส าคัญของการด ารงภารกิจนั้น โดยมุ่งหวังที่จะท าให้อากาศยานมีความพร้อม
ปฏิบัติการตามความต้องการทางยุทธการ ควบคู่ไปกับการท าให้อากาศยาน มีความสมควร เดินอากาศอย่าง
ต่อเนื่อง (Continuing Airworthiness) เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นว่าทุกกระบวนการของสายวิทยาการช่างอากาศ
การควบคุมด าเนินการอย่างเป็นระบบ  มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ตลอดจนมีการปรับปรุงและพัฒนา
ระบบบริหารคุณภาพให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 
 ค าสั่งกรมช่างอากาศ (เฉพาะ) เทคนิคที่ ๐๐-๒๐ก-๑ เป็นเอกสารอ้างอิงประกอบการซ่อมบ ารุง
อากาศยานของกองทัพอากาศ เพ่ือให้กิจการช่างอากาศ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการช่างอากาศ ทุกคน ทุก
หน่วยงาน ได้น าไปยึดถือและน าไปปฏิบัติ และสร้างความมั่นใจให้กับกองทัพอากาศ 
 
 

 พล.อ.ท.  
          (อภิรุม จันทรกุล) 
                จก.ชอ. 
             ๒๘ มี.ค.๖๒ 
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บทที่ ๑ 

ระบบการซ่อมบ ารุง 
 
  ปัจจุบันอากาศยาน, เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ได้วิวัฒนาการก้าวหน้าไปมากโดยมีเทคโนโลยี    
ใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา ฉะนั้นการซ่อมบ ารุงจึงต้องได้รับการปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอ เพ่ือให้อากาศยาน     
มีความสมควรเดินอากาศ มีความปลอดภัยในการบิน และอยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติการ การซ่อมบ ารุงที่ดีนั้น
จะต้องมีการจัดระดับ, วิธีการ และแบ่งประเภทให้ถูกต้องเหมาะสมเพราะจะเป็นแนวทางในการจัดหน่วยงาน 
จัดก าลังพล เครื่องมือเครื่องใช้ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามที่คู่มือก าหนด 
กองทัพอากาศน าเอาระบบการซ่อมบ ารุงมาใช้โดยมีความต้องการขั้นต้นเพ่ือป้องกันมิให้อากาศยานและ
บริภัณฑ์หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์เดินอากาศเกิดการช ารุดเสียหายขึ้นในขณะใช้งาน
ตามปกติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นมาตรการที่ดีท่ีสุดในอันที่จะป้องกันการเกิดอุบัติเหตุขณะใช้อากาศยานท าการบิน 
      
๑.  ระดับขั้นการซ่อมบ ารุง                   
  เพ่ือให้เหมาะสมกับระยะเวลาการปฏิบัติงานจ านวนงานหรือจ านวนชั่วโมงคนจ านวนเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการซ่อมบ ารุงตลอดจนถึงความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
สูง จึงได้ก าหนดระดับขั้นของการซ่อมบ ารุงไว้เป็น ๓ ระดับ ด้วยกัน ดังต่อไปนี้  
  ๑.๑  การซ่อมบ ารุงระดับหน่วย (Organization Level Maintenance) เป็นการซ่อมบ ารุงขั้น
ฝูงบิน การตรวจ การบริการ การแก้ไขข้อขัดข้องที่ไม่ยุ่งยากมากนักและกระท าเท่าที่เครื่องมือ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกมีไว้ให้เท่านั้น เช่น การตรวจประจ าวัน การถอดเปลี่ยนอุปกรณ์เป็นชุด เป็นต้น การซ่อมบ ารุง
ระดับหน่วย เป็น “การป้องกันการช ารุด” (Preventive Maintenance)     
  ๑.๒  การซ่อมบ ารุงระดับกลาง (Intermediate Level Maintenance) เป็นการซ่อมบ ารุงขั้นที่
ยุ่งยากไปกว่าการซ่อมบ ารุงระดับหน่วย การซ่อมบ ารุงระดับกลางนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือก าหนดให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการที่จะสนับสนุนงานซ่อมบ ารุงระดับหน่วยให้สามารถด าเนินงานไปได้ด้วยดี เช่น การตรวจซ่อม
ตามก าหนดที่เกินขีดความสามารถของระดับหน่วย การตรวจซ่อมชุดอุปกรณ์ การซ่อมผิวบุ และโครงสร้ าง
บางอย่าง การควบคุม และก าจัดสนิม การดัดแปลงแก้ไข และการประกอบปรับที่ต้องใช้เครื่องมือทดสอบ   
เป็นต้น การซ่อมบ ารุงระดับกลางเป็น “การแก้ไขการช ารุด” (Corrective Maintenance)    
  ๑.๓  การซ่อมบ ารุงระดับโรงงาน (Depot Level Maintenance) เป็นการซ่อมบ ารุงขั้นการซ่อม
ใหญ่อากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ การดัดแปลงแก้ไข การปรับปรุงสภาพ การซ่อมโครงสร้างที่ต้องใช้
แบบยึด การประกอบปรับที่ต้องใช้เครื่องมือทดสอบ การตรวจซ่อมที่เกินขีดความสามารถ และมีความยุ่งยาก
กว่าการซ่อมบ ารุงระดับกลาง การซ่อมบ ารุงระดับโรงงานส่วนใหญ่จะต้องใช้แรงงานมาก และใช้เวลานาน  
การซ่อมบ ารุงระดับโรงงาน เป็น “การปรับปรุงสภาพให้ดีดังเดิม” (Restorative Maintenance) 
 
๒. วิธีการตรวจซ่อม (Maintenance Method)        
  แบ่งออกได้เป็น ๒ วิธี และเพ่ือที่จะให้การซ่อมได้รับผลสมความมุ่งหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจซ่อมจะเลือกวิธีใดหรือรวมกันทั้งสองวิธีก็ได้ วิธีการตรวจซ่อมทั้งสองวิธีมีดังนี้  
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  ๒.๑ การตรวจซ่อมแบบโรงเก็บ (Hangar Or Stationary Method) คือ การน าอากาศยาน 
เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ เข้ามาตรวจซ่อมในโรงเก็บ หรือสถานที่ที่ได้จัดเตรียมไว้ส าหรับการตรวจซ่อม  
  ๒.๒ การตรวจซ่อมแบบเคลื่อนที่ (Mobile Or Inplace Method) คือ การจัดเจ้าหน้าที่ช่าง
พร้อมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ออกไปท าการตรวจซ่อม ณ ที่อากาศยานหรือบริภัณฑ์นั้นอยู่  
  
๓. ประเภทการตรวจอากาศยาน (Type Of Aircraft Inspection) แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ  
  ๓.๑  การตรวจซ่อมอากาศยานตามก าหนด (Aircraft Scheduled Inspection) หมายถึง การ
ตรวจซ่อมอากาศยานตามระยะเวลาซึ่งจะก าหนดตามชั่วโมงบินหรือตามเวลาปฏิทินแล้วแต่คู่มือของอากาศ
ยานนั้น ๆ ระบุไว้ การตรวจประเภทนี้จัดเข้าอยู่ในระดับการซ่อมบ ารุงทั้ง ๓ ระดับ ดังนี้  
   ๓.๑.๑ การตรวจซ่อมระดับหน่วย ก าหนดให้ท าการตรวจซ่อม ดังนี้ 
    ๓.๑.๑.๑  การตรวจประจ าวัน (Daily Inspection) ได้แก่   
     ๓.๑.๑.๑(๑)  การตรวจก่อนบิน (Preflight Inspection หรือ Pre-
departure Check หรือ Daily Inspection Check) 
      ก.  เป็นการตรวจที่ต้องท าให้เสร็จก่อนบินเที่ยวแรก
ของแต่ละวัน 
      ข.  เป็ นการตรวจอากาศยาน ก่อนที่ จะน าเข้ า
เตรียมพร้อม      
      ค.  ส าหรับการบินเที่ยวต่อไปในวันนั้นไม่ต้องท าการ
ตรวจก่อนบินซ้ าอีก เว้นไว้แต่นายทหารซ่อมบ ารุงผู้รับผิดชอบพิจารณาสภาพการแล้วสั่งให้ท าการตรวจก่อน
บินเพิ่มขึ้นอีกเท่าที่จ าเป็น     
     **ข้อยกเว้น**        
      ง.  อากาศยานประเภทล าเลียงซึ่ งใช้ในราชการ     
ในลักษณะเดียวกับบริษัทการบินหรืออากาศยานที่ท าการบินยุทธการระยะไกล หรือการบินหน้าที่ธุรการ     
ซึ่งจะต้องบินและลงตามสนามบินต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ การตรวจก่อนบินท าในวันแรกก่อนออกเดินทางดังกล่าว
แล้วเป็นการเพียงพอ จนกว่าอากาศยานนั้นจะไปถึงสถานีปลายทาง แม้ว่าระหว่างการเดินทางอากาศยานจะ
ได้รับการบริการ เปลี่ยนพนักงานประจ าเครื่องหรือขนส่งพัสดุ การซ่อมย่อย ๆ และกิจการอ่ืนใดท านองนี้ ซึ่ง
การปฏิบัติดังกล่าวนั้นไม่ท าให้การบินติดต่อกันมาเป็นระยะ ๆ นั้น ต้องขาดตอนจนผิดปกติ 
      จ.  เมื่อไม่มีเจ้าหน้าที่และไม่มีเวลาพอในการที่จะท า
การตรวจก่อนบินเพราะความจ าเป็นในการบินซึ่งจะต้องเป็นไปตามก าหนดเวลาจะยืดเวลาไปอีกไม่ได้ อาจถือ
การตรวจก่อนบินในระยะเวลาระหว่าง ๑๒๐๐ ถึง ๒๔๐๐ ในวันก่อนเป็นการตรวจที่สมบูรณ์แล้วก็ได้ หรือจะ
ถือว่าการตรวจก่อนบินซึ่งอยู่ในระยะ ๒๔ ชั่วโมง ภายหลังการตรวจเสร็จในครั้งก่อนแล้วนั้นคงนับว่าใช้ได้ 
     ๓.๑.๑.๑(๒)  การตรวจระหว่างบิน (Thru flight หรือ Transit Check 
หรือ Turn-Around Check) 
      ก. เป็นการตรวจอากาศยานก่อนที่จะท าการบินเที่ยว
ต่อไป     
  



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๑ หน้า ๓ จาก ๙ 

      ข. เป็นการตรวจอากาศยานที่แวะลงตามสนามบิน  
ต่าง ๆ เป็นระยะ ๆ ไปตามเส้นทางบิน ก่อนที่จะท าการบินเที่ยวต่อไปในวันนั้นหรือวันต่อมา  
      ๓.๑.๑.๑(๓)  การตรวจก่อนวิ่งขึ้น (End Of Runway 
Inspection) 
      ก. เป็นการตรวจก่อนที่อากาศยานจะท าการวิ่งขึ้น ณ 
ปลายทางวิ่งด้านใดด้านหนึ่ง  
    **ข้อยกเว้น**        
      ข. อากาศยานที่เข้าเตรียมพร้อมไม่ต้องท าการตรวจ
ก่อนขึน้ 
     ๓.๑.๑.๑(๔)  การตรวจหลังบิน (Postflight Inspection) 
      ก.  เป็นการตรวจหลังบินจากการบินเที่ยวสุดท้ายของ
แต่ละวัน 
      ข.  หากสภาพการไม่อ านวย การตรวจนี้อาจเลื่อนไป
ท าการตรวจในวันรุ่งขึ้นให้แล้วเสร็จก่อนบินในวันรุ่งขึ้นนั้นก็ได้ โดยรวมการตรวจไว้กับการตรวจก่อนบิน 
      ค. เมื่ออากาศยานไม่ได้บิน หรือบินไม่ได้นานติดต่อกัน
นานกว่า ๑๕ วัน ให้ท าการตรวจหลังบินเสียก่อนที่จะส่งอากาศยานนั้นไปบินต่อไปยกเว้น เมื่ออากาศยานเครื่อง
นั้นอยู่ในการเก็บรักษาชั่วคราวหรือเป็นระยะเวลานาน หรือเมื่ออากาศยานอยู่ในระหว่างการซ่อมบ ารุงเป็นระยะ
เวลานาน     
    ๓.๑.๑.๒ การตรวจซ่อมตามก าหนดเวลา (Period Inspection) เป็นการตรวจ
หลังจากที่อากาศยานได้ท าการบินไปแล้วระยะเวลาหนึ่ง เช่น ๒๕ ชั่วโมงบิน หรือ ๗ วัน ขึ้นอยู่กับว่า
ก าหนดการตรวจอากาศยานแบบนั้นจะขึ้นกับชั่วโมงบิน หรือเวลาปฏิทิน ได้แก่ 
     ๓ .๑ .๑ .๒ (๑ )  การตรวจหลั งบิ นขั้ นมู ลฐาน  (Basic Postflight 
Inspection)      
     ๓.๑.๑.๒(๒)  การตรวจหลังบินตามชั่วโมงบิน (Hourly Postflight 
Inspection)     
     ๓.๑.๑.๒(๓)  การตรวจที่ฐานบินประจ า (Home Station Check) 
   ๓.๑.๒  การซ่อมระดับกลาง ก าหนดให้ท าการตรวจซ่อม ดังนี้ 
    ๓.๑.๒.๑  การตรวจตามระยะเวลา (Periodic Inspection) 
    ๓.๑.๒.๒  การตรวจตามวัตภาค (Phase Inspection) 
    ๓.๑.๒.๓  การตรวจตามสมกาล (Isochronal Inspection) 
    ๓.๑.๒.๔  การตรวจตามอักษรภาค (Letter Check) 
    ๓.๑.๒.๕  การตรวจตามภาคก้าวหน้า (Progressive Inspection) 
    ๓.๑.๒.๖  ก าหนดการตรวจซ่อม จะต้องเป็นไปดังต่อไปนี้เมื่อหน่วยใดหน่วยหนึ่ง
จะท าการโอนอากาศยานให้อีกหน่วยหนึ่งหน่วยที่ท าการโอนจะต้องท าการตรวจซ่อมระดับกลางเสียก่อนที่จะ
ท าการโอน โดยที่ก าหนดวิธีการตรวจจะขึ้นอยู่กับแนวทางการตรวจที่ก าหนดไว้ในคู่มือของอากาศยานแบบนั้น  



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๑ หน้า ๔ จาก ๙ 

     **ข้อยกเว้น**       
     ๓.๑.๒.๖(๑)  มีข้อตกลงระหว่างหน่วยไว้ก่อนแล้วว่าไม่จ าเป็นท าการ
ตรวจก่อนท าการโอนได ้
     ๓.๑.๒.๖(๒)  อากาศยานนั้นจะท าการโอนไปเพ่ือเก็บหรือซ่อม มิใช่
โอนไปเข้าบรรจุประจ าการ 
    ๓.๑.๒.๗  เมื่ออากาศยานมิได้ท าการบินหรือบินไม่ได้เป็นเวลานานติดต่อกันถึง 
๖๐ วัน ก่อนส่งอากาศยานเข้าประจ าการจะต้องท าการตรวจเสียก่อน โดยวิธีการตรวจนั้นจะขึ้นกับ         
แนวทางการตรวจที่ก าหนดไว้ในคู่มือของอากาศยานแบบนั้น ๆ 
     **ข้อยกเว้น**       
     ๓.๑.๒.๗(๑)  เมื่ออากาศยานยังอยู่ในการเก็บระยะนาน  
     ๓.๑.๒.๗(๒)  เมื่ออากาศยานอยู่ในระหว่างการซ่อมบ ารุงระยะนาน
    ๓.๑.๒.๘  ในกรณีที่อายุการใช้งานของอากาศยานไม่สอดคล้องกับก าหนดการ
ตรวจที่ก าหนดไว้ในคู่มือของอากาศยานแบบนั้นให้นายทหารซ่อมบ ารุงผู้รับผิดชอบพิจารณาปรับก าหนดการ
ตรวจให้สอดคล้องกับอายุของอากาศยานได้ เช่น อากาศยานแบบหนึ่งก าหนดให้ท าการตรวจตามระยะเวลา 
๓๐๐ ชั่วโมงบิน เมื่ออากาศยานมีอายุ ๑๗๕๐ ชั่วโมง ได้เข้ารับการตรวจตามระยะเวลาครั้งที่ ๖ ซึ่งจะเห็นได้
ว่าชั่วโมงการใช้งานอากาศยานนี้ไม่สอดคล้องกับก าหนดการตรวจตามระยะเวลา (อากาศยานควรจะเข้ารับ
การตรวจตามระยะเวลาครั้งที่ ๖ เมื่อมีอายุ ๑๘๐๐ ชั่วโมงบิน) ในกรณีเช่นนี้นายทหารซ่อมบ ารุงผู้รับผิดชอบ
สามารถปรับอายุการตรวจให้อากาศยานเข้ารับการตรวจตามระยะเวลาครั้งที่ ๗ เมื่ออากาศยานมีอายุการใช้
งาน ๒๑๐๐ ชั่วโมงบินได้         
    ๓.๑.๒.๙  ในกรณีที่ท าการตรวจซ่อมก่อนหรือหลังก าหนดเวลาที่ก าหนดไว้ใน
คู่มือของอากาศยานแบบนั้น ก าหนดการตรวจซ่อมครั้งต่อไปจะต้องเป็นไปตามคู่มือก าหนด เช่น อากาศยาน
แบบหนึ่งก าหนดให้ท าการตรวจวัตภาคทุก ๑๕๐ ชั่วโมงบิน เมื่ออากาศยานมีอายุการใช้งาน ๔๕๐ ชั่วโมงบิน 
ไม่สามารถเข้ารับการตรวจวัตภาคได้เนื่องจากจ าเป็นจะต้องท าการบินอย่างต่อเนื่องตามภารกิจที่ก าหนดไว้
อย่างแน่นอนแล้ว จึงต้องเข้ารับการตรวจวัตภาคเมื่ออากาศยานมีอายุการใช้งาน ๔๗๐ ชั่วโมงบิน ในกรณี
เช่นนี้ก าหนดการตรวจวัตภาคครั้งต่อไปจะต้องกระท าเมื่ออากาศยานมีอายุ ๖๐๐ ชั่วโมงบิน ไม่ใช่ ๖๒๐ 
ชั่วโมงบินของนายทหารซ่อมบ ารุงในการควบคุมก ากับดูแลให้อากาศยานเข้ารับการตรวจตามก าหนดอยู่เสมอ 
เพราะการปล่อยให้อากาศยานท าการบินจนเลยอายุการตรวจไปแล้วต้องมาท าการปรับอายุการตรวจใหม่ 
อาจจะท าให้อากาศยานนั้นไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีเท่าที่ควร ซึ่งอาจจะเป็นผลท าให้เกิดความไม่
ปลอดภัยในการบินในโอกาสต่อไปได้  
   ๓.๑.๓  การตรวจซ่อมระดับโรงงาน คือ การน าอากาศยานเข้ารับการตรวจซ่อมระดับ
โรงงานตามแผน (Programmed Depot Maintenance) ซึ่งก าหนดได้เป็น ๓ ชนิด คือ 
     ๓.๑.๓.๑  ก าหนดตามระยะเวลาปฏิทิน (Calendar Time) 
    ๓.๑.๓.๒  ก าหนดตามชั่วโมงบิน (Flying Hour) 
    ๓.๑.๓.๓ ก าหนดตามสภาพอากาศยาน (On Condition) ซึ่งกระท าได้ ๒ วิธี คือ 
     ๓.๑.๓.๓(๑)  การตรวจวิเคราะห์สภาพอากาศยาน (Analytical 
Condition Inspection: ACI) 



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๑ หน้า ๕ จาก ๙ 

     ๓.๑.๓.๓(๒)  การตรวจประเมินค่าอากาศยาน (Aircraft Condition 
Evaluation, ACE) 
  ๓.๒  การตรวจซ่อมอากาศยานนอกก าหนด (Aircraft Unscheduled Inspection) หมายถึง 
การตรวจซ่อมอากาศยานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาตามที่คู่มือระบุไว้ เช่น เมื่ออากาศยานช ารุด อุบัติเหตุ 
อุบัติการณ์ หรือการดัดแปลงแก้ไข เป็นต้น การตรวจซ่อมประเภทนี้ กระท าได้ทุกระดับการซ่อมบ ารุง ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับการช ารุด และขีดความสามารถของหน่วยรับผิดชอบระดับการซ่อมบ ารุงนั้น ๆ  
  ๓.๓  การตรวจพิเศษ (Special Inspection) เป็นการตรวจซ่อมตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในคู่มือ
ของอากาศยานแต่ละแบบ ที่นอกเหนือจากการตรวจซ่อมอากาศยานตามก าหนด โดยทั่วไปแล้วการตรวจ
พิเศษนี้จะแบ่งได้ ๒ ชนิด คือ 
   ๓.๓.๑  การตรวจพิเศษตามก าหนดเวลา เป็นการตรวจอากาศยานและอุปกรณ์ในช่วงที่ 
ไม่สอดคล้องกับการตรวจตามก าหนดเวลาปกติ เช่น การตรวจตามปฏิทิน (จะกระท าเมื่ออากาศยานไม่ได้บิน
หรือบินไม่ได้นานติดต่อกันเกิน ๑๕ วัน หรือ ๖๐ วัน ซึ่งจะดูรายละเอียดได้ในหัวข้อการตรวจหลังบินและการ
ตรวจซ่อมระดับกลาง) หรือการตรวจหารอยร้าวโดยไม่ท าลาย (Non-Destrcutive Inspection:NDI) ให้กับ
โครงสร้างอากาศยาน เมื่อใช้งานไปถึงจ านวนชั่วโมงบินที่ก าหนด (Fatigue Based Inspection) เป็นต้น    
   ๓.๓ .๒   การตรวจพิ เศษตามเงื่อนไข เป็ นการตรวจอากาศยาน  และอุปกรณ์              
อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมภูมิอากาศ ภารกิจ หรือ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช่น การใช้อากาศยานในสนามบินที่
ไม่ได้มาตรฐาน ในพ้ืนที่ทะเล หรือในภารกิจการรบ เป็นต้น  
 
๔. ประเภทการตรวจเครื่องยนต์ (Type Of Engine Inspection) แบ่งออกได้ ๒ ประเภท คือ 
  ๔.๑  การตรวจซ่อมเครื่องยนต์ตามก าหนด (Engine Scheduled Inspection) หมายถึงการ
ตรวจซ่อมตามระยะเวลาซึ่งจะก าหนดตามชั่วโมงในการใช้งานหรือเวลาปฏิทิน (วิธีนี้มักจะใช้กับเครื่องยนต์ที่
ก าหนดใช้งานก่อนเข้ารับการตรวจซ่อมยาวนาน แต่อัตราใช้งานต่ าจนอาจท าให้อุปกรณ์ต่างๆ เสื่อมสภาพก่อน
ครบอายุชั่วโมงเข้าตรวจซ่อมตามปกติ) หรือตามภารกรรมใช้งานที่ท าให้เครื่องยนต์เกิดล้าตัว (Cycle Fatigue) 
เช่นการนับจ านวนครั้งที่ติดเครื่องยนต์ จ านวนครั้งที่เพ่ิมหรือลดรอบเครื่องยนต์อันเป็นผลกระทบ เนื่องจาก
การเปลี่ยนแปลงความร้อน นั้นๆ การตรวจซ่อมเครื่องยนต์ตามก าหนดนี้จัดเข้าอยู่ในระดับการซ่อมบ ารุงทั้ง ๓ 
ระดับ ดังนี้  
   ๔.๑.๑  การตรวจซ่อมระดับหน่วย ให้ท าการตรวจเครื่องยนต์รวมอยู่ในการตรวจซ่อม
ระดับหน่วยของอากาศยาน ซึ่งก็คือการตรวจเครื่องยนต์ที่ติดตั้งอยู่กับอากาศยานนั่นเอง (On Wing หรือ On 
Aircraft Inspection) 
   ๔.๑.๒  การตรวจซ่อมระดับกลาง ก าหนดให้ท าการตรวจ ดังนี้ 
    ๔.๑.๒.๑  การตรวจตามระยะเวลา (Periodic Inspection) 
    ๔.๑.๒.๒ การตรวจซ่อมส่วนทนความร้อน (Hot Section หรือ Hot End 
Inspection) 
    ๔.๑.๒.๓  การตรวจครึ่งอายุ (Midlife Inspection) 
    ๔.๑.๒.๔  การตรวจซ่อมเครื่องยนต์เจ๊ตระดับกลาง (Jet Engine Intermediate 
Maintenance) 
    ๔.๑.๒.๕  การถอดเปลี่ยนโมดูล (Module Replacement)  



