
บันทกึข้อความ 
(สําเนา) 

ส่วนราชการ    สนภ.ทอ.(กวก.โทร.๒-๐๙๕๓) 
ที่    กห  ๐๖๑๔.๓/๕๑๒    วันที่       ๘    มิ.ย.๕๒ 

เร่ือง    ขออนมุตัใิช้ระเบียบ  ทอ.วา่ด้วยนิรภยัการบนิ  พ.ศ.๒๕๕๒ 

เรียน    ผบ.ทอ.     

                    ๑.    ตามคําสัง่  ทอ.(เฉพาะ)  ลบั  ท่ี  ๔๐/๕๒  ลง  ๑  เม.ย.๕๒  แก้อตัรา  ทอ.  ให้ยกเลกิ

อตัรา  ทอ.พ.ศ.๒๕๓๙  และให้ใช้อตัรา  ทอ.พ.ศ.๒๕๕๒  สง่ผลให้การกําหนดหน้าท่ีของสว่นราชการ  ทอ.   

ท่ีเก่ียวข้องตามระเบียบ  ทอ.วา่ด้วยนิรภยัการบนิ  พ.ศ.๒๕๔๕  มีการเปลี่ยนแปลง  จงึเห็นสมควรปรับปรุง

แก้ไขระเบียบฯ  ดงักลา่ว  เพ่ือให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกบัสภาวการณ์ในปัจจบุนั   

 ๒.    เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงตามข้อ  ๑  สนภ.ทอ.ได้ร่างระเบียบฯ  เสนอให้

สว่นราชการ  ทอ.ท่ีเก่ียวข้อง  ตรวจสอบความถกูต้องและความเหมาะสมแล้ว  อีกทัง้เสนอให้  สบ.ทอ.

ตรวจสอบความถกูต้องของหนงัสือราชการ  รวมทัง้การบงัคบัใช้ทางกฎหมาย  พบวา่มีความถกูต้อง        

ไมข่ดัตอ่กฏหมายและสามารถใช้บงัคบัได้ 

 ๓.    สนภ.ทอ.พิจารณาแล้ว  เพ่ือให้การดําเนินงานด้านนิรภยัการบนิ  ทอ.เป็นไปด้วย  

ความเรียบร้อย  สมความมุง่หมายของทางราชการ  จงึเห็นควรยกเลกิระเบียบ  ทอ.วา่ด้วยนิรภยัการบนิ  

พ.ศ.๒๕๔๕  และใช้ระเบียบ  ทอ.วา่ด้วยนิรภยัการบนิ  พ.ศ.๒๕๕๒  ท่ีแนบ  แทน  

 จงึเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนมุตัติามข้อ  ๓  และลงช่ือในระเบียบฯ  ท่ีแนบให้ตอ่ไป            

 

                                                (ลงช่ือ)   พล.อ.ต. นิวตั    เนือ้นุ่ม 

                                                                          ผอ.สนภ.ทอ. 

 

(ลงช่ือ)    พล.อ.ท. วนิยั    เปลง่วทิยา                                   

                          ผช.เสธ.ทอ.ฝยก.                                                   

                              ๑๕  มิ.ย.๕๒    

                                                  

(ลงช่ือ)    พล.อ.ท. บญุยฤทธ์ิ    เกิดสขุ               

                          รอง  เสธ.ทอ. 

                          ๑๘  มิ.ย.๕๒ 
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เรียน    ผบ.ทอ. 

                     กระผมพิจารณาแล้ว  เห็นสมควรอนมุตั ิ ตามข้อ  ๓  และลงช่ือในระเบียบฯ  ท่ีแนบ 

                     (ลงช่ือ)    พล.อ.