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรับปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๑ หน้า ๖ จาก ๙ 

   ๔.๑.๓  การตรวจซ่อมระดับโรงงาน ก าหนดให้ท าการตรวจซ่อมดังนี้ 
    ๔.๑.๓.๑  การซ่อมใหญ่เครื่องยนต์ (Engine Overhaul) 
    ๔.๑.๓.๒  การซ่อมใหญ่โมดูล (Module Overhaul)  
  ๔.๒  การตรวจซ่อมเครื่องยนต์นอกก าหนด (Engine Unscheduled Inspection) 
หมายถึงการตรวจซ่อมเครื่องยนต์ที่ไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ในคู่มือ เช่น 
   ๔.๒.๑  การตรวจซ่อมเครื่องยนต์ช ารุด จากสาเหตุต่างๆ เช่น จากการ ใช้งานเก็บและ
ขนส่ง จากการที่สิ่งแปลกปลอม (Foreign Object Damage) เข้าไปในเครื่องยนต์ การตรวจซ่อมนี้ขึ้นอยู่กับ
สภาพการช ารุดโดยท าการซ่อมย่อย (Minor Repair) หรือการซ่อมใหญ่ (Major Repair) ซึ่งอาจจะถึงขั้นการ
ซ่อมใหญ่ทั้งเครื่อง (Overhaul)  
   ๔.๒.๒  การปรับสภาพเครื่องยนต์ (Engine Conditioning) เพ่ือปรับปรุงสมรรถนะและ
อายุการใช้งานให้ดีขึน้ 
   ๔.๒.๓  การประกอบเครื่องยนต์พร้อมติดตั้ งใช้งาน (Engine Build-Up) เป็นการ
ประกอบอุปกรณ์ต่างๆ เข้ากับเครื่องยนต์ดิบ (Raw Engine)  
   ๔.๒.๔  การดัดแปลงแก้ไขเครื่องยนต์ (Engine Modification) เป็นการปฏิบัติตาม
ค าแนะน าหรือค าสั่งทางวิทยาการจากบริษัทผู้สร้าง หรือ หน่วยรับผิดชอบต่างๆการตรวจซ่อมนอกก าหนดนี้
กระท าได้ทุกระดับการซ่อมบ ารุง ตามขีดความสามารถของหน่วย  แต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในการตรวจซ่อม
ระดับกลาง 
 
๕.ประเภทการตรวจซ่อมบริภัณฑ์อากาศยาน (Type Of Aircraft Accessories Inspection) แบ่งเป็น 
๓ ประเภท คือ 
  ๕.๑  การตรวจซ่อมบริภัณฑ์ที่ก าหนดอายุใช้งาน หมายถึงบริภัณฑ์ที่จะต้องถอดเปลี่ยน (Time 
Change Item) เมื่อใช้งานครบอายุที่ก าหนดไว้ในคู่มือ อาจจะก าหนดตามชั่วโมงบิน หรือวงรอบการท างาน    
ก็ได้ บริภัณฑ์ที่ถอดออกนั้นจะเข้าซ่อมใหญ่หรือไม่แล้วแต่ข้อก าหนดระบุไว้  
  ๕.๒  การตรวจซ่อมบริภัณฑ์ตามสภาพ หมายถึงการตรวจสภาพบริภัณฑ์ที่ติดตั้งใช้งานอยู่กับ
อากาศยานว่ามีสภาพช ารุด สึกหรอ หลวมคลอน ฯลฯ เกินเกณฑ์ก าหนดซึ่งจะท าให้ไม่ปลอดภัยในการบิน     
ก็ต้องท าการแก้ไขหรือถอดเปลี่ยนแล้วส่งบริภัณฑ์ที่ช ารุดเข้าพิจารณาตรวจซ่อม 
  ๕.๓  การตรวจซ่อมบริภัณฑ์เมื่อเกิดข้อขัดข้อง หมายถึงเมื่ออากาศยานเกิดข้อขัดข้องเนื่องจาก
บริภัณฑ์ช ารุดหรือท างานไม่ได้ตามเกณฑ์ก าหนด ก็จะต้องท าการตรวจซ่อมและแก้ไข  
 
๖. การตรวจซ่อมบ ารุงอากาศยานไร้คนขับ(UAV Maintenance)  
  อากาศยานไร้คนขับมีระดับการซ่อมบ ารุง ๓ ระดับเช่นเดียวกับอากาศยานทั่วไป ในการตรวจ
ซ่อมบ ารุงอากาศยานไร้นักบินนั้น ให้ปฏิบัติตามคู่มือ UAV Maintenance Program ซึ่งจะระบุถึงการตรวจ
ซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาต่าง ๆ เช่นการตรวจก่อนบิน การตรวจหลังบิน การตรวจตามก าหนดระยะเวลา
ปฏิทิน และการตรวจตามชั่วโมงบิน ทั้งนี้รวมถึงการถอดเปลี่ยนพัสดุที่ควบคุมอายุใช้งาน (Time Change 
Item) ด้วย 
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๗. การจ้างซ่อมบ ารุงและ/หรือส่งก าลังจากแหล่งภายนอก (Outsourcing Contract)  
  ปัจจุบันการจ้างแหล่งภายนอกเพ่ือซ่อมบ ารุงหรือส่งก าลังให้กับอากาศยาน เป็นวิธีการที่ท าให้
งานซ่อมเกิดความรวดเร็ว ประหยัด ไม่ต้องลงทุนฝึกอบรมและจัดหาเครื่องมือ เช่นเดียวกับการจ้างส่งก าลัง
บ ารุง เป็นวิธีการที่ท าให้ได้รับพัสดุจ านวนเพียงพอในเวลาที่ต้องการใช้งาน การจ้างซ่อมบ ารุงและ/หรือส่ง
ก าลังจากแหล่งภายนอกนั้นสามารถด าเนินการได้หลายวิธี โดยพิจารณาตามความจ าเป็นและเหมาะสม ซึ่ง
ได้แก่  
  ๗.๑  การจ้างซ่อมอากาศยานระดับโรงงาน เช่น การจ้างซ่อมอากาศยานกับบริษัทการบินไทย
จ ากัด (มหาชน) หรือการจ้างซ่อมใหญ่อากาศยานแบบอ่ืน ๆ 
  ๗.๒  การท า Pool Service Contract คือ การเข้าเป็นสมาชิกเพ่ือใช้อะไหล่ร่วมกันในกลุ่มผู้ใช้
อากาศยานแบบเดียวกัน ท าให้ไม่ต้องลงทุนจัดหาพัสดุอะไหล่ขั้นต้น 
  ๗.๓  การจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงและส่งก าลัง วิธีนี้ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบทั้งงานซ่อมและงาน
ส่งก าลังพัสดุอะไหล่ เช่นการจ้างเหมาบริการซ่อมบ ารุงและส่งก าลังอากาศยานประเภทฝึก หรือประเภท
ล าเลียงบางแบบ  
  ๗.๔  การจ้างบริการส่งก าลัง วิธีนี้ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบเฉพาะงานส่งก าลังพัสดุอะไหล่เท่านั้น 
 
๘. ตัวชี้วัดการบริหารงานซ่อมบ ารุง (Aircraft Maintenance KPI) เป็นการวัดประสิทธิภาพในการซ่อม
บ ารุงและการส่งก าลัง มี ๑๑ ตัวชี้วัด ได้แก่   
  ๘.๑  อัตราความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน (FMC%)  
  ๘.๒  อัตราการละภารกิจบนพื้นท่ีมีสาเหตุมาจากการซ่อมบ ารุง (Maintenance Ground 
Abort Rate : AR%)    
  ๘.๓  อัตราการช ารุดของอากาศยานหลังบิน (Break Rate : BR%)  
  ๘.๔  อัตราการซ่อมอากาศยานแล้วเสร็จในเวลาที่ก าหนด (Fixed Rate :FR %)  
  ๘.๕  อัตราการถอดสับเปลี่ยนพัสดุ (Cannibalization Rate :CANN %)  
  ๘.๖  อัตราการเกิดข้อขัดข้องที่จะท าการแก้ไขในภายหลัง (Deferred Discrepancies Rate : 
DDR)  
  ๘.๗  อัตราการเกิดสภาพอากาศยานที่เป็น Hangar Queen (Hangar Queen Average 
Rate : HQ %)  
  ๘.๘  อัตราเฉลี่ยของวันปฏิทินที่เหลือ หรือชั่วโมงบินที่เหลือ ก่อนที่อากาศยานจะครบก าหนด 
เข้ารับการตรวจซ่อมตามระยะเวลาครั้งต่อไป (Phase Flow Rate : PF หรือ ISO Rate)  
  ๘.๙  อัตราการเกิดข้อขัดข้องซ้ าเดิม (Repeat / Recurring Rate : R/R %)  
  ๘.๑๐  อัตราการเกิดความล่าช้าของภารกิจอันมีสาเหตุมาจากการส่งก าลังและซ่อมบ า รุง 
(Departure Reliability Rate : DRR %) เฉพาะอากาศยานประเภทล าเลียง  
  ๘.๑๑  อัตราก าลังพลภายในหน่วยซ่อมบ ารุง (Personnel Availability Rate : PA %)  
การรายงานตัวชี้วัดการบริหารงานซ่อมบ ารุง ให้เป็นไปตามท่ีกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ ก าหนด 
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๙.ค าจ ากัดความ  
  ๙.๑  การซ่อมบ ารุง คือการปฏิบัติต่างๆ ต่อบริภัณฑ์ (หมายถึงตัวอากาศยาน เครื่องยนต์
ส่วนประกอบต่างๆ ที่ติดตั้งกับตัวอากาศยานและติดตั้งกับเครื่องยนต์ด้วย) เพ่ือใช้บริภัณฑ์ตามปกติให้นาน
ที่สุดเท่าที่จะท าได้แต่ทั้งนี้ บริภัณฑ์เหล่านั้น ย่อมมีการสึกหรอไปโดยตัวของมันเอง เนื่องจากถูกใช้งานอยู่เสมอ 
การซ่อมบ ารุงประกอบด้วย 
   ๙.๑.๑  การตรวจและซ่อมการบริการต่างๆ เช่น การตรวจอากาศยานก่อนท าการบิน 
การบริการเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เป็นต้น 
   ๙.๑.๒  การซ่อมเมื่อบริภัณฑ์เกิดการช ารุดเสียหาย และท าการแก้ไขข้อขัดข้อง ต่างๆ กับ
บริภัณฑ์ตลอดจนการดัดแปลงแก้ไขบริภัณฑ์นั้นๆ ให้มีสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  ๙.๒  นายทหารซ่อมบ ารุง หมายถึง นายทหารสัญญาบัตรและผู้ที่ท าหน้าที่นายทหารสัญญาบัตร
ซึ่งได้รับมอบหน้าที่ให้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงเกี่ยวกับอากาศยานและบริภัณฑ์ต่างๆที่ติดตั้งกับอากาศยาน รวมถึง
เครื่องยนต์ด้วย 
  ๙.๓  เจ้าหน้าที่ช่าง หมายถึง หัวหน้าช่าง เจ้าหน้าที่ตรวจ และช่างผู้ปฏิบัติงานซึ่งถูกก าหนดให้
รับผิดชอบงานซ่อมบ ารุงนั้น 
  ๙.๔  การซ่อมใหญ่ระดับโรงงานตามแผน เป็นการซ่อมใหญ่อากาศยานระดับโดยงานที่น ามาใช้
แทนการตรวจซ่อมเท่าท่ีท าเป็น ซึ่งอาจจะก าหนดแผนตามเวลาปฏิทินหรือตามสภาพของอากาศยานก็ได้ 
  ๙.๕  การตรวจประเมินค่าอากาศยาน (Aircraft Condition Evaluation, ACE) เป็นการ
ตรวจหาการช ารุดบริเวณโครงสร้างของอากาศยานเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในการน าอากาศยานเข้าซ่อมใหญ่
ระดับโรงงานตามแผน โดยปกติแล้วจะต้องกระท าการตรวจกับอากาศยานทุกเครื่อง  
    **ข้อยกเว้น** 
   ๙.๕.๑  อากาศยานที่เพ่ิงได้รับการซ่อมใหญ่ระดับโรงงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
   ๙.๕.๒  อากาศยานที่ผ่านการตรวจไปแล้วโดยที่ เจ้าหน้าที่ตรวจได้พิจารณาแล้ว          
ลงความเห็นว่ายังไม่ต้องเข้ารับการตรวจซ้ าอีก 
   ๙.๕.๓  อากาศยานที่ได้ก าหนดเวลาเข้ารับการซ่อมใหญ่แล้ว 
   ๙.๕.๔  อากาศยานที่ถูกก าหนดว่าจะต้องปลดประจ าการในช่วงระยะเวลาอีกไม่นาน 
รวมถึงอากาศยานที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษาด้วย 
  ๙.๖  การตรวจวิเคราะห์สภาพอากาศยาน (Analytical Condition Inspection : ACI) เป็นการ
ตรวจหาการช ารุดบริเวณโครงสร้างของอากาศยานเพ่ือพิจารณาความจ าเป็นในการน าอากาศยานเข้าซ่อมใหญ่
ระดับโรงงานตามแผน มีหลักการโดยย่อดังนี้ 
   ๙.๖.๑  ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างอากาศยานจ านวนหนึ่งจากจ านวนทั้งหมดที่บรรจุประจ าการ
ในฝูงบินนั้น 
   ๙.๖.๒  รายการที่ใช้ในการตรวจแบ่งออกเป็นบัตรตรวจประจ าปี และบัตรตรวจวัตภาค  
   ๙.๖.๓  บัตรตรวจประจ าปีจะใช้ในการตรวจทุกครั้ง ส่วนบัตรตรวจวัตภาคจะแบ่งเป็นการ
ตรวจย่อยส าหรับใช้ในแต่ละปี ซึ่งจะครบวงรอบของการตรวจใน  ๒-๓ ปี 
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   ๙.๖.๔  การสุ่มตัวอย่างอากาศยานจะแบ่งเป็นตัวอย่างหลักและตัวอย่างรอง จ านวน ๒๐ 
– ๒๕ % ชองอากาศยานที่บรรจุประจ าการในฝูง 
   ๙.๖.๕  การคัดเลือกอากาศยานตัวอย่างควรหมุนเวียนกันไปทุกปี ซึ่งจะท าให้อากาศยาน
ทุกเครื่อง เข้ารับการตรวจหมดใน ๑ วงรอบของการตรวจ 
   ๙.๖.๖  แนวทางการตรวจจะตรวจอากาศยานตัวอย่างหลักก่อน หากพบการช ารุดใน
ลักษณะเดียวกันกับอากาศยานหลายเครื่องแล้ว จะคาดว่าอาจจะเกิดกับอากาศยานเครื่องอ่ืนด้วย จากนั้นจะ
น าอากาศยานตัวอย่างรองเข้ารับการตรวจเพ่ิมเติม หากยังคงพบการช ารุดในลักษณะเดิมกับอากาศยาน
หลายๆเครื่องอีก ก็คาดว่าน่าจะเกิดกับอากาศยานทั้งหมด จากนั้นจะท าการตรวจกับอากาศยานที่ เหลือ
ทั้งหมดต่อไป  
  ๙.๗  การตรวจตามระยะเวลา เป็นการตรวจซึ่งก าหนดตามชั่วโมงบิน ซึ่งจะกระท าหลังจากที่
อากาศยานได้ท าการบินไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง จนครบก าหนดตามชั่วโมงบินที่ได้ก าหนดในคู่มือการตรวจ
ของอากาศยานแบบนั้น ช่วงระยะเวลานี้จะสูงกว่าและรายการตรวจระบบต่ างๆ จะมีความละเอียดกว่าการ
ตรวจหลังบินขั้นมูลฐาน และการตรวจหลังบินตามชั่วโมงบิน เช่น อากาศยานแบบหนึ่งก าหนดให้ท าการตรวจ
ตามระยะเวลาทุก ๓๐๐ ชั่วโมงบิน ดังนั้นเมื่ออากาศยานมีอายุ ๓๐๐ ชั่วโมงบิน จะต้องท าการตรวจตาม
ระยะเวลาครั้งที่ ๑ และเมื่ออากาศยานมีอายุ ๖๐๐ ชั่วโมงบิน ก็จะท าการตรวจตามระยะเวลาครั้งที่ ๒ และจะ
เป็นเช่นนี้ตลอดไป 
  ๙.๘  การตรวจตามวัตภาค เป็นการน าเอารายการตรวจทั้งหมดมารวมกันแล้วแบ่งออกเป็นการ
ตรวจย่อยๆ โดยมีช่วงเวลาของการตรวจคิดตามชั่วโมงบินที่เท่ากัน เมื่อครบวงรอบตรวจแล้วจะต้องเริ่มการ
ตรวจแบบครั้งแรกใหม่ เช่น อากาศยานแบบหนึ่งก าหนดให้ท าการตรวจวัตภาคโดยแบ่งเป็น ๔ ภาค ท าการ
ตรวจทุก ๑๕๐ ชั่วโมงบิน ดังนั้นเมื่ออากาศยานมีอายุ ๑๕๐ ชั่วโมงบิน จะต้องท าการตรวจตามบัตรตรวจของ
ภาคที่ ๑ เมื่ออากาศยานมี อายุ ๖๐๐ ชั่วโมงบิน ต้องท าการตรวจตามบัตรตรวจของภาคที่ ๔ และเมื่ออากาศ
ยานมีอายุ ๗๕๐ ชั่วโมงบิน ก็ต้องท าการตรวจตามบัตรตรวจของภาคที่ ๑ ใหม่ เป็นต้น 
  ๙.๙  การตรวจสมกาล เป็นการตรวจที่ใช้อัตราการใช้งานอากาศยานเป็นชั่วโมงบินมาก าหนด
เป็นการตรวจอากาศยานตามเวลาปฏิทิน การตรวจนี้แบ่งออกเป็นการตรวจหลัก (Major Inspection) และ
การตรวจรอง (Minor Inspection) 
  ๙.๑๐  การตรวจตามอักษรภาค เป็นการตรวจซึ่งอาจก าหนดเป็นชั่วโมงบิน หรือ เวลาปฏิทินก็ได้
แล้วแต่คู่มือการตรวจการตรวจของอากาศยานแบบนั้นจะก าหนดไว้ เช่น อากาศยานแบบ บ.ล.๙ ก าหนดให้ท า
การตรวจ A-Check ทุก ๕๐ ชั่วโมงบิน และ บ.ล.๑๑ค ก าหนดให้ท าการตรวจ A-Check ทุก ๒ เดือน เป็นต้น 
  ๙.๑๑  การตรวจตามภาคก้าวหน้า เป็นการตรวจที่ใช้เฉพาะกับอากาศยานแบบ บ.ล.๘           
มีลักษณะ เช่น เดียวกับการตรวจแบบวัตภาค 
  ๙.๑๒  สัญลักษณ์ เป็นสิ่งที่ใช้แสดงสภาพของอากาศยานตามความเหมาะสมที่จะท าการบินหรือ
การซ่อมบ ารุง ตามปกติแล้วเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ช่างมิใช่นักบินที่ต้องลงสัญลักษณ์แสดงสภาพของอากาศ
ยานตามที่ได้ตรวจพบ อย่างไรก็ตามผู้บังคับหน่วยบินมีสิทธิที่จะแก้ไขสัญลักษณ์ให้เหมาะสมได้ตามความ
จ าเป็น  
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บทที่ ๒ 

สัญลักษณ ์
 
 เพื่อประหยัดเวลาและสะดวกแก่การสังเกต ให้ใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงสภาพอากาศยาน
ตามความเหมาะสมที่จะท าการบนิ, การบริการ และการตรวจซ่อม ถ้าความหมายของสัญลักษณ์ใดยังไม่
ชัดเจนพอก็จะให้เขียนค าอธิบายสั้นๆ ลงในแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้เพื่อที่จะให้สัญลักษณ์  
ส าคัญ ๆ เห็นเด่นชัดย่ิงข้ึน จึงให้เขียนสัญลักษณ์ด้วยสีแดงและมีการใช้ ดังนี้ 
 
๑. กากบาทแดง ( X ) RED X   
 ๑.๑  กากบาทแดง แสดงว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยที่จะใช้ท าการบินห้าม
น าไปใช้ท าการบิน ไม่มีผู้ใดมีสิทธิที่จะอนุญาตให้บินได้ จนกว่าจะได้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้
เรียบร้อย และมีผู้ลงช่ือยกเลิกกากบาทแดงนั้นแล้วโดยถูกต้อง    
 ๑.๒  เมื่อพบว่าอากาศยานอยู่ในสภาพไม่ปลอดภัยที่จะใช้ท าการบิน จะต้องลงสัญลักษณ์
กากบาทแดงในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒) ทันที  และนายทหารซ่อมบ ารุง
ผู้รับผิดชอบจะต้องแจ้งให้ทราบว่า ห้ามท าการบินอากาศยานเครื่องนั้น      
 ๑.๓  เมื่อได้รับค าสั่งเทคนิค เช่น แจ้งความวิทยาการ กรมช่างอากาศ ซึ่งระบุว่าจะต้องมี
การปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนจึงจะน าอากาศยานไปใช้ท าการต่อไปได้ ให้สั่งงดบินอากาศยานน้ัน
จนกว่าจะได้ปฏิบัติตามค าสั่งเทคนิคนั้นเรียบร้อยแล้ว และต้องลงสัญลักษณ์กากบาทแดงในแบบพิมพ์ 
RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒)  
 ๑.๔  ไม่จ าเป็นต้องลงกากบาทแดงในแบบพิมพ์  RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒)    
ในเมื่อการถอดช้ินส่วนหรือส่วนประกอบนั้นเป็นที่รู้เห็นได้ง่ายชัดเจน และเจ้าหน้าที่ช่างก็ ยังก าลัง
ปฏิบัติงานกับ  อากาศยานนั้นอยู่ อย่างไรก็ตามถ้าการถอดช้ินส่วนนั้นออกมาอาจก่อให้เกิดอันตราย
ร้ายแรงข้ึนได้ในเมื่อการประกอบติดตั้งใหม่อาจไม่ถูกต้องเรียบร้อย ก็ให้ลงสัญลักษณ์กากบาทแดงใน
แบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2  (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒) ไว้ด้วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจหรือหัวหน้าช่างซึ่ง
นายทหารซ่อมบ ารุงได้ก าหนดไว้นั้นได้ท าการตรวจความเรียบร้อยเสียก่อน     
 ๑.๕  เมื่อได้ท าการแก้ไขสภาพไม่ปลอดภัยต่างๆ ของอากาศยาน ซึ่งมีเครื่องหมาย
กากบาทแดงเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ตรวจหรือหัวหน้าช่างตามข้อ ๑.๔ จะต้องท าการตรวจสอบ
เพื่อเป็นการยืนยันว่า การแก้ไขเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อยโดยไม่มีข้อบกพร่อง เมื่อท าการตรวจแลว้เหน็
ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยสมบูรณ์ ให้เจ้าหน้าที่ช่างผู้ปฏิบัติการแก้ไขอากาศยานนั้นลงช่ือย่อทับ
สัญลักษณ์กากบาทแดงในช่องที่ ๒๕ (Symbol) แล้วลงช่ือย่อ, ช่ือสกุลเต็มในช่องที่ ๒๙ (Signature) 
ของแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒)  ตามล าดับไป เจ้าหน้าที่ตรวจรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน ลงช่ือย่อ และช่ือสกุลเต็มก ากับ ในช่องที่ ๓๑ (Inspector) 
 ๑.๖ เมื่อได้ท าการแก้ไขข้อขัดข้องอันก่อให้เกิดสภาพกากบาทแดงแล้ว ถ้าข้อขัดข้อง      
ที่ร้ายแรงถัดลงมายังมีอยู่อีกก็ให้เขียนสัญลักษณ์แสดงสภาพร้ายแรงถัดลงมานั้นในช่องที่ ๙ Status 
Today (“สภาพ อ.วันน้ี”) ตามล าดับต่อไป  
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 ๑.๗  เมื่อพบข้อบกพร่องของชุดกลไกหรือวัสดุอุปกรณ์ของอากาศยานเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
ซึ่งไม่ปลอดภัยแก่การบิน และมีเหตุผลพอที่จะเช่ือได้ว่าสภาพการช ารุดเช่นเดียวกันนี้อาจเกิดข้ึนได้กับ
อากาศยานเครื่องอื่นๆ ซึ่งเป็นแบบเดียวกัน ให้นายทหารซ่อมบ ารุงผู้รับผิดชอบรายงานให้ผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับข้ันของหน่วยทราบ เพื่อด าเนินการดังนี้         

   ๑.๗.๑  สั่งงดบินอากาศยานแบบเดียวกันนี้ทุกเครื่อง การสั่งอาจสั่งด้วยวาจาก่อน  
แต่จะต้องสั่งตามด้วยลายลักษณ์อักษรโดยเร็วที่สุดที่จะท าได้      
  ๑.๗.๒  รายงานข้อบกพร่องซึ่งเป็นอันตรายดังกล่าวให้หน่วยเกี่ยวข้อง (เช่น กรม
ช่างอากาศ) ทราบโดยด่วน (เช่น ทางวิทยุหรือโทรศัพท์) และจึงท ารายงานเป็นลายลักษณ์อักษรโดย
ละเอียดภายหลัง      

  ๑.๗.๓  การยกเลิกการงดบนิ จะกระท าเมื่อได้รบัค าสั่งปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งจาก 
หน่วยเหนือหรือกรมช่างอากาศ  
 ๑.๘  ให้กรมช่างอากาศพิจารณาตกลงใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งกับอากาศยานหรือ
บริภัณฑ์แบบเดียวกันกับที่ได้รับรายงานมาซึ่งสังกัดอยู่ที่อื่น ๆ พร้อมทั้งพิจารณาแก้ไขโดยด่วน   
 
๒. ขีดแดง (  ----  ) RED DASH  

 ๒.๑  สัญลักษณ์ขีดแดง แสดงว่าการตรวจ, การเปลี่ยนอุปกรณ์ที่มีก าหนดอายุใช้งานหรือ
การบินทดสอบยังปฏิบัติไม่เสร็จเรียบร้อย หรือเกินก าหนดเวลาที่จะต้องปฏิบัติแต่ยังมิได้ปฏิบัติ  
 ๒.๒  เครื่องหมายนี้ยังแสดงให้ทราบว่าไม่ทราบสภาพของบริภัณฑ์ ซึ่งอาจมีสภาพไม่ดีถึง
ข้ันจะต้องให้สัญลักษณ์กากบาทแดงกไ็ด้ ให้เขียนสัญลักษณ์ลงในช่องที่ ๒๕ (Symbol) และบันทึกหมาย
เหตุลงในช่องที่ ๒๖ (Discrepancy) ของแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒) เพื่อให้ทราบว่า
ต้องการเข้าตรวจตามก าหนดเวลา, พัสดุครบอายุเปลี่ยน หรือการบินทดสอบยังไม่เรียบร้อยสมบูรณ์  

 ๒.๓  สัญลักษณ์นี้ให้ลงในช่องที่ ๙ Status Today (“สภาพ อ.วันน้ี”) ของแบบพิมพ์  
Rtaf Dae 221-2 ทอ.ชอ.๒๒๑-๒ ด้วย (เว้นไว้แต่จะได้ลงเครื่องหมายกากบาทแดงไว้ก่อนแล้ว) 
เพราะว่างานที่ควรปฏิบัติแต่ยังมิได้ปฏิบัติ เช่นการตรวจ, การเปลี่ยนอุปกรณ์ หรือการบินทดสอบ ดังนั้น
ก่อนท าการบินจะต้องได้รับ Exceptional Release (“อนุญาตให้บินได้ในสภาพน้ี”) เสียก่อน  

 ๒.๔ อุปกรณ์ใดที่ใช้ต่อไปในระหว่างการยืดอายุการใช้งานซึ่งบ่งไว้ในค าสั่งเทคนิคหรือ
ตามที่ได้รับการรับรองจากกรมช่างอากาศ ให้ใช้สัญลักษณ์ขีดแดง ลงในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 
และ RTAF DAE 221-3 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒ และ -๓) ไว้จนกว่าจะได้ท าการเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นแล้ว      

 ๒.๕ หากอากาศยานเกิดการช ารุดมีสภาพของการช ารุดไม่ถึงกับต้องแสดงสภาพด้วย
กากบาทแดง แต่มีสภาพเกินกว่าทแยงแดง ในกรณีนี้ให้ลงสัญลักษณ์ขีดแดงในช่องที่ ๒๕ Symbol ของ
แบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒) แสดงว่าอากาศยานได้รับการซ่อมช่ัวคราวพอให้ “บิน
เที่ยวเดียว” เพื่อกลับที่ตั้ง เมื่ออากาศยานบินกลับถึงที่ตั้งแล้วจะต้องเปลีย่นสัญลักษณ์จากขีดแดงให้เป็น
กากบาทแดงทันที 
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๓. ทแยงแดง ( /  ) RED DIAGONAL   
 ๓.๑ ทแยงแดง แสดงว่าสภาพอากาศยานไม่อยู่ ในสภาพที่น่าพอใจซึ่ งอาจท าให้

ประสิทธิภาพของการบินลดลง และอาจกระทบกระเทือนไปถึงความปลอดภัยในการบิน แต่ข้อบกพร่อง
ดังกล่าวยังไม่ถึงข้ันที่จะต้องให้งดบินอากาศยานนั้น ยังสามารถที่จะ Exceptional Release (“อนุญาต
ให้บินได้ในสภาพน้ี”) 

 ๓.๒ เมื่อเจ้าหน้าที่ช่างตรวจพบข้อบกพร่องหรือสภาพอันไม่น่าพอใจของอากาศยานซึ่งอยู่
ในสภาพต้องใช้ทแยงแดง แต่ได้แก้ไขให้เรียบร้อยในทันทีแล้ว ก็ยังต้องบันทึกไว้ในแบบพิมพ์ RTAF DAE 
221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒) เพื่อให้การบันทึกประวัติการตรวจซ่อมอากาศยานน้ันมีความสมบูรณ์ 

 ๓.๓ เมื่อได้รับค าสั่งเทคนิค แต่ยังไม่ต้องปฏิบัติในทันที ให้ขีดทแยงแดงลงในช่อง  ๙ 
Status Today (“สภาพ อ.วันนี้”) (เว้นไว้แต่จะมีเครื่องหมายกากบาทแดง หรือขีดแดงอยู่ก่อนแล้ว) 
และช่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการเตือนให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ระลึกไว้เสมอว่าจะต้องมีการปฏิบัติ
ทางเทคนิคเป็นการเพิ่มเติม การบินต่อไปจะต้องอยู่ในลักษณะ Exceptional Release (“อนุญาตให้บิน
ได้ในสภาพนี้”) จนกว่าการปฏิบัติตามค าสั่งเทคนิคนั้นได้ท าแล้วเสร็จตามก าหนด ถ้าหากพ้น
ก าหนดเวลาในค าสั่งเทคนิคนั้นไปแล้วแต่การปฏิบัติยังมิได้แล้วเสร็จ หรือยังมิได้ท าการปฏิบัติ  จะต้อง
เปลี่ยนสัญลักษณ์จากทแยงแดงนี้เป็น “ขีดแดง” ต่อไป และอากาศยานน้ันจะใช้ท าการบินไม่ได้ จนกว่า
จะได้ปฏิบัติตามค าสั่งเทคนิคนั้นเสร็จแล้วโดยเรียบร้อย แต่หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องน าอากาศ
ยานน้ันไปท าการบิน ก็จะต้องได้รับ Exceptional Release (“อนุญาตให้บินได้ในสภาพน้ี”) เสียก่อน 
  
๔. การแก้ไขสัญลักษณ์หลังจากได้บันทึกลงไปแล้ว      

 ๔.๑ สัญลักษณ์ที่เขียนข้ึนย่อมแสดงความคิดเห็นของผู้ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะว่าได้ท าการ 
ตรวจพบข้อบกพร่องอันมีสภาพตามสัญลักษณ์ที่ได้เขียนลงไว้นั้น ฉะนั้นผู้อื่นย่อมไม่มีสิทธิที่จะไปเปลี่ยน
สัญลักษณ์ซึ่งมีผู้ลงไว้แล้วนั้นโดยพลการ       

 ๔.๒ หากผู้หนึ่งผู้ใดเห็นสภาพที่แท้จริงของอากาศยานน้ันว่ามีสภาพร้ายแรงน้อยกว่าหรือ
มากกว่าสัญลักษณ์ที่ได้ลงไว้แล้วและผู้นั้นมิใช่นายทหารซ่อมบ ารุงผู้รับผิดชอบแล้ว ผู้นั้นจะต้องน าเรื่อง
เสนอต่อนายทหารซ่อมบ ารุงผู้รับผิดชอบ หรือผู้บังคับหน่วยบินเพื่อพิจารณาต่อไป ถ้านายทหาร      
ซ่อมบ ารุงผู้รับผิดชอบหรือผู้บังคับหน่วยบินน้ันเห็นว่าควรแก้ไขสัญลักษณ์ ก็จะท าการแก้ไขสัญลักษณ์
โดยตนเอง 

 ๔.๓ การแก้ไขสัญลักษณ์ตามข้อ ๔.๒ กระท าโดยการบันทึกข้อความลงในแบบพิมพ์ Rtaf 
Dae 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒) ช่องที่ ๒๙ Corrective Action เช่นตัวอย่าง “Symbol Changed From 
Red X To Red Diagonal” (“เปลี่ยนสัญลักษณ์จากกากบาทแดงเป็นทแยงแดง”) และลงช่ือย่อทับ
สัญลักษณ์เดิมในช่องที่ ๒๕ Symbol แล้วให้ลงช่ือรับรองก ากับไว้ในช่องที่ ๓๐ Action By เพื่อแสดง
ความรับผิดชอบในการแก้ไขสัญลักษณ์ ต่อไปให้ท าการลงสัญลักษณ์ใหม่และยกข้อบกพร่องเก่ามาลงใน
ช่องถัดไป เพื่อเป็นการแก้ไขสภาพเดิมให้สมบูรณ์ และในกรณีนี้ช่างตรวจไม่ต้องลงนามรับรองการแก้ไข
ในช่องที่ ๓๑ Inspector By     
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บทที่ ๓ 

แบบพิมพ ์
 

๑. กล่าวท่ัวไป  
แบบพิมพ์ที่ใช้บันทกึเกี่ยวกบัการซ่อมบ ารงุอากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ที่ติดตั้งบนอากาศ

ยานประกอบด้วย  
๑.๑ แบบพิมพ์ประจ าอากาศยาน คือชุดแบบพิมพ์ที่ตอ้งมปีระจ าอยู่กับอากาศยานทุกเครื่อง 

ได้แก่ชุดแบบพิมพ์ RTAF DAE 221 SERIES (ทอ.ชอ.๒๒๑) ซึ่งประกอบด้วยแบบพิมพ์ต่าง ๆ ดังนี ้
 ๑.๑.๑ Rtaf Dae 221 (ทอ.ชอ.๒๒๑)  Form Cover (ใบปก)   

 ๑.๑.๒ Rtaf Dae 221-1 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๑) Aircrew / Mission Flight     
                                                              Data (รายงานการบิน) 
 ๑.๑.๓ Rtaf Dae 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒) Maintenance Discrepancy/ 
                                                              Work Order 

                                                                                   (ประวัติการตรวจซ่อม/ใบสั่งงาน)  
 ๑.๑.๔ Rtaf Dae 221-3 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๓) Delayed Discrepancies 

                                                                                   (ข้อบกพร่องทีจ่ะท าการแก้ไขภายหลงั)
 ๑.๑.๕ Rtaf Dae 221-4 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๔) Aircraft General Data 
                                                                                   (รายการทั่วไปของอากาศยาน)  

 ๑.๑.๖ Rtaf Dae 221-5 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๕) Time Change Items                     
                                                                                   (รายการอุปกรณ์)   
 ๑.๑.๗ Rtaf Dae 221-6 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๖) Aircraft Operating Summary                                                                                                     
                                                                                   (สรุปการใช้อากาศยาน) 

๑.๒ แบบพิมพ์ทั่วไป คือแบบพิมพ์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลการซ่อมบ ารุงอื่น ๆ รวมถึงแบบ
พิมพ์เฉพาะที่เป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเก็บข้อมูลตามที่บริษัทผู้ผลิตต้องการ
ทั้งนี้เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ข้อมูลนั้นในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์หรือบริภัณฑ์ที่สร้างขึ้น มีดังนี้ 
 ๑.๒.๑ Rtaf Dae 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗)   Aircraft Accessory  
                                                                                   Historical Data 
                                                                                   (ประวัติบริภัณฑ์อากาศยาน) 
 ๑.๒.๒ Rtaf Dae 228 (ทอ.ชอ.๒๒๘)  Technical Directive   
                                                                                   Compliance Record 
                                                                                    (ประวัติการปฏิบัติตามแจ้งความ 
                                                                                    เทคนิค)  

 ๑.๒.๓ Rtaf Dae 229 (ทอ.ชอ.๒๒๙)  Significant Historical Data 
                                                                                   (ประวัติที่ควรบันทึก)  
 ๑.๒.๔ Engine Log Book  บันทึกประวัติเครื่องยนต ์  
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๒. ความรับผิดชอบ   
  ๒.๑ เป็นหน้าที่ของกรมช่างอากาศ จะต้องบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ลงในแบบพิมพ์ที่เกี่ยวข้อง
หรับอากาศยานที่ส่งไปประจ าการตามหน่วยบินต่าง ๆ ในครั้งแรก ยกเว้นอากาศยานที่โอนจากหน่วยบินหนึ่ง
ไปประจ าการอีกหน่วยบินหนึ่ง ให้หน่วยบินที่ท าการโอนเป็นผู้ด าเนินการ    
  ๒.๒ หัวหน้าช่างหรือช่างประจ าอากาศยานทุกเครื่องจะต้องจัดหาและเตรียมแบบพิมพ์ที่
เกี่ยวข้องให้เพียงพอแก่การใช้งาน พร้อมทั้งบันทึกข้อความในส่วนที่ต้องรับผิดชอบและตรวจดูการบันทึกของ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในแบบพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง และแบบพิมพ์มีครบถ้วนไม่สูญหาย  
  ๒.๓ นายทหารซ่อมบ ารุงผู้รับผิดชอบจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยในการจัดส่งแบบพิมพ์
ให้หน่วยเกี่ยวข้อง เช่น การส่งแบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-1 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๑) ให้เจ้าหน้าที่ยุทธการของฝูงบิน 
เป็นต้น นอกจากนี้ยังจะต้องท าการตรวจสอบดูด้วยว่าเจ้าหน้าที่ช่างประจ าอากาศยานได้ท าการคัดลอกการ
บันทึกข้อความต่าง ๆ จากแบบพิมพ์ที่ถอดออกจากแฟ้มประวัติลงในแบบพิมพ์ฉบับใหม่อย่างครบถ้วนถูกต้อง
แล้วด้วย    

๒.๔ แบบพิมพ์ประจ าอากาศยานที่บันทึกข้อความต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วและจะถูกถอดออก
ให้แยกเก็บรวบรวมไว้เป็นประวัติการซ่อมบ ารุงโดยให้น าไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยซ่อมบ ารุงนั้นเป็นเวลา ๓ เดือน 
จึงจะพิจารณาท าลายได้ 
  ๒.๕ ส าหรับแบบพิมพท์ั่วไปเมือ่ถอดแยกออกจากแฟ้มแล้วให้เก็บไว้อย่างน้อย ๖ เดือน จึงจะ
พิจารณาท าลายได้ ยกเว้นมีการจ าหน่ายบรภัิณฑ์นั้นออกจากบัญชีคุมหรือเลกิใช้งานให้ท าลายแบบพิมพ์โดยไม่
ต้องรอถึง ๖ เดือน          
 ๓. การบันทึก  

    ให้ใช้แบบพิมพ์ที่เป็นภาษาอังกฤษในการบันทึก โดยดูตัวอย่างจากแบบพิมพ์เดิมที่เป็นภาษาไทย
ประกอบ  
  ๓.๑ แบบพิมพ์ประจ าอากาศยานให้ใช้แบบพิมพ์  Rtaf Dae 221 Series (ทอ.ชอ.๒๒๑)   
ตามข้อ ๑.๑.๑ ถึง ๑.๑.๗ เป็นหลัก อากาศยานบางแบบที่ถูกก าหนดให้ใช้แบบพิมพ์ประจ าอากาศยานตามที่
บริษัทผู้ผลิตก าหนด ก็อนุญาตให้ใช้แบบพิมพ์นั้นได้   

๓.๒ เมื่ออากาศยานจะต้องท าการบินไปปฏิบัติราชการที่อื่น เช่น มีการเคลื่อนย้ายก าลัง 
(Deployment) หรือบินเดินทางจะต้องน าแบบพิมพ์ประจ าอากาศยานติดไปด้วยเสมอ ส่วนแบบพิมพ์ทั่วไปให้
หน่วยงานซ่อมบ ารุง เช่น ฝ่ายการช่างของฝูงบินเก็บรักษาไว้ และจะส่งไปส่งอากาศยานในกรณีที่ต้องน า
อากาศยานเข้ารับการตรวจซ่อมเพื่อการบันทึกประวัติเท่านั้น เช่น การส่งอากาศยานจากฝ่ายการช่างของ
ฝูงบินให้แผนกช่างอากาศของกองบินท าการตรวจซ่อมตามระยะเวลา (Periodic Inspection)    

๓.๓ การลงเวลาในแบบพิมพ์ หากไม่ก าหนดเป็นอย่างอื่นให้ลงเป็นตัวเลข เช่น อายุอากาศ
ยาน เท่ากับ ๑๑๒๐.๕ แสดงว่าอากาศยานนั้นมีอายุ ๑,๑๒๐ ช่ัวโมง ๓๓ นาที เป็นต้น ซึ่งตัวเลขด้านหน้าจะ
เป็นช่ัวโมงเต็ม ส่วนตัวเลขด้านหลังจะเป็นตัวเลขที่แปลงมาจากเวลาใช้งานที่เป็นนาที ซึ่งสามารถจะท าการ
เปลี่ยนเวลาจากนาทีเป็นตัวเลขทศนิยมได้ ดังนี้        

๑ – ๒  นาที เท่ากับ .๐    ช่ัวโมง     
 ๓ – ๘  นาที เท่ากับ .๑    ช่ัวโมง      

๙ – ๑๔  นาที เท่ากับ .๒ ช่ัวโมง      
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๑๕ – ๒๐ นาที เท่ากับ .๓ ช่ัวโมง     
 ๒๑ – ๒๖  นาที เท่ากับ .๔ ช่ัวโมง     
 ๒๗ – ๓๓ นาที เท่ากับ .๕ ช่ัวโมง     
 ๓๔ – ๓๙ นาที  เท่ากับ .๖ ช่ัวโมง     
 ๔๐ – ๔๕ นาที เท่ากับ .๗ ช่ัวโมง     
 ๔๖ – ๕๑ นาที เท่ากับ  .๘ ช่ัวโมง     
 ๕๒ – ๕๗ นาที เท่ากับ .๙ ช่ัวโมง     
 ๕๘ – ๖๐ นาที เท่ากับ ๑.๐ ช่ัวโมง  

     
๓.๔ แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221 (ทอ.ชอ.๒๒๑) เป็น Form Cover (ใบปก) ของชุดแบบพิมพ์

อากาศยาน      
๓.๕ แบบพิมพ์  Rtaf Dae 221-1 (ทอ.ชอ.๒๒๑ -๑) Aircrew / Mission Flight Data 

(รายงานการบิน) ใช้บันทึกรายการต่าง ๆ ส าหรับการบิน  
๓.๖ แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑-๒) Maintenance Discrepancy/ Work 

Order (ประวัติการตรวจซ่อม/ใบสั่งงาน) ใช้บันทึกสถานภาพอากาศยาน การตรวจและการบริการ ข้อขัดข้อง
และการแก้ไขข้อขัดข้องที่พบ ผู้ปฏิบัติแก้ไขข้อขัดข้อง เจ้าหน้าที่ตรวจ ช่ัวโมงใช้งาน รายการพัสดุที่ใช้ ก าหนด
หมายเลขงานก ากับ ( Job Control Number) 

      ๓.๖.๑  การก าหนดหมายเลขงาน ( Job Control Number) ให้ด าเนินการก าหนดดังนี้ 
ดังนี้ ปปดดวว – หมายเลข ทอ. - เลขล าดับ ตัวอย่างเช่นปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงกับ บ.ช.๑๙/ก หมายเลข ทอ.
๓๔/๓๗ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒ เขียนก าหนดหมายเลขงาน 620125-3437-0001 

      ๓.๖.๒  ก าหนดเลขที่ใช้เป็นสัญลักษณ์แทนระบบซึ่งจะต้องลงในช่อง 24 “System” 
(ระบบ) ดังนี ้

 
สัญลักษณ์เลขระบบ   ช่ือของระบบงานส าหรับอากาศยานทั่วไป    

๐๑   เตรียมพร้อมและบริการ-ตลอดจนการจอด, ลากจูง, บริการ ฯลฯ 
 ๐๒   ท าความสะอาดอากาศยาน-ตลอดจนการล้าง, ป้องกันการผุกร่อน 
 ๐๓   การตรวจตามก าหนดเวลาแบบต่าง ๆ ตลอดจนการอัดไข การยึดแน่นและ   
    การปรับชุดกลไกต่าง ๆ        

๐๔   การตรวจพิเศษ ตลอดจนงานย่อย ๆ ที่กล่าวในประเภท 03   
 ๐๕   อากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์เกี่ยวข้องอยู่ในระหว่างการเก็บรักษา
    ตลอดจนกระทั่งงานเกี่ยวกับการปฏิบัติระหว่างการเก็บรักษาและการ                      

                                น าเอาออกจากการเก็บรักษา 
๐๗   นิรภัยภาคพื้นตลอดจนการ Disarm ระบบสละอากาศยานด้วยเก้าอี้ดีด   

                                         และ Canopy อุปกรณ์ที่มีส่วนประกอบของวัตถุระเบิด รวมถึงการถอด  
                                         ประกอบข้ัวแบตเตอรี่ 
 
    



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๓ หน้า ๔ จาก ๗ 

 

สัญลักษณ์เลขระบบ           อากาศยานมูลฐาน      
๑๑   โครงสร้าง        

 ๑๒   ล าตัวและห้องนักบิน       
๑๓   ฐาน         

สัญลักษณ์เลขระบบ           อากาศยานมูลฐาน  
๑๔   ส่วนบังคับการบิน      

 ๑๕   ระบบโรเตอร์เฮลิคอปเตอร์ (Rotors, Hub Controis)  
 ๑๖   ระบบสละอากาศยาน       

๑๗   ระบบช่วยชีวิต        
๑๘   ระบบถ่ายทอดและช่วยการข้ึนลงทางดิ่งหรือระยะทางสั้น  

 
 สัญลักษณ์เลขระบบ   หน่วยก าลัง       

๑๙   การติดเครื่องยนต์      
 ๒๑   เครื่องยนต์ลูกสูบ        

๒๒   เครื่องยนต์ Turboprop / Turbo Shaft      
๒๓   เครื่องยนต์ Turbojet / Turbofan     

 ๒๔   เครื่องช่วยก าลังภายนอก (Auxiliary Power Plant)                               
๒๕   เครื่องยนต์จรวด (Rocket Power Plant)    
๒๖   ระบบขับใบพัดเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Rotary Wing Drive  

                                          System)  
  
สัญลักษณ์เลขระบบ          ใบพัด        

๓๑   ใบพัดไฟฟ้า        
๓๒   ใบพัดไฮดรอลิคส์        
๓๓   ใบพัดไฟฟ้า-ไฮดรอลิคส์        
๓๔   ใบพัด Mechanical And Fixed Pitch   
          

สัญลักษณ์เลขระบบ   ระบบอ านวยความสะดวก      
๓๙   การป้องกันน้ าแข็งและน้ าฝน     

 ๔๑   เครื่องปรับอุณหภูมิ เครื่องปรับความดัน และควบคุมน้ าแข็ง  
 ๔๒   เครื่องก าเนิดก าลังไฟฟ้ากระแสตรง     

๔๓   เครื่องก าเนิดก าลังไฟฟ้ากระแสสลับ    
 ๔๔   ระบบแสงสว่าง        

๔๕   เครื่องก าเนิดก าลังไฮดรอลิคส์และลม    
 ๔๖    ระบบเช้ือเพลิง        

๔๗   ระบบออกซิเจน        
 



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๓ หน้า ๕ จาก ๗ 

 

สัญลักษณ์เลขระบบ   ระบบอ านวยความสะดวก(ต่อ) 
๔๙   เครื่องอ านวยความสะดวกทั่วไป รวมถึงหม้อดับเพลิง เครื่องแจ้งสัญญาณ

    เตือนไฟไหม้ น้ า ความร้อนเกินเกณฑ์ เครื่องสัญญาณส าหรับเจ้าหน้าที่   
                               และระบบเครื่องยนต์เจ็ตช่วยการว่ิงข้ึน (Jet Auxiliary Take Off,    
                               Jato) 
 

สัญลักษณ์เลขระบบ   ระบบเครื่องวัด       
๕๑   เครื่องวัด       

 ๕๒   นักบินกล       
 ๕๓   ระบบปล่อยและน าวิถีอากาศยานไร้นักบิน     

๕๕   ระบบบันทึกและวิเคราะห์ข้อขัดข้อง    
 ๕๖   ระบบลงสู่พื้นอัตโนมัติทุกสภาพอากาศ          

 
สัญลักษณ์เลขระบบ   ระบบติดต่อสื่อสาร     
 ๕๙   Crew Communication 
 ๖๐   VLF/LF Communication       

๖๑   HF Communication         
๖๒   VHF Communication       
๖๓   UHF Communication       
๖๔   Interphone, Audio Switching And Recording    
๖๕   IFF/SIF         
๖๖   Emergency Communication      
๖๗   SHF/EHF      
๖๙   Miscellaneous Communications Equipment 
 

สัญลักษณ์เลขระบบ   ระบบเดินอากาศ ระบบเดินอากาศ-ทิ้งระเบิด การควบคุมการใช้
     อาวุธ อุปกรณ์ต่อต้านทางอิเล็คทรอนิคส์ และภาพถ่าย 
 ๗๐   การป้องกันอาวุธนิวเคลียร ์      

๗๑   การเดินอากาศด้วยวิทยุ       
๗๒   การเดินอากาศด้วยเรดาร์       
๗๓   การเดินอากาศ-ทิ้งระเบิด        
๗๔   ระบบควบคุมการยิง       
๗๕   การปล่อยอาวุธสู่เป้าหมาย     

 ๗๖   อุปกรณ์ต่อต้านทางอิเล็คทรอนิคส์      
๗๗   การถ่ายภาพ  
 
 



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๓ หน้า ๖ จาก ๗ 

 

สัญลักษณ์เลขระบบ   บริภัณฑ์อื่น ๆ        
๘๒   คอมพิวเตอร์        
๙๑   อุปกรณ์ฉุกเฉิน        
๙๒   อุปกรณ์เป้าอากาศ      

 ๙๓   อุปกรณ์ร่มหน่วงความเร็ว  
 

  ๓.๗ แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-3 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๓) Delayed Discrepancies 
(ข้อบกพร่องซึ่งจะท าการแก้ไขภายหลัง) ใช้บันทึกรายการข้อบกพร่องหรอืข้อขัดข้อง ที่สามารถจะท าการแก้ไข
ภายหลังได้โดยไม่มีปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบิน การซ่อมบ ารุงบางรายการที่ยังขาดพัสดุ หรือ รอ
ไปปฏิบัติพร้อมกับการตรวจตามก าหนดที่จะมาถึงในโอกาสต่อไป   

๓.๘ แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-4 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๔) Aircraft General Data 
(รายการทั่วไปของอากาศยาน) ใช้บันทึกรายการทั่วไปของอากาศยาน เช่น ความจุเช้ือเพลิง – หล่อลื่น และ
ก าหนดการตรวจตามระยะเวลาของอากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์ต่างๆ ของอากาศยานรวมทั้ง
เครื่องยนต์ ตามที่คู่มือก าหนด 

๓.๙ แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-5 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๕) Time Change Items 
(รายการอุปกรณ์) ใช้บันทึกประวัติของอุปกรณ์ หรือ บริภัณฑ์ต่างๆ ของอากาศยาน และเครื่องยนต์ซึ่งจะต้อง
ถอดเปลี่ยนตามก าหนด  

๓.๑๐ แบบพิมพ์ Rtaf Dae 221-6 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๖) Aircraft Operating Summary 
(สรุปการใช้อากาศยาน) ใช้บันทึกเวลาที่ใช้อากาศยานในช่วงเวลาที่ผ่านมาตามล าดับตลอดจนจ านวนครั้ง – 
ประเภทการลงสนาม และการตรวจอากาศยาน  

๓.๑๑ แบบพิมพ์  Rtaf Dae 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗) Aircraft Accessory Historical Data 
(ประวัติบริภัณฑ์อากาศยาน) ใช้บันทึกประวัติการใช้งานและอื่น ๆ ที่จ าเป็นของอากาศยาน เครื่องยนต์ และ
บริภัณฑ์ที่ส าคัญซึ่งจะต้องมีการเก็บประวัติไว้ใช้ประโยชน์ในการซ่อมบ ารุง โดยเฉพาะบริภัณฑ์ที่เป็นบริภัณฑ์
หลัก, บริภัณฑ์ที่ควบคุมอายุการใช้งาน รวมทั้งบริภัณฑ์อื่น ๆ การบันทึกข้อมูลลงในแบบพิมพ์ Rtaf Dae 227 
(ทอ.ชอ.๒๒๗) นี้จะต้องบันทึกประวัติที่ส าคัญของบริภัณฑ์นั้น ๆ ให้มีรายละเอียดอย่างครบถ้วน เช่นประวัติ
การตรวจ/ดัดแปลง/แก้ไขตามแจ้งความวิทยาการ กรมช่างอากาศ ประวัติการซ่อมใหญ่ หรือประวัติที่ส าคัญ
อื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อบริภัณฑ์เกิดการช ารุดก็จะต้องบันทึกข้อมูลของการช ารุดให้มีรายละเอียดมากที่สุด  ทั้งนี้
เพื่อให้หน่วยที่จะต้องซ่อมบริภัณฑ์นั้น ๆ ได้ทราบว่าการช ารุดเกิดข้ึนในลักษณะใด จะได้ตรวจซ่อมได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็ว  และประหยัด ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อต้องส่งบริภัณฑ์นั้นไปจ้างซ่อม ณ ต่างประเทศ  

๓.๑๒ แบบพิมพ์ Rtaf Dae 228 (ทอ.ชอ.๒๒๘) Technical Directive  
Compliance Record (ประวัติการปฏิบัติตามแจ้งความเทคนิค) ใช้บันทึกแจ้งความเทคนิคที่มีความเกี่ยวข้อง
จะต้องปฏิบัติกับอากาศยาน เครื่องยนต์หรือบริภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ แจ้งความวิทยาการกรมช่างอากาศ โดยให้
ปฏิบัติดังนี้    

๓.๑๒.๑ แจ้งความวิทยาการ ที่ให้ท าการตรวจ/ดัดแปลง/แก้ไข ให้กับอากาศยาน
เครื่องยนต์ หรือบริภัณฑ์อากาศยาน จะต้องบันทึกลงในแบบพิมพ์  Rtaf Dae 228 Technical Directive 
Compliance Record (ทอ.ชอ.๒๒๘) ทุกครั้ง เช่นการตรวจ/ดัดแปลง/แก้ไขตาม Tcto, Service Bulletin, 



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๓ หน้า ๗ จาก ๗ 

 

Airworthiness Directive หรือบรรณสารเทคนิคอื่น ๆ และให้เก็บรักษาไว้โดยถือว่าเป็นเอกสารที่ส าคัญและ
เป็นส่วนหนึ่งของประวัติอากาศยาน 
   ๓.๑๒.๒ ในกรณีที่แจ้งความวิทยาการก าหนดให้ท าการตรวจซ้ าตามช่ัวโมงบินหรือ
วันปฏิทิน (Repeat Or Recurring Inspection) ให้ใช้แบบพิมพ์นี้แยกแผ่นไว้โดยเฉพาะส าหรับงานตรวจซ้ า
ดังกล่าว เพื่อให้การบันทึกวันที่ ได้ปฏิบัติ (Compliance Date) ในช่องที่  ๙ ของแบบพิมพ์ เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องในแผ่นเดียวกัน  

๓.๑๒.๓ การบันทึกประวัติการปฏิบัติตามแจ้งความเทคนิคลงในแบบพิมพ์ Rtaf  
Dae 228 Technical Directive Compliance Record (ทอ.ชอ.๒๒๘) นี้ เมื่อหน่วยผู้ปฏิบัติได้ท าการตรวจ/
ดัดแปลง/แก้ไขให้กับอากาศยาน เครื่องยนต์ หรือบริภัณฑ์อากาศยานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกผลการ
ปฏิบัติลงในแบบพิมพ์ Rtaf Dae 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗) Aircraft Accessory Historical Data (ประวัติบริภัณฑ์
อากาศยาน) ของอากาศยาน เครื่องยนต์ หรือบริภัณฑ์อากาศยานน้ัน ๆ ไว้ด้วยทุกครั้ง      

๓.๑๓  แบบพิมพ์ Rtaf Dae 229 (ทอ.ชอ.๒๒๙) Significant Historical Data 
(ประวัติที่ควรบันทึก) ใช้บันทึกประวัติของบริภัณฑ์รวมทั้งอากาศยานและเครื่องยนต์ที่พิจารณาแล้วเห็นว่า
สมควรบันทึกไว้ เช่น ประวัติการช่ังดุลอากาศยาน (Weight & Balance Record) ประวัติการท า Alignment 
Check ประวัติการดัดแปลงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของอากาศยาน ประวัติการซ่อมหลังจากอากาศยานเกิด
อุบัติเหตุ หรือประวัติที่ส าคัญอื่น ๆ  
   
       
 
 
      
 











 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๔ หน้า ๕ จาก ๑๑ 

 - สมุดประวัติบริภัณฑ์ที่ควบคุมอายุการใช้งาน (Service Life Limited Component 
Log Card) อากาศยาน ทอ.ใช้แบบพิมพ์ ทอ.ชอ.๒๒๗  
 - สถานภาพปัจจุบันของรายการต่าง ๆ ต่อไปนี้  
 - สถานภาพการปฏิบัติตาม ADs หรือบรรณสารเทคนิคอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยในการใช้งาน อากาศยาน ทอ.ใช้แบบพิมพ์ ทอ.ชอ.๒๒๘ 
 - สถานภาพการดัดแปลงและซ่อมอากาศยาน (Modifications and Repairs) อากาศยาน 
ทอ.ใช้แบบพิมพ์ ทอ.ชอ.๒๒๘ และ ทอ.ชอ.๒๒๙  
 - รายการตรวจซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาอากาศยาน ทอ.ใช้แบบพิมพ์ ทอ.ชอ.๒๒๑-๔  
 - สถานภาพบริภัณฑ์ที่ควบคุมอายุการใช้งาน (Service Life Limited Components) 
อากาศยาน ทอ.ใช้แบบพิมพ์ ทอ.ชอ.๒๒๑-๕  
 - สถานภาพการช่ังดุลอากาศยาน (Weight and Balance Report) อากาศยาน ทอ.ใช้
แบบพิมพ์ ทอ.ชอ.๒๒๙  
 - รายการข้อบกพร่องที่จะแก้ไขภายหลัง (List of Deferred Maintenance) อากาศยาน 
ทอ.ใช้แบบพิมพ์ ทอ.ชอ.๒๒๑-๓  
 ๒.๘  มาตรฐานการซ่อมบ ารุง (Maintenance Standards; Subpart D) ประกอบด้วย ๓ 
ส่วนคือ 
  ๒.๘.๑  ข้อมูลที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง (Maintenance Data; M.A.401) ข้อมูลหรือ
คู่มือที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง ต้องมีความทันสมัย  
  ๒.๘.๒  สมรรถนะในการซ่อมบ ารุง (Performance of Maintenance M.A.402)  
   ๒.๘ .๒ .๑   การฝึกอบรม เจ้ าหน้ าที่ ช่าง (Training) เจ้ าหน้ าที่ ช่าง
ผู้ปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กองวิทยาการ กรมช่างอากาศ 
ก าหนด สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นมาตรฐาน โดยใช้คู่มือที่มีความทันสมัย และมีเจ้าหน้าที่ตรวจ 
(Inspector) เพื่อตรวจสอบผลงานภายหลังการซอ่มบ ารุงทุกครั้ง โดยกองวิทยาการ กรมช่างอากาศ เป็น
หน่วยรับผิดชอบในการออกใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทอ.    
   ๒.๘.๒.๒  เครื่องมือ, อุปกรณ์ และวัสดุที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง ต้องเป็น    
ไป ตามที่คู่มือก าหนด เครื่องมือและอุปกรณ์จะต้องมีการควบคุมและปรับเทียบมาตรฐาน  
   ๒.๘.๒.๓  ท าการซ่อมบ ารุงในพื้นที่ที่จดัไว้อย่างมีระเบยีบ เป็นพื้นที่สะอาด 
ไม่สกปรก และไม่มีสิ่งปนเปื้อน  
   ๒.๘.๒.๔  ท าการซ่อมบ ารุงในสภาวะแวดล้อมที่ ถูกต้องตามเกณฑ์
สิ่งแวดล้อม (Environmental Limitations) ที่คู่มือการซ่อมบ ารุงระบุ  
   ๒.๘.๒.๕  พิจารณาใช้โรงซ่อมหรือพื้นที่ที่เหมาะสม ในกรณีที่ต้องท าการ
ซ่อมบ ารุงในสภาพอากาศที่ไม่ดี หรือต้องท าการซ่อมบ ารุงเป็นระยะเวลายาวนาน  
   ๒.๘.๒.๖  ภายหลังงานซ่อมแล้วเสร็จ จะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ลืม
เครื่องมือ อุปกรณ์ ช้ินส่วน และวัสดุ ทิ้งไว้ที่อากาศยานหรือบริภัณฑ์ และได้ปิดช่องตรวจอย่างเรียบร้อย  
  ๒.๘.๓  ข้อบกพร่องของอากาศยาน (Aircraft defects; M.A.403) ข้อบกพร่อง   
ที่เป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความปลอดภัยในการบิน (Hazards Seriously the Flight Safety) 
จะต้องท าการแก้ไขก่อนท าการบินในเที่ยวบินต่อไป  



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๔ หน้า ๖ จาก ๑๑ 

 ๒.๙   การติดตั้ งบริ ภัณ ฑ์ อากาศยาน (Installation of Components; M.A.501 , 
Subpart E, Components) บริภัณฑ์ที่น ามาติดตั้งใช้งานบนอากาศยาน มีข้อก าหนดดังนี้  
  ๒.๙.๑  เป็นพัสดุที่มีสภาพดี และมีบันทึกประวัติการตรวจซ่อมที่ผ่านมาลงในแบบ
พิมพ์ที่ เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง (EASA Form 1, FAA Form 8130-3 หรือแบบพิมพ์อื่น ๆ ที่ เป็น 
Authorized Release Certificate)      
  ๒.๙.๒  ได้มีการตรวจสอบสถานภาพการดัดแปลง หรือ ADs หรือบรรณสารเทคนิค
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วว่าสามารถน ามาติดตั้งใช้งานกับอากาศยานได้  
  ๒.๙.๓  ช้ินส่วนหรือวัสดุที่น ามาติดตั้งใช้งานกับอากาศยานหรอืบรภัิณฑ์อากาศยาน 
จะต้องเป็นของที่ได้มาตรฐานเท่านั้น (Standard Parts, Raw or Consumable Material)  
 ๒.๑๐  การซ่อมบริภัณฑ์อากาศยาน (Component Maintenance; M.A.502, Subpart 
E, Components) การซ่อมบริภัณฑ์อากาศยานจะท า ณ แหล่งซ่อมหรือหน่วยซ่อมที่ได้การรับรองขีด
ความสามารถอย่างถูกต้อง  
 ๒.๑๑  บริ ภัณฑ์ที่ ควบ คุมอายุการใช้งาน  (Service Life Limited Components; 
M.A.503, Subpart E, Components) บริภัณฑ์ที่ควบคุมอายุการใช้งาน เมื่อครบอายุตามที่ก าหนดไว้
ใน Aircraft Maintenance Program จะต้องถอดออกจากอากาศยาน อายุใช้งานอาจก าหนดตาม    
วันปฏิทิน หรือจ านวน ชม.บิน หรือจ านวนครั้งที่ลงสนาม หรือจ านวน Cycles ที่ใช้งาน  
 ๒.๑๒  การควบคุมบริ ภัณฑ์ที่ ช ารุด (Control of Unserviceable Components; 
M.A.504, Subpart E, Components)  
  ๒.๑๒.๑  บริภัณฑ์ที่ช ารุดหมายถึง  

  ๒.๑๒.๑.๑  เป็นบริภัณฑ์ที่ควบคุมอายุการใช้งานและครบอายุถอดเปลี่ยน  
  ๒.๑๒.๑.๒  เป็นบริภัณฑ์ที่ไม่ได้ปฏิบัติตาม ADs หรือบรรณสารเทคนิค  

อื่น ๆ จึงไม่ปลอดภัยในการใช้งาน  
  ๒.๑๒.๑.๓  ไม่มีข้อมูลหรือตรวจสอบไม่ได้ว่าบริภัณฑ์นั้นยังมีความสมควร

เดินอากาศอยู่หรือไม่  
  ๒.๑๒.๑.๔  เป็นบริภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องหรือท างานผิดปกติ  
  ๒.๑๒.๑.๕  เป็นบริภัณฑ์ที่ติดตั้งใช้งานกับอากาศยานที่เกิดอุบัติเหตุ  

  ๒.๑๒.๒  บริภัณฑ์ช ารุดที่ถอดออกจากอากาศยาน จะต้องผูกป้ายก ากับว่าเป็นพัสดุ
ช ารุด แยกการเก็บโดยไม่ปะปนกับพัสดุดี และส่งคืนให้คลังพัสดุช ารุด เพื่อด าเนินกรรมวิธีต่อไป  
 
๓. วิธีการซ่อมบ ารุง (Maintenance Procedures)  
   ๓.๑  ส านักงานจัดหา กรมช่างอากาศ เป็นหน่วยตรวจสอบแหล่งในการจัดหาพัสดุ 
(Supplier Evaluation)   
 ๓.๒  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของพัสดุที่ได้รับจากการ
จัดหา เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามระ เบี ยบของท างราชการ (Acceptance / Inspection of Aircraft 
Components and Material)  
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 ๓.๓  คลังพัสดุมีระบบการควบคุมพัสดุ การผูกป้ายก ากับพัสดุ และวิธีเก็ บรักษาอย่าง
ถูกต้อง ก่อนส่งไปใช้งานกับอากาศยาน (Storage, Tagging and Release of Aircraft Components 
and Material to Aircraft Maintenance)  
 ๓.๔  เครื่องมือและอุปกรณ์ (Tools and Equipment)  
  ๓.๔.๑  เครื่องมือและอุปกรณ์ต้องอยู่ในสภาพดีและใช้งานได้ เพื่อให้ใช้ในการซ่อม
บ ารุงได้อย่างปลอดภัย  
  ๓.๔.๒  มีการส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ไปปรับเทียบมาตรฐาน (Calibration) ตาม
ระยะเวลาที่คู่มือก าหนด  
  ๓.๔.๓  มีการควบคุม แจกจ่าย และเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์อย่างถูกต้อง
และเป็นระบบ   
    ๓.๕   การรักษาความสะอาดของหน่ วยซ่อมบ า รุ ง (Cleanliness Standards of 
Maintenance Facilities) หน่วยซ่อมบ ารุงต้องท าความสะอาดโรงซ่อมอากาศยาน อาคารส านักงาน 
โรงงาน คลังพัสดุ และสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ให้มีความสะอาดอยู่เสมอเป็นประจ า  
 ๓.๖  คู่มือการซ่อมบ ารุง (Technical Publications) คู่มือที่ใช้ในการซ่อมบ ารุงต้องมี
ความทันสมัย รวมถึงบรรณสารเทคนิคอื่น ๆ ได้แก่ ADs, SB, TCTO, ฯลฯ โดยกองวิทยาการ กรมช่าง
อากาศ เป็นหน่วยรับผิดชอบในการแจกจ่ายคู่มือการซ่อมบ ารุงไปให้กับหน่วยซ่อมต่าง ๆ  
 ๓.๗  วิธีการซ่อม (Repair Procedures) วิธีการซ่อมและการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ ต้อง
เป็นไปตามวิธีที่คู่มือการซ่อมบ ารุงก าหนด  
 ๓.๘  การตรวจซ่อมบ ารุงอากาศยานตามระยะเวลา (Aircraft Maintenance Program 
Compliance) หน่วยซ่อมบ ารุงต้องท าการตรวจซ่อมอากาศยานตามระยะเวลา ให้ เป็นไปตาม
ข้อก าหนดในคู่มือ Aircraft Maintenance Program และแจ้งความวิทยาการ กรมช่างอากาศ          
ที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๙  การตรวจซ่อมหรือดัดแปลงแกไ้ขตามบรรณสารเทคนิค (Airworthiness Directives 
Procedure) หน่วยซ่อมบ ารุงต้องท าการตรวจซ่อมหรือดัดแปลงแก้ไข ตามบรรณสารเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย (ADs, TCTO, Mandatory SB, ฯลฯ) โดยปฏิบัติตามแจ้งความวิทยาการ กรมช่าง
อากาศ ที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๑๐  การลงนามรับรองให้อากาศยานท าการบิน (Release to Service Procedure)  
  ๓.๑๐.๑  อากาศยานที่อยู่ในความครอบครองของฝูงบิน ให้หัวหน้าฝ่ายการช่าง 
นายทหารช่างอากาศ นายทหารซ่อมบ ารุง หรือผู้ที่มีใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทอ.ซึ่งแต่งตั้งโดย
กรมช่างอากาศ เป็นผู้ลงนามรับรองให้อากาศยานท าการบิน (Airworthiness Release) ในแบบพิมพ์ 
RTAF DAE 221-2 (ท อ .ช อ .๒ ๒ ๑ - ๒ ) “Maintenance Discrepancy” ช่ อ ง  10 “Exceptional 
Release” 
  ๓.๑๐.๒  อากาศยานที่เข้ารับการตรวจซ่อมระดับกลาง ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บันทึกการแก้ไขในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑- ๒) “Maintenance Discrepancy” 
ช่อง ๒๙ “Corrective Action” และลงช่ือผู้ปฏิบัติในช่อง ๓๐ จากนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจลงช่ือรับรอง
การปฏิบัติในช่อง ๓๑ ผู้ตรวจ ก่อนให้นายทหารช่างอากาศ นายทหารซ่อมบ ารุง หรือผู้ที่มีใบอนุญาต
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ซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทอ.ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมช่างอากาศ เป็นผู้ลงนามรับรองให้อากาศยานท าการบิน 
(Airworthiness Release) ในช่อง ๑๐ อนุญาตให้บิน (Exceptional Release) 
  ๓.๑๐.๓  อากาศยานที่เข้ารับการตรวจซ่อมระดับโรงงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
บันทึกการแก้ไขในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑- ๒) “Maintenance Discrepancy” 
ช่อง ๒๙ “Corrective Action” และลงช่ือผู้ปฏิบัติในช่อง ๓๐ จากนั้นจึงให้เจ้าหน้าที่ตรวจลงช่ือรับรอง
การปฏิบัติในช่อง ๓๑ ผู้ตรวจ ให้ผู้อ านวยการกองซ่อม นายทหารช่างอากาศ นายทหารซ่อมบ ารุง หรือ
ผู้ที่มีใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทอ.ซึ่งแต่งตั้งโดยกรมช่างอากาศ เป็นผู้ลงนามรับรองให้อากาศ
ยานท าการบิน (Airworthiness Release) ในช่อง ๑๐ อนุญาตให้บิน (Exceptional Release) 
  ๓.๑๐.๔  อากาศยานที่จ้างซ่อม (Contracted Maintenance) ให้ผู้รับผิดชอบ
ทางด้านวิศวกรรมของผู้รับจ้างซ่อม หรือผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้ลงนามรับรองการตรวจซ่อมในแบบ
พิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑- ๒) ลงช่ือรับรองการปฏิบัติในช่อง ๓๑ ผู้ตรวจ ก่อนให้
นายทหารช่างอากาศ นายทหารซ่อมบ ารุง หรือผู้ที่มีใบอนุญาตซ่อมบ ารุงอากาศยาน ทอ.ซึ่งแต่งตั้งโดย
กรมช่างอากาศ เป็นผู้ลงนามรับรองให้อากาศยานท าการบิน (Airworthiness Release) ในช่อง ๑๐ 
อนุญาตให้บิน (Exceptional Release) 
 
๔.  วิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality Procedures)  
 นโยบายเรื่องความปลอดภัยและคุณภาพของงานซ่อมบ ารุง (Safety and Quality 
Policy) ได้ก าหนดให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมบ ารุงอากาศยานทุกระดับ ปฏิบัติงานโดยตระหนัก
ถึงความปลอดภัย และคุณภาพของงานที่ถูกต้องตามมาตรฐานอยู่เสมอ ดังนั้นวัตถุประสงค์หลักของการ
ควบคุมคุณภาพก็คือ เพื่อให้แน่ใจว่าผลงานซ่อมหรือผลผลิตของหน่วยซ่อม มีความปลอดภัยในการ    
ใช้งาน และมีมาตรฐาน  
 ๔.๑  หน่วยรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ  
  ๔.๑.๑  งานซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับฝูงบิน มีการควบคุมคุณภาพโดยหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ตรวจ ภายใต้การก ากับดูแลและรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่ายการช่าง   
  ๔.๑.๒  งานซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับกลาง มีการควบคุมคุณภาพโดยหัวหน้าฝ่าย
ควบคุมมาตรฐาน ภายใต้การก ากับดูแลและรับผิดชอบของหัวหน้าแผนกช่างอากาศ  
  ๔.๑.๓  งานซ่อมบ ารุงอากาศยานระดับโรงงาน มีการควบคุมคุณภาพโดยหัวหน้า
แผนกควบคุมคุณภาพ ภายใต้การก ากับดูแลและรับผดิชอบของผูอ้ านวยการกองซอ่มอากาศยาน ๑ และ
ผู้อ านวยการกองซ่อมอากาศยาน ๒  
  ๔.๑.๔  งานซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ระดับโรงงาน มีการควบคุมคุณภาพโดยหัวหน้า
แผนกควบคุมคุณภาพ ภายใต้การก ากับดูแลและรับผิดชอบของผู้อ านวยการกองซ่อมเครื่องยนต์  
  ๔.๑.๕  งานซ่อมบ ารุงบริภัณฑ์อากาศยานระดับโรงงาน มีการควบคุมคุณภาพโดย
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ภายใต้การก ากับดูแลและรับผิดชอบของผู้อ านวยการกองซ่อมบริภัณฑ์  
  ๔.๑.๖  งานสร้าง ผลิต ซ่อมโครงสร้างอากาศยานระดับโรงงาน มีการควบคุม
คุณภาพโดยหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ ภายใต้การก ากับดูแลและรับผิดชอบของผู้อ านวยการกอง
โรงงาน  



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๔ หน้า ๙ จาก ๑๑ 

 ๔.๒  ข้ันตอนการควบคุมคุณภาพ  หน่วยรับผิดชอบในการควบคุมคุณภาพ มีหน้าที่
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจา้หน้าที่ช่าง ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่คู่มือการซ่อมบ ารุงก าหนด และ
จะต้องมีการลงนามรับรอง (Sign-Off) หลังจากงานซ่อมแล้วเสร็จ รายละเอียดของข้ันตอนการควบคุม
คุณภาพของแต่ละหน่วยซ่อม ให้เป็นไปตามข้ันตอนระเบียบค าสั่งที่ผู้รับผิดชอบสูงสุดของหน่วยซ่อม
ก าหนด  
 ๔.๓  การตรวจมาตรฐานการซ่อมบ ารุง (Maintenance Audit) รองเจ้ากรมช่างอากาศ 
เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจมาตรฐานการซ่อมบ ารุง แนวทางการตรวจมาตรฐานการซ่อมบ ารุงให้
เป็นไปตามนโยบายของเจ้ากรมช่างอากาศ ในการตรวจสอบมาตรฐานการซ่อมบ ารุงอากาศยาน ณ 
หน่วยซ่อมบ ารุงในระดับต่าง ๆ นั้น มีหัวข้อส าคัญในการตรวจ ๔ หัวข้อ ดังนี้  
  ๔.๓.๑  ด้านความปลอดภัย (Safety) ประกอบด้วยหัวข้อตรวจที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง ซึ่งต้องปฏิบัติตามระเบียบค าสั่งหรือข้อก าหนดตามที่คู่มือการซ่อม
บ ารุงระบุอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุด ได้แก่  

  ๔.๓.๑.๑  การบริการเช้ือเพลิงอากาศยาน (Fuel Servicing) 
  ๔.๓.๑.๒  การลากจูงอากาศยาน (Aircraft Towing)  
  ๔.๓.๑.๓  การโยงยึดอากาศยาน (Aircraft Parking & Mooring)  
  ๔.๓.๑.๔  หลักดินและการต่อสายดิน (Aircraft Static Grounding /  

Bonding)  
  ๔.๓.๑.๕  การรับ-ส่งอากาศยานในลานจอด (Aircraft Marshalling)  
  ๔.๓.๑.๖  การทดลองเครื่องยนต์บนพื้น (Engine Ground Run)  
  ๔.๓ .๑ .๗   การบริก ารอื่น  ๆ  ให้ กั บ อากาศยาน (Others Aircraft 

Servicing)  
  ๔.๓.๑.๘  การใส่เครื่องป้องกันให้กับอากาศยานขณะจอด (Aircraft  

Protective Gears)  
  ๔.๓.๑.๙  การใส่เครื่องป้องกันของเจ้าหน้าที่ขณะท างานในลานจอดหรือ 

โรงซ่อมอากาศยาน (Personal Protective Gears)  
  ๔.๓.๑.๑๐  การมีหม้อดับเพลิงประจ าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (Fire  

Extinguisher)  
  ๔.๓.๑.๑๑  การใช้คู่มือขณะปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงทุกครั้ง (Use of T.O.)  
  ๔.๓.๑.๑๒  การปิดป้ายค าเตือนขณะท าการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 

(Warning Sign)  
  ๔.๓.๑.๑๓  การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานซ่อมบ ารุงอากาศ 

ยาน (Personal Dress / Non FOD Dress)  
  ๔.๓.๑.๑๔  การป้องกันและการก าจัด FOD      
 
  



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๔ หน้า ๑๐ จาก ๑๑ 

  ๔.๓.๒  ด้านเอกสาร (Documentation) ประกอบด้วยหัวข้อการตรวจที่เกี่ยวกับ
การบันทึกและการจัดเก็บประวัติการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ การรายงานตามระเบียบค าสั่งที่เกี่ยวข้อง และ
การจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ดังนี้  
   ๔.๓.๒.๑  การบันทึกและจัดเก็บประวัติการซ่อมบ ารุงอากาศยาน 
เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์อากาศยาน ลงในแบบพิมพ์ต่าง ๆ  
   ๔.๓.๒.๒  การรายงานบริภัณฑ์อากาศยานที่ครบอายุเปลี่ยน (TCI)  
   ๔.๓.๒.๓  การรายงานการถอดสับเปลี่ยนช้ินส่วนอากาศยาน  
   ๔.๓.๒.๔  การรายงานความสิ้นเปลืองพัสดุ  
   ๔.๓.๒.๕  การรายงานผลการปฏิบัติตามแจ้งความวิทยาการ กรมช่าง
อากาศ  
   ๔.๓.๒.๖  การตรวจสอบความทันสมัยของคู่มือการซ่อมบ ารุง   
   ๔.๓.๒.๗  การจัดเก็บคู่มือการซ่อมบ ารงุ, แจ้งความวิทยาการ และระเบียบ
ค าสั่งต่าง ๆ รวมทั้งการจัดเก็บเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบ ารุง  
  ๔ .๓ .๓   ด้ าน ก า รบ ริ ห าร งาน ซ่ อ ม บ ารุ ง  (Maintenance Management) 
ประกอบด้วยหัวข้อการตรวจที่เกี่ยวกับการบริหารงานซ่อมบ ารุง ดังนี้  

  ๔.๓.๓.๑  การวางแผนการซ่อมบ ารุง  
  ๔.๓.๓.๒  การจัดบินประจ าวัน  
  ๔.๓.๓.๓  การควบคุมการซ่อมบ ารุง  
  ๔.๓.๓.๔  การควบคุมสถานภาพพัสดุที่ต้องถอดเปลี่ยนตามระยะเวลา 

(TCI)  
  ๔.๓.๓.๕  การควบคุมสถานภาพการปฏิบัติตามแจ้งความวิทยาการ และ

ค าสั่งเทคนิคอื่น ๆ  
  ๔.๓.๓.๖  การควบคุมสถานภาพการปรับเทียบมาตรฐานของเครื่องมือ

และอุปกรณ์  
   ๔.๓.๓.๗  การท าแผนซ่อมหลักและบัญชีความต้องการพัสดุ (MRS 
Master Repair Schedule / MRL Material Requirement List)  

  ๔.๓.๓.๘  การใช้ระบบสารสนเทศในการซ่อมบ ารุง (LMIS)  
   ๔.๓.๓.๙  การเก็บข้อมูล การค านวณ และการวิเคราะห์ตัวช้ีวัดการ
บริหารงานซ่อมบ ารุง (Maintenance KPI)   

  ๔.๓.๓.๑๐  การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ (Training)  
   ๔.๓.๓.๑๑  การค านวณความต้องการก าลังพลที่เหมาะสมส าหรับหน่วย
ปฏิบัติ เพื่อขอบรรจุก าลังพลเพิ่มเติมทดแทน    
   ๔.๓.๓.๑๒  การควบคุมและบ ารุงรักษาบริภัณฑ์ภาคพื้น (AGE)  
   ๔.๓.๓.๑๓  การบริหารงานด้านพัสดุ   
 
  



 

๐๐-๒๐ก-๑ ปรบัปรุง ๒๕๖๒   บทที่ ๔ หน้า ๑๑ จาก ๑๑ 

  ๔.๓.๔  ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก (Facilities) ประกอบด้วยหัวข้อการตรวจที่
เกี่ยวกับสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงานซ่อมบ ารุง ได้แก่  
   ๔.๓.๔.๑  ความสะอาดเรียบร้อยของอาคาร โรงซ่อมอากาศยาน คลังพัสดุ 
ห้องอาหาร ห้องพักผ่อน ห้องน้ า และอาคารสถานที่ต่าง ๆ  
   ๔.๓.๔.๒  การจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์ และบริภัณฑ์ภาคพื้น 
   ๔.๓.๔.๓ มีไฟฟ้าและแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน  
   ๔.๓.๔.๔  มีเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัย สามารถรับส่งข้อมูลการซ่อมบ ารุง
ได้อย่างรวดเร็ว  
   ๔.๓.๔.๕  สิ่งอ านวยความสะดวกอยู่ในสภาพปลอดภัยตามหลักนิรภัย
ภาคพื้น   



  

 
ผนวก ก. 

 
แบบพิมพ์ประจ ำอำกำศยำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
2 
 
3 
 

 
 
  4 

 
5 

 
6 
 

ACFT TYPE (อ.แบบ)  
 
ACFT NO. (อ.หมายเลข) 
 
CREW CHIEF              
(ช่างประจ า อ.) 
 
 
SQUADRON (หน่วยบิน) 
 
LOCATION (ที่ตั้ง) 
 
SERVICING (การบริการ) 
 
FUEL (เช้ือเพลงิ) (       )  
 
TYPE (ประเภท) 

ให้ลงแบบของอากาศยาน เช่น F-16A  
 
ให้ลงหมายเลข ทอ. ของอากาศยานน้ัน เช่น 9/31  
 
ให้ลง ยศ ช่ือ และสกลุเต็มของเจ้าหน้าที่ช่างทีร่ับผิดชอบ 
อากาศยานเครื่องนั้นในกรณีทีม่ีช่างประจ า อ.มากกว่า ๑ คน 
ให้ลงช่ือหัวหน้าช่างประจ าอากาศยานนั้น 
 
ให้ลงหน่วยบินทีอ่ากาศยานน้ันสงักัดอยู่ เช่น SQUADRON 103  
 
ให้ลงต าบลที่ตั้งทีอ่ากาศยานน้ันอยู่ เช่น WING 1, 
NAKORNRATCHASEEMA 
 
 
ให้ลงหน่วยนับความจุของเช้ือเพลงิลงในวงเล็บ เช่น FUEL ( LITERS )   
 
ให้ลงประเภทของเช้ือเพลงิ เช่น JP-8 หรือ JET A-1   

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221 (ทอ.ชอ.๒๒๑) FORM COVER (ใบปก)  

 



  

 
 
 
 
 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก   
6 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

SERVICING การบริการ 
(ต่อ) 
 INTERNAL (ภายใน) 
 EXTERNAL (ภายนอก) 
 TOTAL (รวม) 
  
OIL (หลอ่ลื่น) (      ) 
 TYPE (ประเภท) 
 NORMAL (ปกติ) 
 RESERVE (ส ารอง) 
  
GENERAL (ทั่วไป) 
OXYGEN (ออกซเิจน)  
 OTHER (อื่นๆ)  
 

 
 
ให้ลงความจุเช้ือเพลงิทีส่ามารถบรรจุถังภายในทั้งหมด  
ให้ลงความจุเช้ือเพลงิทีส่ามารถบรรจุถังภายนอกทั้งหมด 
ให้ลงความจุเช้ือเพลงิทั้งหมด (ถังภายในและทั้งภายนอกรวมกัน) 
 
ให้ลงหน่วยนับความจหุล่อลื่นในวงเลบ็ เช่น OIL (LITERS) 
ให้ลงประเภทของหล่อลื่น เช่น MIL-L-23699  
ให้ลงความจุหล่อลื่นที่บรรจุถังภายในทัง้หมดที่มีไว้ใช้งานในเวลาปกติ 
ให้ลงความจุหล่อลื่นที่มีในถังส ารองทัง้หมด 
 
 
ให้ลงจ านวนความอัดหรือความจุออกซเิจนทัง้หมด เช่น 15 LITERS  
ให้ลงการบริการอื่นๆ ตามต้องการ 
 
 
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221 (ทอ.ชอ.๒๒๑) FORM COVER (ใบปก) 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-1 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๑) AIRCREW / MISSION FLIGHT DATA (รายงานการบิน) 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
2 
 
3 
 
4 

 
5 

 
 
6 
 
7 
 
8 

DATE (วันที่)  
 
SQUADRON (หน่วยบิน) 
 
LOCATION (ที่ตั้ง) 
 
MISSION (ภารกิจ)  
 
CREW CHIEF  
(ช่างผู้ควบคุม) 
 
RANK (ยศ, ช้ัน) 
 
ACFT TYPE (อ.แบบ)  
 
ACFT NO. (อ.หมายเลข)  

ให้ลงวันที,่ เดือน, ปีทีท่ าการบิน เช่น 10 FEB 2014  
 
ให้ลงหน่วยบินทีอ่ากาศยานน้ันสงักัดอยู่ เช่น SQUADRON 601 WING 6 
 
ให้ลงต าบลที่ตั้งทีอ่ากาศยานน้ันอยู่ เช่น DONMUANG  
 
ให้ลงภารกิจการบินน้ัน เช่น PILOT TRAINING 
 
ให้ลงช่ือยอ่และช่ือสกลุเต็มของช่างผูร้ับผิดชอบอากาศยานเครื่องนั้น  
ในกรณีที่มีช่างผู้รบัผิดชอบมากกว่า ๑ คน ให้ลงช่ือผู้ที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้าช่าง 
 
ให้ลงยศช้ันของช่างผู้รบัผิดชอบอากาศยานเครื่องนั้น 
 
ให้ลงแบบของอากาศยาน เช่น C-130H  
 
ให้ลงหมายเลข ทอ. ประจ าอากาศยานเครื่องนั้น หรือถ้าหากมี 



  

 

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
8 
 
 
9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 
 

ACFT NO. (อ.หมายเลข) (ต่อ) 
 
 
RANK, NAME, SURNAME 
(ยศ, ช่ือ, ช่ือสกุล)  
(นักบินเป็นผู้ลง) 
 
 
CODE (รหสั) 
(นักบินเป็นผู้ลง) 
 
 
DUTY, CONDITION  
(AND FLYING TIME)  
หน้าที่ สภาพบิน (และเวลาบิน) 
DUTY (หน้าที)่ 
(นักบินเป็นผู้ลง) 
 

หมายเลขประจ าของฝงูบิน จะเขียนอยู่ในวงเลบ็ก ากบัไว้ด้วยก็ได้ 
เช่น 1/23 (60101)  
 
ให้นักบินเป็นผู้ลงยศ ช่ือเต็มและช่ือสกลุ ของผูท้ี่จะท าการบนิอากาศยาน 
ในเที่ยวบินน้ัน รวมถึงเจ้าหน้าที่ทีม่าจากหน่วยอื่นซึง่ มีความเกี่ยวข้องในการบิน 
ซึ่งจะต้องลงช่ือไว้ในช่องนี้พร้อมทัง้ลงสงักัด ของผู้นั้นไว้ด้วย  
ส่วนผู้อื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวกบัการบินไม่ต้องลงช่ือในแบบพมิพ์นี้ เช่น ผู้โดยสาร 
 
ให้ลงรหสัประจ าประเภทการฝึกบินซึ่งผู้บงัคับหน่วยบินอาจก าหนด 
รหสัของประเภทการฝึกบินไว้เพื่อความสะดวกแก่การที่จะบนัทึกสถิต ิ
ความก้าวหน้าของการฝึกบินประเภทนั้นๆ 
 
 
  
 
ให้ลงสัญลักษณ์แสดงหน้าที่ของแต่ละคนซึ่งได้ท าการบินในเที่ยวนั้น ๆ  
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ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

 

DUTY (หน้าที)่ 
(นักบินเป็นผู้ลง) (ต่อ) 
 
CONDITION (สภาพบิน) 
(นักบินเป็นผู้ลง) 
 
 
 
 
FLYING TIME (เวลาบิน) 
(นักบินเป็นผู้ลง) 
 
FLIGHT REPORT  
(รายงานการบิน) 
TO (ปลายทาง) 
(นักบินเป็นผู้ลง) 

ในเมื่อเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเปลี่ยนหน้าทีก่็ใหล้งสัญลักษณ์ 
แสดงหน้าที่ใหมล่งในช่องถัดไปทางขวามือตามล าดับ 
 
ให้ลงสัญลักษณ์สภาพบินลงในช่องนี้โดยก าหนดความหมายสัญลักษณ์ 
และสภาพบิน เช่น  
อ. บินในสภาพอากาศเลว โดยอาศัยเครื่องวัดประกอบการบนิ (W) 
คอ. บินกลางคืนในสภาพอากาศเลว โดยอาศัยเครื่องวัด (NW) 
บ. บินโดยอาศัยเครื่องวัดเมื่อใช้ประทุนบินบอด (H) 
ค. บินกลางคืน (N) 
ให้ลงเวลาบินซึ่งปฏิบัติตามแตล่ะสญัลกัษณ์ หน้าที่ และสภาพบิน 
ในช่องด้านล่างที่ตรงกัน 
 
 
  
ให้ลงช่ือสนามบินปลายทาง ถ้าบินในบรเิวณสนามบินหรอืพืน้ที่การฝึก 
แล้วบินลงสนามบินเดมิใหล้งว่า “LOCAL AREA” (บรเิวณสนามบิน) 
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ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 

FLIGHT REPORT  
(รายงานการบิน) (ต่อ) 
FROM (ต้นทาง) 
 
LANDING, NO., TYPE OF LDG 
(ครั้ง, ประเภทการลง) 
(นักบินเป็นผู้ลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
TIME (เวลา) 
(นักบินเป็นผู้ลง) 

 
 
ให้ลงช่ือสนามบินต้นทาง 
 
ให้ลงจ านวนครั้งและประเภทที่ท าการบินลงสูส่นาม แต่ละช่องมี 
 ความหมายดังนี ้
 ช่อง ก หรือ A ลงบนพื้นดิน (เพือ่ฝกึความคุ้นเคยกับทางขับหรือทางว่ิงของ 
 สนามบินน้ัน) 
 ช่อง ข หรือ B ลงบนพื้นดนิ (อากาศยานลงสูพ่ื้นเพือ่หยุดเนือ่งจากเสรจ็ 
 ภารกิจหรือเป็นการแวะลงตามเส้นทางบินเป็นต้น) 
 ช่อง ค หรือ C การเข้าสู่สนามของเฮลิคอปเตอร์ โดยให้โรเตอร์หมุนเอง 
 
 ช่อง ง หรือ D การเข้าสู่สนามบินโดยใช้ระบบควบคุมจากพืน้ดิน 
 ช่อง จ หรือ E การเข้าสูส่นามบินโดยใช้เครื่องวัดประกอบการบิน 
 
 ให้ลงเวลาทีบ่ินข้ึนและบินลง เช่น FROM (ต้นทาง) 0800 
                                          TO (ปลายทาง) 1035  
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ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 

TIME (เวลา) (ต่อ) 
(นักบินเป็นผู้ลง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLYING TIME CARRY FWD (ช่ัวโมง
บินรวมยกไป) 

เป็นต้น ฉะนั้นเวลาบินส าหรบัเที่ยวบินน้ันเท่ากับ 2.35 ให้ลงในช่อง TIME (เวลา)ถัดลง
มาที่อยู่ในบรรทัดเดียวกับช่อง LANDING 
เมื่อเจ้าหน้าที่ชุดเดียวกันท าการบินหลายครั้งให้นกับินรวมช่ัวโมงบิน 
ที่ใช้ในการบินทกุครั้งลงในช่องช่ัวโมงบินของเที่ยวสุดท้ายในการบิน 
แล้วให้ขีดเส้นใต้ไว้ด้วย การเริ่มนับช่ัวโมงบินให้เริ่มนับตัง้แตอ่ากาศยานเริ่มท าการ 
ว่ิงข้ึน และสิ้นสุดลงเมื่ออากาศยานกลบัลงมาจอดบนพื้น และดับเครือ่งยนต์ หรือ
เครื่องยนต์ยังท างานอยู่แต่อากาศยานน้ันจอดอยูก่ับทีเ่ป็นเวลาเกินกว่า ๕ นาที โดยมี
วัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เปลี่ยนเจ้าหน้าที่ประจ าอากาศยาน ให้ผู้โดยสารลง  
หรือขนถ่ายสิง่ของ เป็นต้น 
หมายเหตุ ผลรวมของช่ัวโมงบินทุกเที่ยวจะต้องเท่ากับช่ัวโมงบิน 
ที่ใช้ในการบินทัง้สิ้นเสมอ 
 
ให้รวมช่ัวโมงบิน จ านวนครั้งแตล่ะประเภทการลงสนามของทุกเที่ยวบินในหน้าแรก 
เพื่อสรุปเป็นยอดรวมทัง้สิ้นในหน้าหลัง (ช่องที่ 18) ซึ่งยอดนี้จะต้องยกไปลงในแบบ
พิมพ ์RTAF DAE 221-2 และ 221-6 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒ และ - ๖) ต่อไป 
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ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
15 
 

16 
 

 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 

18 
 

NOTE (หมายเหต)ุ 
 
OPERATION (ฝ่ายยุทธการ) 
FLIGHT DATA CERTIFIED BY (ตรวจสอบ
แล้วถูกต้อง) 
 
 
MAINTENANCE (ฝ่ายช่าง)  
TOTAL FLYING TIME CERTIFIED BY 
(ช่ัวโมงบินรวมทั้งสิ้นถูกต้องแล้ว) 
 
CARRY FWD TO RTAF DAE 221-2 And 
6  
(ยกไปลงในแบบพิมพ์ ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒ 
และ ๖ แล้ว) 
 
TOTAL (รวมทั้งสิ้น) 

ให้ลงข้อความที่ต้องการบันทึกเพิ่มเตมิเป็นพิเศษ  
 
ให้เจ้าหน้าทีผู่้เกี่ยวข้องกับการบันทึกประวัติการบินท าการตรวจ 
สอบความถูกต้องของการบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-1  
(ทอ.ชอ. ๒๒๑–๑) แล้วลงช่ือย่อลงในช่องด้านหน้าข้อความ “FLIGHT DATA 
CERTIFIED BY” (ตรวจสอบแล้วถูกต้อง) 
 
ให้ช่างประจ าอากาศยานน้ันลงช่ือย่อให้ช่องด้านหน้าเพื่อเปน็การ 
รับรองว่าได้ท าการรวบรวมช่ัวโมงบินทั้งสิ้นที่มบีันทกึไว้ในแบบพิมพ ์
RTAF DAE 221-1 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๑) ถูกต้องแล้ว 
 
ให้ช่างประจ าอากาศยานน้ันลงช่ือย่อในช่องด้านหน้าเพือ่เปน็การ 
รับรองว่าได้ยกช่ัวโมงบินรวมทัง้สิ้นไปบันทกึไว้ในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-
2, - 6 (ทอ.ชอ.๒๒๑ – ๒ และ ๖) ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 
 
  
ให้รวมช่ัวโมงบิน จ านวนครั้งและประเภทการลงสนามของทกุ 
เที่ยวบินเพื่อสรุปเป็นยอดรวมทัง้สิ้น 
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ผู้บันทึก  ว.ด.ป ๒๘ ผู้ปฏิบัติ ว.ด.ป.     ๓๐ ผู้ตรวจ ว.ด.ป      ๓๑

ผู้บันทึก  ว.ด.ป ผู้ปฏิบัติ ว.ด.ป. ผู้ตรวจ ว.ด.ป.

ผู้บันทึก  ว.ด.ป ผู้ปฏิบัติ ว.ด.ป. ผู้ตรวจ ว.ด.ป.

JCN.

JCN.

หมายเลขงาน      การแก้ไข/ การปฏิบัติ/ เอกสารเทคนิคอ้างอิง      
๒๙

      พัสดุท่ีใช้                      ๓๔
หมายเหตุของนักบินและช่าง

JCN.

แบบพิมพ์ ทอ.ชอ.๒๒๑-๒ ประวัติการตรวจซ่อม / ใบส่ังงาน 

วันท่ี …..../......../......... สังกัด แบบ บ. หมายเลข ทอ หน้า….........ของ...........หน้า

 

 

 



  

 

 



  

 

SYM    24 26 MECH    32

SYS     25 27 MAN HRS  33

RECORD BY DATE 28 ACTION BY DATE  30 INSAPECTOR DATE      31

RECORD BY DATE ACTION BY DATE  INSAPECTOR DATE      

RECORD BY DATE ACTION BY DATE  INSAPECTOR DATE      

JCN.

JCN.

JOB CONTROL NUMBER
CORRECTIVE ACTION/TO. REFERENCE    29 SPARE PART                         34

DISCREPANCY
JCN.

RTAF DAE 221-2 MAINTENANCE DISCRAPANCY/WORK ORDER

DATE…..../......../......... ORG MDS AIRCRAFT NO. PAGE….........OF...........PAGE

 

 

 

 

 



  

 
ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 

1 
 
 
2 
 
 

 
3 
 
 
 
4 
 

 

PAGE  OF  PAGES   
(หน้า ของ หน้า) 
 
DATE (วันที่)  
 
 
 
CREW CHIEF (ช่างประจ า อ.) 
 
 
 
SQUADRON (หน่วยบิน) 
 

เป็นช่องส าหรับลงจ านวนหน้าที่ใช้ เช่น PAGE 2 OF 3 PAGES  
(หน้า ๒ ของ ๓ หน้า) 
 
ลงวันเดือนปีที่ท าการตรวจซ่อมหรือทีท่ าการบิน เช่น 11 FEB 2014 
ส าหรับงานซ่อมบ ารงุซึง่ต้องใช้เวลานานหลายวันก็ให้ลงวันที่ 
ใช้ในการซ่อมบ ารุงตัง้แต่วันเริม่ถึงวันสุดท้าย เช่น 11 – 18 FEB 2014  
 
ลงยศ ช่ือย่อ และช่ือสกุลเต็มของช่างผู้รบัผิดชอบอากาศยาน 
เครื่องนั้น ในกรณีที่มีช่างผู้ รับผิดชอบมากกว่า ๑ คน ให้ลงช่ือหัวหน้าช่างใน
ช่องนี ้
 
ลงช่ือของฝูงบินซึง่อากาศยานเครื่องนั้นประจ าการอยู่ เช่น  
SQUADRON 601 WING 6 
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ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
5 
 
6 
 
 
 
7 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
9 
 
 
 

LOCATION (ที่ตั้ง) 
 
ACFT DATA (รายการอากาศยาน) 
ACFT TYPE (แบบ) 
ACFT NO. (หมายเลข) 
 
SQDN. ACFT ASSIGNED TO  
(หน่วยที่ อ. สงักัด) 
ASSIGNED MISSION  
(ประเภทการใช้งานที่ก าหนด) 
 
UNIT WHERE ACFT CURRENTLY 
LOCATED (หน่วยที่ อ.อยู่ในขณะนี้) 
REASON OF OWNING  
(เหตผุลที่รบั อ.ไว้) 
 
STATUS TODAY  
(สภาพ อ. วันน้ี) 

ให้ลงต าบลที่ตั้งทีอ่ากาศยานน้ันอยู่ เช่น DONMUANG  
 
 
ลงแบบของอากาศยาน เช่น C-130H  
ลงหมายเลข ทอ.ของอากาศยานน้ัน เช่น 12/35  
 
ลงช่ือหน่วยซึ่งอากาศยานน้ันสังกัด เช่น WING 6 
 
ลงประเภทการใช้งานที่ก าหนดไว้ เช่น TRANSPORT (ล าเลยีง) 
 
 
ลงช่ือหน่วยที่ไดร้ับ อ. ไว้ในความรับผิดชอบ เช่น DAE ACFT DEPOT NO. 
1 (กซอ.๑ ชอ.)  
ลงเหตผุลที่หน่วยได้รับอากาศยานน้ันไว้ เช่น PDM ST-4 CYCLE 2 
 
 
ให้น าสัญลักษณ์ที่แสดงสภาพที่ร้ายแรงทีสุ่ดของอากาศยานตามที่ 
ปรากฏในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 หรือ - 3 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒ หรือ 
๓) มาลงไว้ในช่อง 9.1 หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศยานเนื่องจากมี
การ 
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ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
9 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

STATUS TODAY  
(สภาพ อ. วันน้ี) (ต่อ) 
 
 
 
 
EXCEPTIONAL RELEASE  
(อนุญาตใหบ้ินได้ในสภาพน้ี)  
 

 

 

 

แก้ไขข้อขัดข้อง เป็นต้น ซึ่งการแก้ไขข้อขัดข้องนั้นท าให้ต้อง 
เปลี่ยนสญัลักษณ์ไปด้วย ก็ให้น าสัญลักษณ์ที่มสีภาพใหม่ของอ. นั้น 
บันทึกลงในช่องถัดไปตามล าดับ ในกรณีที่ได้ท าการตรวจแลว้ 
ไม่มีข้อบกพร่องใดซึ่งจะต้องแสดงไว้ด้วยสัญลักษณ์แล้วใหล้งช่ือย่อของช่าง
ผู้รบัผิดชอบลงในช่อง 9.1 – 9.8 ได้ตามล าดับ 
 
ให้ผู้มอี านาจหน้าที่ลงนามรับรองให้อากาศยานท าการบิน ตามที่ระบุไว้ในบท
ที่ ๔ หัวข้อ ๓.๑๐ ของค าสั่งนี้ เป็นผู้ลงนามรับรองว่าได้ท าการตรวจอากาศ
ยานที่อยู่ในความรับผิดชอบแล้วพบว่าสามารถใช้ท าการบินได้อย่างปลอดภัย 
และได้แสดงสภาพ อ.ไว้ด้วยสัญลกัษณ์ในช่อง 9  
(ช่ือย่อ ขีดแดง หรือทแยงแดง) โดยลงยศ ช่ือย่อ และช่ือสกลุเต็ม   
ส าหรับกากบาทแดงจะไมม่ีการลงช่ือผู้รบัผิดชอบใหบ้ินได้ในสภาพน้ี 
เป็นอันขาด 
การลงนามรับรองจะยังคงมีผลอยู่ตราบใดที่ไมม่ีสญัลกัษณ์ใหม่เพิ่ม 
ข้ึนมาอีก ในกรณีที่นักบินจะเป็นผูร้ับผิดชอบการบินในสภาพน้ีเอง 
ก็ให้ปฏิบัติในลักษณะเดียวกันจะมผีลเฉพาะในเที่ยวบินทีม่ีนกับิน 
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11 
 
 
 

EXCEPTIONAL RELEASE  
(อนุญาตใหบ้ินได้ในสภาพน้ี) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
INSPECTION (ก าหนดการตรวจ) 
 
NEXT SCHEDULED MAINTENANCE 
(ตรวจตามระยะเวลาครัง้ต่อไปครัง้ที่) 
 
PREFLIGHT 
(ก่อนบิน) 

ผู้นั้นท าการบินเท่านั้น การลงนามรบัรองใหบ้ินได้ในสภาพน้ีนั้น 
จะต้องให้สอดคล้องกับสัญลักษณ์ในช่อง 9 “STATUS TODAY”  (สภาพ อ. 
วันน้ี) ด้วย เพื่อให้ทราบว่าผู้ทีล่งนามในช่อง 10 นั้น รับผิดชอบสภาพ อ. 
ตามสัญลักษณ์ในช่องใด เช่น “FLT.LT. C. MADEE (BLOCK 9.3)” ซึ่งแสดง
ว่า ร.อ. ช. มาดี ได้รับรองว่าอากาศยานสามารถใช้ท าการบนิได้ตามสภาพที่
แสดงไว้ด้วยสัญลกัษณ์ที่ลงไว้ในช่อง 9.3 
 
 
 
ให้ลงประเภทของการซ่อมบ ารงุอากาศยานระดบักลางและเลขที่บอกครั้ง
ของการซ่อมบ ารุงอากาศยานระดบักลางซึง่จะครบก าหนดตรวจในครั้งตอ่ไป  
เมื่อท าการตรวจก่อนบินเรียบร้อยแล้วใหล้งเวลา และวันเดอืนปี 
ที่ตรวจนั้นลงในช่อง “ACCOMPLISHED” (ตรวจเสรจ็) เช่น  (0815)  11 
FEB 2014 และลงเวลาและวันเดือนปีที่จะต้องท าการตรวจใหม่ในช่อง 
“NEXT DUE” (ถึงก าหนด) ในท านองเดียวกัน 
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INSPECTION (ก าหนดการตรวจ) (ต่อ) 
THRUFLIGHT (ระหว่างบิน) 
 
 
 
POSTFLIGHT (หลังบิน) 
 
 
 
PERIODIC / PHASE (ระยะเวลา) 
 
 
 
CALENDAR INSPECTION  
(การตรวจตามระยะเวลาปฏิทิน)  
 

 
เมื่อท าการตรวจระหว่างบินเสรจ็เรียบร้อยแล้วใหล้งเวลาและ 
วันเดือนปีที่ตรวจนั้นลงในช่อง “ACCOMPLISHED” (ตรวจเสรจ็) เช่น  
(0930) 11 FEB 2014 และลงเวลาและวันเดือนปีที่จะต้องท าการตรวจใหม่
ในช่อง “NEXT DUE” (ถึงก าหนด) ในท านองเดียวกัน  
เมื่อท าการตรวจหลังบินเสรจ็เรียบร้อยแล้วให้ลงเวลาและ 
วันเดือนปีที่ตรวจนั้นลงในช่อง “ACCOMPLISHED” (ตรวจเสรจ็) เช่น  
(1530) 11 FEB 2014 และลงเวลาและวันเดือนปีที่จะต้องท าการตรวจใหม่
ในช่อง “NEXT DUE” (ถึงก าหนด) ในท านองเดียวกัน  
ให้บันทึกวันเดือนปทีี่ท าการตรวจซ่อมอากาศยานระดับกลางเสรจ็ 
ในครั้งที่แล้วลงในช่อง “ACCOMPLISHED” (ตรวจเสร็จ) และลงวันเดือนปีที่
จะต้องท าการตรวจใหม่ลงในช่อง “NEXT DUE” (ถึงก าหนด) หรืออาจ
พิจารณาลงบันทึกเป็น ชม.บินก็ได้ตามความเหมาะสม  
ให้ลง TYPE (ประเภท) และ NEXT DUE (ถึงก าหนด) เวลาที่จะต้องท าการ
ตรวจเนื่องจากอากาศยานมิได้บินหรือบินไม่ได้เป็นเวลานานติดต่อกันตามบท
ที่ ๑ ข้อ ๓.๑.๑.๑(๔) และ ข้อ ๓.๑.๒ เช่น TYPE “POSTFLIGHT”, NEXT 
DUE “11 FEB 2014 + 15 DAYS”  
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INSPECTION (ก าหนดการตรวจ) (ต่อ) 
CALENDAR INSPECTION  
(การตรวจตามระยะเวลาปฏิทิน)  
 
LAST OVERHAUL  
(ซ่อมใหญ่ครัง้สุดท้าย) 
FLYING HOURS (ชม.บิน) 
DATE (วันที่) 
 
 
 
ACFT AND ENGINE TIME 
(เวลาอากาศยานและรายการเครื่องยนต)์  
TSN / TSO 
(TIME SINCE NEW / TIME SINCE 
OVERHAUL) 
(เวลาต้ังแตส่ร้างหรือซอ่มใหญ่) 

 
หรือ TYPE “LONG TERM PARKING INSPECTION”, NEXT DUE “11 
FEB 2014 + 60 DAYS” เป็นต้น 
 
ให้ลงชนิดของการซ่อมใหญ่ เช่น D-CHECK หรือ PDM เป็นต้น 
 
ให้ลง ชม.บินที่อากาศยานเข้ารับการซ่อมใหญ่ครัง้สุดท้าย  
ให้ลงวันที่ ทีอ่ากาศยานซ่อมใหญ่ครั้งสุดท้ายแล้วเสร็จ 
ถ้าอากาศยานน้ันยังไม่เคยเข้ารบัการซ่อมใหญ่ให้ลงค าว่า “NEW” (ใหม่) 
งานซ่อมบ ารงุที่เป็นการซ่อมใหญ่ได้แกก่ารท า PDM ของ บ.ล.๘ เป็นต้น 
 
 
 
ในช่อง ACFT ให้ลง ชม.บินรวมทั้งหมดนับตัง้แต่สร้างอากาศยาน (TSN) 
ในช่อง ENG POS # … ให้ลงอายุหลังซ่อมใหญ่ (TSO) ของเครื่องยนต์ซึง่ได้
รวบรวมไว้ในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ. ๒๒๑-๒) 
ในวันก่อนน้ันมาลงไว้ใหเ้รียบร้อย 
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ACFT AND ENGINE TIME 
(เวลาอากาศยานและรายการเครื่องยนต)์  
(ต่อ) 
HRS. TODAY (ช่ัวโมงในวันน้ี) 
 
 
 
 
 
TOTAL HRS. (ช่ัวโมงรวมทั้งสิ้น) 
NEXT OIL CHANGE  
(ก าหนดเปลี่ยนหล่อลื่น) 
 
TIME ON GROUND AND TAXI 
(ช่ัวโมงรวมบนพื้นดินและบนทางขับ) 
 

 
 
 
ส าหรับอากาศยานให้ลงช่ัวโมงบินที่อากาศยานเครื่องนั้นไดท้ าการ 
บินเฉพาะในวันทีบ่ันทึก 
ส าหรับเครื่องยนต์ให้ลงช่ัวโมงทีเ่ดินเครื่องยนต์ในการบินเฉพาะ 
ในวันที่บันทึก โดยปกตเิวลาเครื่องยนต์ในวันหนึ่งจะเท่ากับเวลาบิน 
ของอากาศยาน ในกรณีที่เครื่องยนต์ขัดข้องขณะบินหรือดับเครื่องยนต ์
ในการบินปกติ ไม่ต้องน ามาคิดหกัออกให้ถือว่าเครื่องยนต์ยังคงเดินปกติ 
ให้รวมช่ัวโมงในวันน้ีเข้ากบัเวลาต้ังแต่สร้างหรือซ่อมใหญ่ 
ให้ลงช่ัวโมงของเครื่องยนต์ที่เป็นก าหนดที่จะต้องท าการเปลีย่นน้ ามัน 
หล่อลื่นในครัง้ต่อไป หากก าหนดเปลี่ยนหล่อลื่นตรงกับก าหนดการ 
เปลี่ยนเครือ่งยนต์ใหล้งว่า “AT ENGINE CHANGE” (เมือ่เปลี่ยน ย.) 
ให้บันทึกช่ัวโมงที่ใช้เครือ่งยนต์บนพื้นดินและบนทางขบั  
เมื่อมกีารเตรียมแบบพมิพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒) ส าหรับ
วันรุ่งข้ึนจะต้องรวมช่ัวโมงบนพื้นดินและบนทางขับ 
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ACFT AND ENGINE TIME 
(เวลาอากาศยานและรายการเครื่องยนต)์  
(ต่อ) 
TIME ON GROUND AND TAXI 
(ช่ัวโมงรวมบนพื้นดินและบนทางขับ) 
 
 
 
 
 
AB HRS. (ช่ัวโมงสันดาปท้าย) 

 
 
 
ของเครื่องยนต์จากแบบพิมพ ์RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒) ฉบับ
เดิมไว้ด้วย ช่ัวโมงรวมบนพื้นดินและบนทางขับของเครื่องยนต์นี้จะไม่
เกี่ยวข้องขับการก าหนดการตรวจ เปลี่ยนอปุกรณ์ของอากาศยานหรือ
เครื่องยนต์ตามระยะเวลาแตจ่ะ ใช้เป็นข้อมลูแสดงความสัมพันธ์ของเวลา
เครื่องยนตท์ั้งหมดกบั เวลาเครื่องยนตท์ี่ไม่ได้ใช้ในการบิน เพื่อหาหนทาง
แก้ไขหากเครื่องยนต์น้ันถูกใช้บนพื้นดินมากเกินไปโดยไม่ได้สัมพันธ์กบัช่ัวโมง
บิน 
เป็นหน้าที่ของนักบินทีจ่ะต้องบันทกึเวลาการใช้สันดาปท้ายทั้งหมด 
ลงในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒) ช่องที่ 26 (เฉพาะ
อากาศยานที่ใช้เครื่องยนตซ์ึ่งติดตั้งชุดสันดาปท้าย) เมื่อการบิน 
 ประจ าวันสิ้นสุดลงแล้วเป็นหน้าที่ของช่างประจ าอากาศยานจะต้อง 
 รวมช่ัวโมงสันดาปท้ายที่ใช้ประจ าวันในช่องที่ 14 ให้ถูกต้อง 
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15 
 
 

AB HRS. (ช่ัวโมงสันดาปท้าย)  
(ต่อ) 
PREVIOUS (ยอดยกมา) 
 
TODAY (วันน้ี) 
TOTAL (รวมทั้งสิ้น) 
 
NO. OF LANDINGS  
(จ านวนครั้งที่ลงสนาม) 
 
 
 
 
 
PREVIOUS (ยอดยกมา) 
 
TODAY (วันน้ี) 
 

 
 
ให้บันทึกช่ัวโมงรวมของการใช้สันดาปท้ายที่มีอยู่ในแบบพิมพ์ RTAF DAE 
221-2 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒) ที่มีอยู่ในฉบับเดิมมาลงไว้  
ให้ลงช่ัวโมงสันดาปท้ายของวันน้ี 
ให้รวม PREVIOUS (ยอดยกมา) กับ TODAY (ช่ัวโมงสันดาปท้ายวันน้ี) แล้ว
บันทึกลงในช่องนี ้
ให้บันทึกจ านวนครั้งที่อากาศยานลงสูส่นาม ซึง่การลงสูส่นามนี้จะ 
ต้องมีการกางฐาน และอาจจะเป็นการลงสูส่นามเพื่อฝึกความคุ้น 
เคยกับทางขับและทางว่ิงของสนามบินต่างๆ หรือเนื่องจากเสรจ็ 
สิ้นภารกจิในวันน้ันก็ได้ จ านวนครั้งทีล่งสนามนี้จะน าไปใช้ในการ 
พิจารณาก าหนดการถอดเปลี่ยนอปุกรณ์ของอากาศยานตามระยะ 
เวลาด้วย 
  
ให้บันทึกจ านวนครั้งที่ลงสนามที่มอียู่ในแบบพมิพ์ RTAF DAE 221-2 
(ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒) ฉบับเดิมมาลงไว้ 
ให้ลงจ านวนครั้งที่ลงสนามในวันน้ี  
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NO. OF LANDINGS  
(จ านวนครั้งที่ลงสนาม) (ต่อ)  
TOTAL (รวมทั้งสิ้น) 
 
NO. OF ENGINE CYCLES 
(จ านวน CYCLE ของ ย.) 
 
FUEL (   ) (เช้ือเพลงิ) 
 
SERVICE NO. (บริการครั้งที)่ 
TYPE (ประเภท) 
QTY SERVICED (บรกิาร) 

 
 
ให้รวม PREVIOUS (ยอดยกมา) กับ TODAY (วันน้ี) แล้วบันทึกลงในช่องนี ้ 
ให้ลงจ านวน CYCLE ของ ย. ในช่อง PREVIOUS (ยอดยกมา), TODAY 
(วันน้ี) และ TOTAL (รวมทั้งสิ้น) 
 
 
ให้บันทึกหน่วยนับของการเติมเช้ือเพลิงลงในวงเลบ็ เช่น 
FUEL (LITERS) หรือ (GALLONS) เป็นต้น 
ให้ลงครั้งที่ท าการบริการเช้ือเพลิง เช่น 1, 2, 3, … 
ให้ลงประเภทของเช้ือเพลงิที่บริการเช่น JP-8 หรือ JET A-1  
ให้ลงจ านวนของเช้ือเพลิงทีเ่ติมให้กับอากาศยาน ในกรณีที่มกีาร 
ถ่ายเช้ือเพลงิออกจากอากาศยานให้ใช้เครื่องหมาย – น าหน้า 
ตัวเลขที่แสดงจ านวนของเช้ือเพลิง เช่น – 50 แสดงว่าได้ถ่าย 
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FUEL (   ) (เช้ือเพลงิ) (ต่อ) 
QTY SERVICED (บรกิาร) 
 
TOTAL IN TANK (เช้ือเพลิงรวม) 
TOTAL (รวมทั้งสิ้น) 
 
 
 
OIL (   ) (หลอ่ลื่น) 
SER = SERVICE  
บริ (หมายถึงบริการ) 
 
IN = IN TANK 
มี (หมายถึงมีในถัง) 

 
เช้ือเพลิงออกจากอากาศยานจ านวน 50 GALLONS  
(ถ้าหน่วยนับเป็น GALLONS)  
ให้ลงปรมิาณเช้ือเพลงิรวมทีม่ีอยู่ในถังหลงัจากเติมหรือถ่ายแล้ว 
ให้รวมยอดปริมาณเช้ือเพลิงที่ท าการบริการทั้งหมด ในช่อง QTY SERVICED 
(ทั้งเติมเข้าและถ่ายออก) เช่น ในวันนั้นท าการบรกิารด้วยการเติมเป็นจ านวน
รวม 500 GALLONS และได้ถ่ายออกเป็นจ านวน 50 GALLONS ดังนั้นใน
ช่อง TOTAL (รวมทั้งสิ้น) จะเท่ากบั 450 GALLONS เป็นต้น 
ให้บันทึกหน่วยนับของการเติมหล่อลื่นลงในวงเลบ็ เช่น OIL (LITERS)  
ให้ลงจ านวนของหล่อลื่นทีเ่ติมใหก้ับเครื่องยนต์ของอากาศยาน 
ในกรณีที่มีการถ่ายหล่อลื่นออกให้ใช้เครื่องหมาย – น าหน้าตัวเลขที่แสดง
จ านวนของหล่อลื่นในลักษณะเช่นเดียวกับช่องที่ 17 FUEL (เช้ือเพลิง) 
ให้ลงปรมิาณหล่อลื่นที่มีอยู่ในถังหลังจากเติมหรือถ่ายแล้ว 
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๒) MAINTENANCE DISCREPANCY/WORK ORDER (ประวัตกิารตรวจซ่อม/ใบสัง่งาน)  

 
 

 



  

 

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
18 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 

20 
 

 
21 

 

OIL (   ) (หลอ่ลื่น) (ต่อ) 
TOTAL (รวมทั้งสิ้น) 
 
 
SERVICING CERTIFICATION (บริการ) 
BY (ช่ือเจ้าหน้าที่) 
 
 
AT (สถานที่)  
 
OXYGEN CERTIFIED BY  
(ได้ตรวจอ๊อกซิเจนแล้ว)  
 
HYD CERTIFIED BY 
(ได้ตรวจ HYD แล้ว) 
 

 
ให้ลงปรมิาณหล่อลื่นที่ท าการบริการทั้งหมด ทั้งเติมเข้าและถ่ายออก  
ในช่อง SER (SERVICE)  
 
 
ให้ลงช่ือยอ่และช่ือสกลุเต็มของช่างประจ าอากาศยานผู้ท าหน้าที่ 
บริการ การลงนามรับรองนี้ให้อยู่ในบรรทัดเดียวกันกบัการบริการ 
เช้ือเพลิงหรือหลอ่ลื่นในช่องที่ 17 และ 18  
ให้ลงสถานที่ทีท่ าการบรกิารเช้ือเพลิงหรอืหล่อลื่น 
 
ในกรณีที่มีการบริการอ็อกซิเจนให้ช่างผู้รบัผิดชอบลงช่ือย่อและ 
ช่ือสกุลเต็มเพื่อรับรองการตรวจและการบริการในช่องนี้ 
 
ในกรณีที่มีการบริการ HYDRAULIC ให้ช่างผูร้ับผิดชอบลงช่ือย่อและ 
ช่ือสกุลเต็มเพื่อรับรองการตรวจและการบริการในช่องนี้ 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๒) MAINTENANCE DISCREPANCY/WORK ORDER (ประวัตกิารตรวจซ่อม/ใบสัง่งาน)  

 

 



  

 

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
22 
 
 
 

23 
 
 

24 
 

25 
 
 

26 

TIME ON GROUND AND TAXI  
(ช่ัวโมงบนพื้นดินและบนทางขับ วันน้ี) 
 
 
NOTE (หมายเหต)ุ 
 
 
SYSTEM (ระบบ)  
 
SYMBOL (สัญญ = สัญลกัษณ์) 
 
 
JOB CONTROL NUMBER  (JCN) 
หมายเลขงาน 

ให้รวบรวมช่ัวโมงการใช้งานของเครื่องยนต์แตล่ะเครื่องซึ่งเดนิ 
อยู่บนพื้นดินและบนทางขับในวันนี้ลงในช่องว่างที่อยู่ใต้ช่องที่ 18 
พร้อมทั้งลงสาเหตุที่ต้องเดินเครื่องยนตบ์นพื้นลงในช่องว่างใต้ช่องที่ 17  
 
ช่องนี้ใช้บันทึกรายการบางอย่างซึ่งบางหน่วยอาจต้องการบนัทึกข้อมลู
เพิ่มเตมิ หรอืส ารองไว้ใช้งาน  
 
ให้ลงสัญลักษณ์เลขระบบที่ได้ก าหนดไว้ในบทที่ ๓ ของค าสั่งนี้ลงในช่องนี ้
 
ให้ลงสัญลักษณ์ตามสภาพของอากาศยานทีป่รากฏในขณะนั้น  
(รายละเอียดของการใช้สัญลักษณ์ดูได้จากบทที่ ๒ ของค าสัง่ฉบับนี)้ 

ให้ลงหมายเลขงานแบ่งเป็น ๓ กลุม่ YYMMDD – หมายเลข ทอ.ของอากาศ
ยาน –เลขล าดับงานเช่น หมายหมายเลขงานซ่อมบ ารงุเมือ่วันที่ ๘ ม.ค.๖๒ 
กับอากาศยานหมายเลข ทอ. ๒๑/๒๓ เป็นงานล าดับแรก ให้ลง ๖๒๐๑๐๘ – 
๒๑๒๓ - ๐๐๐๑ 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๒) MAINTENANCE DISCREPANCY/WORK ORDER (ประวัตกิารตรวจซ่อม/ใบสัง่งาน)  

 



  

 

 

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
27 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

 

DISCREPANCY 
(หมายเหตุของนักบินและช่าง) 
 
 
 
 
 
 
 
RECORD  BY / DATE 
ผู้บันทกึ  ว.ด.ป. 

ให้บันทึกสภาพการบินหรือข้อบกพร่องที่พบซึ่งจะต้องท าการซ่อมบ ารงุ
รวมถึงความต้องการการบินทดสอบเพื่อทดสอบการท างานของระบบต่างๆ 
หลงัจากที่ได้ท าการตรวจซอ่มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการบันทึกข้อบกพร่อง
ต่างๆใหบ้ันทึก ๑ ข้อต่อหนึง่ช่อง  รวมถึงกรณีที่มีการถอดสบัเปลี่ยนช้ินส่วน
อากาศยานก็ให้บันทึกลงในช่องนี้พร้อมทั้งบอกหมายเลข ทอ.ของอากาศยาน
ที่จะน าช้ินส่วนน้ันไปท าการติดตั้งด้วย เช่น “REMOVE APU FOR 
INSTALLATION ON AIRCRAFT NO. 3/23 (CANNIBALIZATION)” เป็น
ต้น 
 
เมื่อด าเนินการบันทึกหมายเหตุของช่างและนักบินในช่องที่ ๒๗ แล้วให้ลงช่ือ
ย่อและช่ือ สกลุเตม็ ของผูบ้ันทึกหรอืผูร้ับผิดชอบลงในช่องนี้ พร้อมระบุวัน 
เดือน ปี ที่บันทกึ เช่น ร.อ. ส. มีสุข   23 ม.ค.62 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๒) MAINTENANCE DISCREPANCY/WORK ORDER (ประวัตกิารตรวจซ่อม/ใบสัง่งาน)  

 



  

 

 

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
29 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

 

CORRECTIVE ACTION/REFERENCE 
(การแก้ไข/เอกสารเทคนิคอ้างอิง) 
 
 
 
 
 
ACTION BY/DATE 
ผู้ปฏิบัติ/ ว.ด.ป. 

เมื่อได้มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือการปฏิบัติอย่างใดอย่างใดอย่างหนึ่งที ่
ท าให้งานซอ่มบ ารุงอากาศยานน้ันเสรจ็สิ้นแล้ว ให้ช่างผู้ท าการแก้ไขหรือปฏิบัติงานนั้น
บันทึกการปฏิบัตโิดยย่อไว้ว่าได้ท าอะไรหรอือย่างไร เช่น “REMOVE AND REPLACE 
APU. APU OPERATIONAL CHECK COMPLETED” เป็นต้น ไม่ควรใช้ค าว่า 
“ALREADY CORRECTED. WORK COMPLETED” และบนัทึกเอกสารเทคนิคที่ใช้
ประกอบการซอ่มบ ารุง 

 เมื่อด าเนินการบันทึกการแก้ไขข้อข้อง หมายเหตุของช่างและนักบินในช่องที่ ๒๙ แล้ว 
ให้ลงช่ือยศ ย่อและช่ือสกลุเตม็ของผู้ปฏิบัตหิรอืผูร้ับผิดชอบลงในช่องนี้  เช่น พ.อ.อ. 
ม. รักงาน  พร้อมระบุ วันเดือน ปี ที่ปฏิบัติ  เป็นต้น   ในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขแต่ได้ยก
ข้อบกพรอ่งทีป่รากฏอยู่ ไปลงไว้ในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-3 (ทอ.ชอ.๒๒๑- ๓) 
DELAYED DISCREPANCIES (ข้อบกพร่องซึ่งจะท าการแก้ไขภายหลัง) ใหล้งวันทีท่ี่พบ
ข้อบกพรอ่งและเขียนข้อความดังนี้ “12 FEB 2014, TRANSCRIBED TO RTAF DAE 
221-3 หรือ ยกไป ทอ.ชอ.๒๒๑-๓ 
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ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
31 
 
 
 
 
 

32 
 
 
 

33 
 

34 
 
 

INSPECTOR 
ผู้ตรวจ ว.ด.ป. 
 
 
 
 
MECHANIC 
ประเภทช่าง 
 
 
MAN HRS. (ชม.คน) 
 
SPARE PART (พัสดุที่ใช้) 

เมื่อผู้ปฏิบัติได้แก้ไขข้อขัดข้องเสรจ็เรียบร้อย จะตอ้งใหผู้ผ้่านการฝกึอบรม
ช่างตรวจอากาศยาน หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตเิจ้าหน้าที่ตรวจ
ด าเนินการตรวจการปฏิบัติ และเมื่อตรวจการปฏิบัติแก้ไขข้อขัดข้องในช่อง 
29 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พรอ้มระบุ วันเดือนปีที่ตรวจ 
 
 
ให้บันทึกประเภทช่างผู้ท าการแก้ไขข้อบกพร่องในช่องที่ ๒๙ โดยสามารถ
ระบุช่ือผู้ปฏิบัติได้มากกว่า ๑ คน 
 
 
ให้บันทึกเวลาที่ใช้ในการปฏิบัตงิานเป็นช่ัวโมงคน  
 
หากการแก้ไขข้อขัดข้องในช่อง ๒๙ ต้องใช้พัสดุสนบัสนุนการซ่อมบ ารงุให้
บันทึกหมายเลขพสัดุ Part Number หากพสัดุที่ใช้มหีมายเลขล าดับ Serial 
Number ให้ลงช่องนี้ด้วย 
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๒) MAINTENANCE DISCREPANCY/WORK ORDER (ประวัตกิารตรวจซ่อม/ใบสัง่งาน)  

 



  

 

 



  

 

 



  

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 

ACFT TYPE (อ. แบบ)  
 
ACFT NO. (อ.หมายเลข) 
 
SYSTEM (ระบบ) 
 
 
SYMBOL (สัญญ. = สัญลกัษณ์) 
 
 
 
 
 
 
DELAYED DISCREPANCIES (ข้อบกพร่อง) 

ให้ลงแบบของอากาศยาน เช่น F-16A  
 
ให้ลงหมายเลข ทอ. ของอากาศยานน้ัน เช่น 9/31  
 
ให้ลงระบบของข้อบกพร่องที่มีอยู่ในแบบพมิพ์ RTAF DAE 221-2        
(ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒) ซึ่งได้ลอกมา 
 
ให้ลงสัญลักษณ์ของข้อบกพร่องที่มีอยู่ในแบบพมิพ์ RTAF DAE 221-2 
(ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒) ซึ่งได้ลอกมา โดยปกติแล้วข้อบกพร่องของอากาศยานที่
แสดงไว้ด้วยสัญลกัษณ์กากบาทแดงรวมถงึขีดแดงจะไม่ต้องน ามาลงไว้ใน
แบบพิมพ์นี้ เว้นไว้แต่ขีดแดงซึ่งแสดงว่าเลยก าหนดเวลาของการถอดเปลี่ยน
อุปกรณ์ประเภททีก่ าหนดอายุการใช้งาน (TIME CHANGE ITEMS) เท่านั้น
จึงจะสามารถน ามาลงไว้ในแบบพมิพ์นี้ได ้
 
ให้ลงวันทีพ่บข้อบกพร่อง รายละเอียดของข้อบกพร่องและสาเหตุ 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-3 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๓) DELAYED DISCREPANCIES (ข้อบกพร่องซึ่งจะท าการแก้ไขภายหลัง)  

 

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
5 
 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
 
8 

DELAYED DISCREPANCIES (ข้อบกพร่อง) 
(ต่อ)  
 
 
INSPECTED BY (ผู้รบัรอง)  
 
 
DATE TRANSCRIBED FROM  
RTAF DAE 221-2 
(ลอกจาก ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒ เมื่อ) 
 
DATE TRANSCRIBED TO  
RTAF DAE 221-2 
(ลอกลง ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒ เมื่อ) 

ที่ต้องท าให้การแก้ไขต้องล่าช้าไป เช่น “12 FEB 2014, LIGHT BULBS AT 
FS 737 INOPERATIVE 2 EA. PARTS ORDERED. AWAITING PARTS 
FOR REPLACEMENT AT NEXT SCHEDULED INSPECTION” เป็นต้น 
 
ให้ลงช่ือยอ่และช่ือสกลุเต็มของเจ้าหน้าที่ตรวจหรือนายทหารซ่อมบ ารงุ
ผู้รบัผิดชอบ 
 
ให้ลงวันเดือนปี ที่ท าการลอกข้อบกพร่องจากแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2  
(ทอ.ชอ.๒๒๑ – ๒) เช่น 14 FEB 2014  
 
 
ให้ลงวันเดือนปทีี่ท าการลอกข้อบกพร่องจากแบบพมิพ์นี้ไปไว้ใน 
แบบพิมพ์ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๒) เช่น 1 MAR 2014 
เมื่อลอกข้อความจากแบบพิมพ์นี้ไปไว้ในแบบพิมพ์อื่นแล้วให้ขีดเส้นตรงยาว
เพื่อฆ่าข้อความเดิม (ตั้งแต่ช่อง 3 ถึงช่อง 8) พร้อมทั้งลงช่ือย่อทับ SYMBOL 
(สัญลักษณ์) ในช่อง 4 ด้วย 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-3 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๓) DELAYED DISCREPANCIES (ข้อบกพร่องซึ่งจะท าการแก้ไขภายหลัง)    

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 

 

ACFT TYPE (อ. แบบ)  
 
ACFT NO. (อ.หมายเลข) 
 
PAGE  OF  PAGES (หน้า ของ หน้า) 
 
FUEL CAPACITY (   )  
(ความจุเช้ือเพลงิ) 
 
OIL CAPACITY (   )                    
(ความจุหล่อลื่น) 
 
ENGINE DATA (รายการเครื่องยนต์)  
TYPE (แบบ) 
SERIAL NUMBER (หมายเลข) 

ให้ลงแบบของอากาศยาน เช่น C-130H  
 
ให้ลงหมายเลข ทอ. ของอากาศยานน้ัน เช่น 9/35  
 
ให้ลงจ านวนหน้าที่ใช้ เช่น PAGE 2 OF 3 PAGES  
 
ให้ลงความจุเช้ือเพลงิในแต่ละถัง (MAIN TANK, AUX TANK, EXT TANK) 
และความจรุวมทั้งหมด (TOTAL) โดยลงหน่วยนับไว้ในวงเลบ็ เช่น FUEL 
CAPACITY (POUNDS)  
ให้ลงความจุหล่อลื่นที่มีในถังปกติ (NORMAL) และถังอะไหล่ (RESERVE) 
และความจรุวมทั้งหมด (TOTAL) โดยลงหน่วยนับไว้ในวงเลบ็ เช่น OIL 
CAPACITY (LITERS)  
 
ให้ลงแบบเครื่องยนต์แต่ละรุ่น เช่น T56-A-15LFE  
ให้ลงหมายเลขล าดับ (SERIAL NUMBER) ของเครื่องยนต ์

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-4 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๔) AIRCRAFT GENERAL DATA (รายการทั่วไปของอากาศยาน)  

 

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
6 
 
 
 
7 

ENGINE DATA (รายการเครื่องยนต์)  
(ต่อ) 
SERIAL NUMBER (หมายเลข) 
 
SCHEDULED INSPECTION (ก าหนดการ
ตรวจตามระยะเวลา) 
INSPECTION ITEM 
(รายการที่จะต้องตรวจ) 
 
 
 
INTERVAL (ระยะเวลา) 
 
LAST INSPECTED                        
(ตรวจครัง้สุดท้ายเมือ่) 

 
 
แต่ละเครือ่งโดยนบัเครือ่งยนตจ์ากซ้ายไปขวาตามล าดับ (เมือ่นั่ง 
ในห้องนักบินและหันหน้าไปทางด้านหน้าของอากาศยาน) 
 
 
ให้ลงรายการบริภัณฑ์ต่างๆ ทีจ่ะต้องท าการตรวจหรือทดสอบซึ่ง 
ได้มีก าหนดระยะเวลาไว้แล้วอย่างแน่นอน จะเป็นเวลาใช้งาน 
ตามช่ัวโมงบินหรือระยะเวลาตามปฏิทินก็ได้ รายการตรวจใดที่มีก าหนดการ
ตรวจในช่วงเวลาเดียวกันกับการตรวจอากาศยานหรือ 
เครื่องยนต์ไม่ตอ้งน ามาลงในแบบพิมพ์นี ้ 
ให้ลงระยะเวลาตรวจของบริภัณฑ์นั้น เช่น 6 MONTHS หรอื  
500 FLYING HOURS เป็นต้น 
ให้ลงวันทีห่รือช่ัวโมงบินที่ได้ท าการตรวจครั้งสุดท้าย เช่น 12 FEB 2014 
หรือ 6,500 FLYING HOURS  
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-4 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๔) AIRCRAFT GENERAL DATA (รายการทั่วไปของอากาศยาน)  

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
7 SCHEDULED INSPECTION (ก าหนดการ

ตรวจตามระยะเวลา) (ต่อ) 
NEXT DUE (จะถึงก าหนด) 

 
 
ให้ลงวันทีห่รือช่ัวโมงบินที่จะถึงก าหนดการตรวจครั้งต่อไป เช่น INTERVAL(
ระยะเวลา) เป็น 6 MONTHS, LAST INSPECTED (ตรวจครั้งสุดท้ายเมื่อ) 
12 FEB 2014 แล้ว ในช่อง NEXT DUE (จะถึงก าหนด) ก็คอื 12 AUG 
2014 หรือถ้า INTERVAL เป็น 500 FLYING HOURS, LAST INSPECTED 
เป็น 6,500 FLYING HOURS แล้วในช่อง NEXT DUE ก็คือ 7,000 FLYING 
HOURS เป็นต้น     
เมื่อท าการตรวจตามก าหนดเวลาซึ่งลงไว้ในช่องนี้เสรจ็เรียบร้อย 
แล้วให้ขีดฆ่ารายการนั้นเสีย แล้วให้ลงรายการนั้นใหม่ในช่องซึ่งเป็นบรรทัด
แรกที่ว่างอยู่ถัดกันไปตามล าดับเพือ่การตรวจในครัง้ต่อไป  
แต่ถ้าจะไม่ลงใหม่ให้ลบข้อความในช่อง 6 LAST INSPECTED  
และช่อง 7 NEXT DUE ของเดิมออกเสีย แล้วลงเวลาที่จะถึงก าหนดตรวจใน
ครั้งต่อไปไว้ใหมก่็ได้  

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-4 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๔) AIRCRAFT GENERAL DATA (รายการทั่วไปของอากาศยาน)  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
5 

ACFT TYPE (อ. แบบ)  
 
ACFT NO. (อ.หมายเลข) 
 
PAGE  OF  PAGES (หน้า ของ หน้า) 
 
PART NAME AND PART NO. 
(ช่ือและชนิด) 
 
 
 
 
 
 
SERIAL NO. (หมายเลข) 
 

ให้ลงแบบของอากาศยาน เช่น C-130H  
 
ให้ลงหมายเลข ทอ. ของอากาศยานน้ัน เช่น 9/35  
 
ให้ลงจ านวนหน้าที่ใช้ เช่น PAGE 2 OF 3 PAGES  
 
ให้ลงช่ือและหมายเลข PART NO.ของอุปกรณ์หรือบริภัณฑซ์ึ่งจะต้องเปลี่ยน
ตามก าหนดช่ัวโมง หรือเวลาปฏิทิน หรือจ านวนครั้งทีล่งสนาม  
ให้แยกการบันทึกรายการอุปกรณ์ของอากาศยานและเครื่องยนต์แต่ละ 
เครื่องออกจากกันเพื่อสะดวกในการตรวจเปลี่ยนอุปกรณ์นั้นๆ 
ในกรณีที่อปุกรณ์นั้นมกี าหนดการเปลี่ยนหลายอย่าง เช่น ตามช่ัวโมงบินและ
เวลาปฏิทินแล้วแต่อย่างไหนถึงกอ่นใหล้งบันทึกไว้ทั้ง ๒ แบบ  
แบบละบรรทัดถัดกันไปตามล าดับ 
 
ให้ลงหมายเลขล าดับ (SERIAL NUMBER) ของอุปกรณ์ซึ่งมอียู่ใน 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-5 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๕) TIME CHANGE ITEMS (รายการอุปกรณ์)  

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
5 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
 

10 

SERIAL NO. (หมายเลข) (ต่อ) 
 
INSTALLED POSITION (ต าบลติดตั้ง) 
 
 
INTERVAL (ก าหนดเปลี่ยน) 
 
 
OPERATED TIME (ใช้งานมาแล้ว) 
 
 
TIME WHEN INSTALLED (เวลาติดต้ัง) 
 
 
 
TIME TO REMOVE (ก าหนดถอด) 

ป้ายก ากับอุปกรณ์นั้น หากไม่มีให้ลงในช่องนี้ว่า “NONE”  
 
ให้ลงต าบลที่อุปกรณ์นั้นติดตั้งอยู่ หากเป็นอุปกรณ์ที่ช่ือบอกต าบลติดตั้ง เช่น 
CANOPY หรือเป็นอุปกรณ์ทีเ่ป็นที่รูเ้ห็นได้ง่ายก็ไม่ต้องลงข้อความในช่องนี้ 
 
ให้ลงก าหนดอายุการใช้งานของอุปกรณ์นั้น เช่น 3,000 FLYING HOURS 
หรือ 1 YEAR ตามที่ระบุไว้ในคู่มือการซ่อมบ ารงุ  
 
ให้ลงอายุใช้งานหลังซอ่มใหญ่ของอปุกรณ์นั้น (TIME SINCE OVERHAUL / 
TSO) กรณีที่เป็นพสัดุใหม่ให้ลงเลข “0”  
 
ให้ลงช่ัวโมงบินของอากาศยานขณะเมือ่ท าการติดตั้งอุปกรณ์นั้น (กรณีช่อง 
7 INTERVAL ก าหนดเป็นช่ัวโมงบิน) หรือลงวันเดือนปทีี่ติดตั้งอุปกรณ์นั้น 
(กรณีช่อง 7 INTERVAL ก าหนดเป็นเวลาปฏิทิน)  
 
ให้ลงช่ัวโมงบินของอากาศยานหรือเวลาปฏิทินทีเ่ป็นก าหนดเวลาทีจ่ะ 
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-5 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๕) TIME CHANGE ITEMS (รายการอุปกรณ์)  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 
 
 

TIME TO REMOVE (ก าหนดถอด) (ต่อ) 
 
 
TIME WHEN REMOVED (เวลาถอด) 
 
 
OPERATING TIME (เวลาใช้งาน) 
 
 
TOTAL OPERATING TIME  
(เวลาใช้งานทัง้สิ้น) 
 

ต้องถอดอุปกรณ์นั้นออก ซึง่จะเป็นเวลาที่นานที่สุดที่ยอมใหใ้ช้อุปกรณ์นั้นได ้
(ช่อง 7 – ช่อง 8 + ช่อง 9)  
 
ให้ลงช่ัวโมงบินของอากาศยานหรือเวลาปฏิทิน เมื่อได้ท าการถอดบริภัณฑ์
หรืออปุกรณ์นั้นออก 
 
ให้ลงช่ัวโมงบินของอากาศยานหรือเวลาปฏิทิน ที่อปุกรณ์นั้นติดตั้งใช้งานอยู่
กับอากาศยาน (ช่อง 11 – ช่อง 9)   
 
ให้ลงเวลาที่ใช้งานทั้งสิ้นของอปุกรณ์นั้นๆ เวลาน้ีจะเป็นเวลาที่ 
อุปกรณ์นั้นติดตัง้กับอากาศยานตลอดมา ตั้งแต่ยังมีสภาพ “ใหม”่ 
หรือหลงัจาก “ซ่อมใหญ”่ มาแล้ว (ช่อง 8 + ช่อง 12)  

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-5 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๕) TIME CHANGE ITEMS (รายการอุปกรณ์)  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 

ACFT TYPE (อ. แบบ)  
 
ACFT NO. (อ.หมายเลข) 
 
DATE (วันที่) 
 
 
HRS. TODAY (ช่ัวโมงในวันน้ี) 
 
 
HRS. TOTAL (ช่ัวโมงรวม) 
 
 
TYPE AND NUMBER OF LANDINGS 
(จ านวนครั้งและประเภทการลงสนาม) 

ให้ลงแบบของอากาศยาน เช่น F-16A   
 
ให้ลงหมายเลข ทอ. ของอากาศยานน้ัน เช่น 9/31  
 
ให้ลงวันทีท่ี่ได้ท าการบันทกึรายการต่างๆ ในบรรทัดนั้นๆ เช่น 
12 FEB 2014  
 
ให้ลงช่ัวโมงบินในวันน้ีซึง่ลอกมาจากแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-1 หรือ 
RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๑ หรือ ทอ.ชอ.๒๒๑ - ๒)  
 
ให้ลงเวลารวมทั้งสิ้นของอากาศยานนับตั้งแตส่ร้างซึ่งจะได้จาก 
การรวมช่ัวโมงในวันน้ีกับเวลาต้ังแต่สร้าง (ช่ัวโมงรวม) ของเมื่อวานนี้ 
 
ให้ลงจ านวนครั้งและประเภทการบินลงสนามซึง่ออกมาจากแบบพิมพ์ RTAF 
DAE 221-1 หรือ RTAF DAE 221-2 (ทอ.ชอ. ๒๒๑ – ๑ หรือ ทอ.ชอ.๒๒๑ 
- ๒)  
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-6 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๖) AIRCRAFT OPERATING SUMMARY (สรปุการใช้อากาศยาน)  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
7 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

CERTIFIED BY (ผู้รับรอง) 
 
 
 
 
 
 
 
INSPECTOR NAME, DATE, 
TYPE OF INSPECTION 
(ผู้ตรวจ วัน และประเภทการตรวจ) 

ในวันที่ท าการลงเวลาอากาศยานในแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-6  (ทอ.ชอ. 
๒๒๑ – ๖) ให้นายทหารซ่อมบ ารุงผูร้ับผิดชอบอากาศยานน้ัน เช่น หัวหน้า
หมวดช่างประจ า บ. ลงนามในช่อง CERTIFIED BY         (ผู้รบัรอง) เพือ่
แสดงว่าได้ท าการตรวจสภาพอากาศยาน การบันทกึข้อมลูตา่งๆ ลงในแบบ
พิมพ์ทีเ่กี่ยวข้องแล้วมีความถูกต้อง และสมบรูณ์ตามความตอ้งการ การลง
นามรับรองนี้ให้ใช้ช่ือย่อและช่ือสกลุเต็ม เช่น C. MADEE (ช. มาดี)  
 
ให้หัวหน้าหน่วยซ่อมบ ารงุของหน่วยบินหรือผู้แทนท าการตรวจ 
สภาพอากาศยาน และบันทึกประวัติการซ่อมบ ารงุอากาศยาน 
ในแบบพิมพ์ต่างๆ อย่างน้อยเดือนละครัง้เพือ่ให้แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ช่าง
ผู้รบัผิดชอบได้ท าการตรวจอากาศยานและได้บันทึกประวัติการซ่อมบ ารุงลง
ไว้ในแบบพิมพ์ต่างๆ อย่างถูกต้องเรียบรอ้ยแล้ว เมื่อได้ท าการตรวจดังกล่าว
แล้วให้ลงช่ือย่อและช่ือสกลุเต็ม วันที่และความมุ่งหมายในการตรวจไว้ด้วย 
เช่น “AIRCRAFT GENERAL CONDITION AND AIRCRAFT RECORD ARE 
INSPECTED. WORK COMPLETED.”    
R. RAKDEE 17 FEB 2014  

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-6 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๖) AIRCRAFT OPERATING SUMMARY (สรปุการใช้อากาศยาน)  

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
8 
 
 
 

INSPECTOR NAME, DATE, 
TYPE OF INSPECTION 
(ผู้ตรวจ วัน และประเภทการตรวจ)  
(ต่อ) 

(ตรวจสภาพ อ. ทั่วไปและบันทึกประวัติเรียบร้อย ร.รักดี ๑๗ ก.พ.๕๗)  การ
บันทึกในช่องนีจ้ะใช้กี่บรรทัดก็ได ้
ผู้บังคับหน่วยบินหรือผู้แทนควรท าการตรวจสภาพอากาศยานและ 
งานซ่อมบ ารงุรวมถึงการบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงในแบบพมิพท์ี่เกี่ยวข้องทุก ๖ 
เดือน การตรวจนี้จะเป็นการสุ่มตัวอย่างตรวจเฉพาะอากาศยานบางเครื่อง
โดยไม่จ าเป็นจะตอ้งท าการตรวจอากาศยานที่มสีภาพบินไดเ้ท่านั้น ควรจะ
ท าการตรวจอากาศยานที่มอียู่ในระหว่างการซ่อมบ ารงุด้วย ทั้งนี้เพือ่ให้
แน่ใจว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของคนได้ปฏิบัตหิน้าที่อย่างถูกต้องสมบรูณ์แล้ว 
เมื่อท าการตรวจเสรจ็เรียบร้อยแล้วก็จะต้องลงนามรับรองเช่นเดียวกับ
หัวหน้าหน่วยซอ่มบ ารุง 
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 221-6 (ทอ.ชอ.๒๒๑– ๖) AIRCRAFT OPERATING SUMMARY (สรปุการใช้อากาศยาน)  

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 

PAGE  OF  PAGES   
(หน้า ของ หน้า) 
 
ACCESSORY'S NAME  
(ช่ือบริภัณฑ์) 
 
TYPE AND MANUFACTURER  
(แบบและผูผ้ลิต) 
 
SERIAL NUMBER (เลขล าดับ) 
 
 
 
ACCEPTANCE DATE (ตรวจรับเมื่อ) 
 

ให้ลงจ านวนหน้าทีบ่ันทึกประวัติของบริภัณฑ์รายการนั้น  
เช่น PAGE 1 OF 3 PAGES (หน้า ๑ ของ ๓ หน้า) 
 
ให้ลงช่ือของบริภัณฑ์ เช่น GEAR BOX แต่ถ้าเป็นอากาศยานหรือเครื่องยนต์ 
ให้ลงว่า AIRCRAFT หรือ ENGINE 
 
ให้ลงแบบและบริษัทผู้ผลิตบริภัณฑ์ เช่น F-5E, NORTHROP หากเป็น
บริภัณฑ์ใหล้งหมายเลข PART NO. และบริษัทผูผ้ลิต  
 
ให้ลงหมายเลขล าดับของบริภัณฑ์นั้น แต่ถ้าเป็นอากาศยานให้ลง 
หมายเลข ทอ.ของอากาศยานเครือ่งนั้น และอาจจะลงหมายเลข 
ประจ าฝงูบินก ากับไว้ในวงเล็บด้วยก็ได้ เช่น 12/35 (60112) 
 
ให้ลงวันเดือนปทีี่ได้ตรวจรบับริภัณฑ์หรืออากาศยานน้ันไปใช้งาน 
เช่น 17 JAN 1992   

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗) AIRCRAFT ACCESSORY HISTORICAL DATA (ประวัติบริภัณฑอ์ากาศยาน)  

  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
6 TRANSFER RECORD (ประวัติการย้าย) 

ORGANIZATION AND LOCATION 
(หน่วยและที่ตั้ง) 
 
 
 
INSPECTOR (ผู้ตรวจ) 
 
 
 
DATE (วันที่) 
 
TSN/TSO  
(เวลาใช้งานนับแต่สร้างหรือซอ่มใหญ่) 
TOTAL OPERATING TIME 
(รวมเวลาใช้งานทั้งสิ้น) 

 
ให้ลงช่ือหน่วยและที่ตั้งของหน่วยที่สง่มอบหรือรับบริภัณฑ์หรือ 
อากาศยาน เช่น “A/C MAINTENANCE SECTION, 603 SQUADRON, 
WING 6, DONMUANG, DELIVER UNIT” (ฝกช.ฝงู.๖๐๓ กองบิน ๖ ดอน
เมือง ผู้สง่) หรือ “DAE ACFT DEPOT NO. 1, TAKLI, ACCEPTANCE 
UNIT” (กซอ.๑ ชอ. ตาคลี ผู้รบั)  
ให้นายทหารผูร้ับผิดชอบในการสง่มอบหรือตรวจรบั ลงยศ ช่ือ และ 
ช่ือสกุลเต็มลงในช่องนี้ เพื่อรบัรองว่าได้ท าการตรวจบริภัณฑ์หรอื 
อากาศยานน้ันแล้วว่ามีสภาพตามที่ได้บันทึกไว้ในแบบพมิพ์ RTAF DAE 227 
(ทอ.ชอ.๒๒๗) นี้ เช่น FLT.LT. CHOB MADEE (ร.อ. ชอบ มาดี)  
ให้ลงวัน เดือน ปี ทีท่ าการส่ง หรือรับบริภัณฑห์รืออากาศยานน้ันไว้ 
เช่น 19 FEB 2014 
ให้ลงเป็นเวลาใช้งานนับแต่สร้าง (TIME SINCE NEW) หรือซ่อมใหญ่ (TIME 
SINCE OVERHAUL) ของบริภัณฑ์หรืออากาศยานน้ัน 
ให้ลงเวลาที่ใช้งานทั้งสิ้นของบริภัณฑ์หรืออากาศยานก่อนทีจ่ะท าการ 
ส่งมอบใหห้น่วยอื่น 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗) AIRCRAFT ACCESSORY HISTORICAL DATA (ประวัติบริภัณฑอ์ากาศยาน)  

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

INSTALLATION RECORD  
(ประวัติการติดตั้ง) 
INSTALLATION (การติดตั้ง) 
ACFT TYPE (อ. แบบ) 
ACFT NO. (หมายเลข) 
POSITION (ต าบล) 
 
AIRCRAFT HOURS (เวลา อ.) 
 
REMOVAL (การถอด) 
AIRCRAFT HOURS (เวลา อ.) 
 
ATTACHED SUBASSEMBLY  
(บริภัณฑ์ที่ติดตัง้รวมอยู่ด้วย) 
ITEM (รายการ) 
 
 

 
 
  
ให้ลงแบบของอากาศยานที่ได้น าบริภัณฑ์นั้นไปติดตั้ง 
ให้ลงหมายเลข ทอ.ของอากาศยานน้ัน 
ให้ลงต าบลหรอืต าแหน่งที่น าบริภัณฑ์นั้นไปติดตั้งบนอากาศยาน 
แต่ถ้าต าบลที่ติดตั้งนั้นเป็นทีส่ังเกตเห็นได้ง่ายก็ไมจ่ าเป็นต้องบันทึกไว้ 
ให้ลงอายุการใช้งาน (ช่ัวโมงบิน) ของอากาศยานขณะที่น าบริภัณฑ์ 
นั้นไปติดตั้ง 
 
ให้ลงอายุการใช้งาน (ช่ัวโมงบิน) ของอากาศยานขณะที่ถอด 
บริภัณฑ์นั้นออกจากอากาศยาน 
 
 
ให้ลงช่ือ (PART NAME) ของบริภัณฑ์ที่ติดตั้งรวมอยู่ด้วย เมือ่ถอดบริภัณฑ์ที่
ติดตั้งร่วมอยู่ด้วยกันเพื่อย้ายไปใช้ที่อื่นหรือส่งซ่อม  

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗) AIRCRAFT ACCESSORY HISTORICAL DATA (ประวัติบริภัณฑอ์ากาศยาน)  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 

ATTACHED SUBASSEMBLY  
(บริภัณฑ์ที่ติดตัง้รวมอยู่ด้วย) (ต่อ) 
ITEM (รายการ) 
PART NUMBER (แบบหรือหมายเลข) 
 
SERIAL NUMBER (เลขล าดับ) 
 
INSTALLATION (การติดตั้ง) 
DATE (วันที่) 
TIME (เวลา) 
REMOVAL (การถอด) 
DATE (วันที่) 
TIME (เวลา) 
SIGNIFICANT HISTORICAL DATA 
(ประวัติที่ควรบันทกึ) 

 
 
ก็ให้บันทกึรายการการถอดบริภัณฑ์นั้นๆ ลงในช่องนี ้
ให้ลงแบบหรอืหมายเลข (PART NUMBER) ของบริภัณฑ์ทีต่ิดตั้ง 
รวมอยู่ด้วย 
ให้ลงหมายเลขล าดับ (SERIAL NUMBER) ของบริภัณฑ์ที่ตดิต้ัง 
รวมอยู่ด้วย 
 
ให้ลงวันเดือนปทีี่ท าการติดตั้ง 
ให้ลงเวลาที่ติดตัง้โดยใช้เวลา (ใช้งาน) ของชุดประกอบใหญ่เป็นหลัก 
 
ให้ลงวันเดือนปทีี่ท าการถอด 
ให้ลงเวลาทีท่ าการถอดโดยใช้เวลา (ใช้งาน) ของชุดประกอบใหญเ่ป็นหลกั 
ให้ลงประวัติที่ควรบันทกึเพิม่เติมไว้ตามรายละเอียดในบทที่ ๓ ข้อ ๓.๑๑ โดย
ใช้แบบพิมพ์ทัง้ด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อใหบ้ันทึกข้อมูลไดค้รบถ้วน กรณีที่มี
ข้อมูลเพิ่มเตมิเป็น DATA SHEET ให้แนบไว้กับแบบพิมพ์นีด้้วย   

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗) AIRCRAFT ACCESSORY HISTORICAL DATA (ประวัติบริภัณฑอ์ากาศยาน)  

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
9 SIGNIFICANT HISTORICAL DATA 

(ประวัติที่ควรบันทกึ) (ต่อ) 
 

พร้อมทั้ง ยศ ช่ือ – ช่ือสกุล หน่วยที่บันทกึและวันทีบ่ันทกึก ากับต่อท้าย
ข้อความ เช่น “ON 18 FEB 2014, ENGINE S/N ….. WAS FOUND LOW 
PERFORMANCE 91 % (NORMAL 95 – 105 %) DURING GROUND 
PERFORMANCE CHECK AFTER SCHEDULED INSPECTION. 
BORESCOPE WAS PERFORMED AND FOUND DAMAGES AT 
COMPRESSOR ROTORS STAGES 1, 2 AND 3 (SEE ENGINE 
PARAMETERS AND BORESCOPE PHOTOS IN THE ATTACHED). 
ENGINE REMOVAL ON 19 FEB 2014, AT TSO 5,580 HRS., TSN 
11,580 HRS. AND SEND TO DAE ENGINE DEPOT.  
FLT.LT. CHOB MADEE, A/C MAINTENANCE OFFICER, 601 SQDN., 
WING 6, 20 FEB 2014.” เมื่อ ๑๘ ก.พ.๕๗ ย.S/N ….. มีข้อบกพร่อง Low 
Performance 91 % (เกณฑ์ 95 – 105 %) ระหว่างการทดสอบสมรรถนะ 
ย.หลงัการตรวจตามระยะเวลา ได้ท าการ Borescope พบว่า Compressor 
Rotors Stages 1, 2 และ 3 มีการช ารุด รายละเอียดของ Engine 
Parameters และภาพจากการ Borescope ตามแนบ ได้ถอด ย.ลงจาก บ.
เมื่อ ๑๙ ก.พ.๕๗ ที่ TSO 5,580 HRS., TSN 11,580 HRS. และสง่ ย.ให้ 
กซย.ชอ. ร.อ.ชอบ มาดี น.ชอ.ฝกช.ฝงู.๖๐๑ บน.๖, ๒๐ ก.พ. ๕๗ 
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗) AIRCRAFT ACCESSORY HISTORICAL DATA (ประวัติบริภัณฑอ์ากาศยาน)  

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
6 

PAGE  OF  PAGES   
(หน้า ของ หน้า) 
 
ACCESSORY'S NAME  
(ช่ือบริภัณฑ์) 
 
TYPE AND MANUFACTURER  
(แบบและผูผ้ลิต) 
 
SERIAL NUMBER (เลขล าดับ) 
 
 
ACCEPTANCE DATE (ตรวจรับเมื่อ) 
 
DATE (วันที่) 

ให้ลงจ านวนหน้าทีบ่ันทึกประวัติการปฏิบัติตามแจง้ความเทคนิคนั้น  
เช่น PAGE 1 OF 3 PAGES (หน้า ๑ ของ ๓ หน้า) 
 
ให้ลงช่ือของบริภัณฑ์ที่จะต้องมกีารบันทึกประวัติการปฏิบัตติามแจ้ง 
ความเทคนิค แต่ถ้าเป็นอากาศยานหรอืเครือ่งยนต์ ใหล้งว่า AIRCRAFT หรอื 
ENGINE 
ให้ลงแบบและบริษัทผู้ผลิตบริภัณฑ์ เช่น C-130H, LM AERO หากเป็น
บริภัณฑ์ใหล้งหมายเลข PART NO. และบริษัทผูผ้ลิต  
 
ให้ลงหมายเลขล าดับของบริภัณฑ์นั้น แต่ถ้าเป็นอากาศยานให้ลง 
หมายเลข ทอ.ของอากาศยานเครือ่งนั้น และอาจจะลงหมายเลข 
ประจ าฝงูบินก ากับไว้ในวงเล็บด้วยก็ได้ เช่น 1/23 (60101)  
ให้ลงวันเดือนปทีี่ได้ตรวจรบับริภัณฑ์หรืออากาศยานน้ันไปใช้งาน 
เช่น 10 JAN 1981    
ให้ลงวันเดือนปทีี่ได้รับแจ้งความเทคนิคฉบับนั้น  
 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 228 (ทอ.ชอ.๒๒๘) TECHNICAL DIRECTIVE COMPLIANCE RECORD (ประวัติการปฏิบัติตามแจง้ความเทคนิค) 

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
7 
 
 
 
8 
 
9 
 
 
 
 

10 
 
 

11 

TECHNICAL DIRECTIVE NO. (หมายเลข) 
 
 
 
SUBJECT (เรื่อง) 
 
COMPLIANCE DATE (ปฏิบัติแล้ววันที)่ 
 
 
 
 
INSPECTOR (ผู้ตรวจ) 
 
 
MAINT OFFICER (นายทหารซ่อมบ ารงุ) 

ให้ลงหมายเลขของแจ้งความเทคนิคที่ได้รบัจากกองวิทยาการ 
กรมช่างอากาศ หากมีบรรณสารเทคนิคทีเ่กี่ยวข้องใหล้งหมายเลขก ากบัไว้ใน
วงเลบ็ เช่น (TCTO …. หรือ SB …. หรือ AD …..) เป็นต้น  
 
ให้ลงช่ือเรือ่งทีจ่ะต้องปฏิบัต ิ
 
ให้ลงวันเดือนปทีี่ได้ท าการปฏิบัติตามแจง้ความเทคนิค รวมทั้งใหบ้ันทึกผล
การปฏิบัตลิงในแบบพมิพ์ RTAF DAE 227 (ทอ.ชอ.๒๒๗) AIRCRAFT 
ACCESSORY HISTORICAL DATA (ประวัติบริภัณฑ์อากาศยาน) ของอากาศ
ยาน เครื่องยนต์ หรือบริภัณฑ์อากาศยานน้ัน ๆ ไว้ด้วย ตามบทที่ ๓ ข้อ 
๓.๑๒.๒       
ให้ลงช่ือยอ่ และสกุลเต็มของเจ้าหน้าที่ตรวจเพื่อรบัรองว่าได้มีการ 
ปฏิบัติตามแจง้ความเทคนิคที่ได้รบัเรียบร้อยแล้ว 
 
ให้นายทหารซ่อมบ ารุงผู้รบัผิดชอบลงช่ือย่อ และสกุลเต็มเพือ่รับรอง 
การปฏิบัติ ฯ เช่นเดียวกับช่องที่ 10 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 228 (ทอ.ชอ.๒๒๘) TECHNICAL DIRECTIVE COMPLIANCE RECORD (ประวัติการปฏิบัติตามแจง้ความเทคนิค) 

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
12 ORGANIZATION (หน่วย) ให้ลงช่ือหน่วยที่ท าการปฏิบัติตามแจ้งความเทคนิค เช่น 

A/C MAINTENANCE SECTION, 403 SQUADRON (ฝกช. ฝูง ๔๐๓)  

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 228 (ทอ.ชอ.๒๒๘) TECHNICAL DIRECTIVE COMPLIANCE RECORD (ประวัติการปฏิบัติตามแจง้ความเทคนิค) 

 

 

 



  

 

 



  

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
1 
 
2 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
6 

PAGE  OF  PAGES (หน้า ของ หน้า) 
 
ACCESSORY'S NAME (ช่ือบริภัณฑ์) 
 
TYPE AND MANUFACTURER  
(แบบและผูผ้ลิต) 
 
SERIAL NUMBER (เลขล าดับ) 
 
 
 
ACCEPTANCE DATE (ตรวจรับเมื่อ) 
 
 
DATE (วันที่) 

ให้ลงจ านวนหน้า เช่น PAGE 2 OF 3 PAGES (หน้า ๒ ของ ๓ หน้า) 
 
ให้ลงช่ือของบริภัณฑ์ ถ้าเป็นอากาศยานหรือเครื่องยนต์ ให้ลงว่า AIRCRAFT 
หรือ ENGINE  
ให้ลงแบบและช่ือผูผ้ลิตบริภัณฑ์นั้น  
 
  
ให้ลงหมายเลขล าดับของบริภัณฑ์นั้น แต่ถ้าเป็นอากาศยานให้ลง 
หมายเลข ทอ.ของอากาศยานเครือ่งนั้น และอาจจะลงหมายเลข 
ประจ าฝงูบินก ากับไว้ในวงเล็บด้วยก็ได้ เช่น 12/35 (60112) 
 
ให้ลงวันเดือนปทีี่ได้ตรวจรบับริภัณฑ์หรืออากาศยานน้ันไปใช้งาน 
เช่น 17 JAN 1992   
 
ให้ลงวันเดือนปทีี่ได้ลงบันทึกประวัตลิงในแบบพิมพ์ RTAF DAE 229  
(ทอ.ชอ. ๒๒๙) นี้  

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 229 (ทอ.ชอ.๒๒๙) SIGNIFICANT HISTORICAL DATA (ประวัตทิี่ควรบันทึก) 

 

 

 



  

 

 

ช่องที ่ หัวข้อ การบันทึก 
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8 

SIGNIFICANT HISTORICAL DATA 
(บันทึกข้อความ) 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZATION (หน่วย) 
 

ให้ลงบันทกึข้อความที่ต้องการลงในช่องนีเ้มื่อจบข้อความแลว้ให้ลง 
ยศ ช่ือและช่ือสกุลเต็มของผูบ้ันทึกต่อท้ายข้อความด้วย เช่น  
“DURING 28 FEBRUARY 2013 TO 17 FEBRUARY 2014, F-16 MIDLIFE 
UPGRADE / MLU MODIFICATION HAS BEEN PERFORMED ON THIS 
AIRCRAFT BY LM AERO.  
FLT.LT. AKE MEESUK”  
(เมื่อ ๒๘ ก.พ.๕๖ – ๑๗ ก.พ.๕๗ บ.ได้เข้ารบัการปรับปรงุขีดความสามารถ 
F-16 MLU โดยบริษัท LM AERO. ร.อ.เอก มีสุข)      
 
ให้ลงช่ือหน่วยของผู้ท าการบันทกึประวัติที่ควรบันทึก เช่น  
A/C MAINTENANCE SECTION, 403 SQUADRON (ฝกช. ฝูง ๔๐๓) 

 

การบันทึกแบบพิมพ์ RTAF DAE 229 (ทอ.ชอ.๒๒๙) SIGNIFICANT HISTORICAL DATA (ประวัตทิี่ควรบันทึก) 
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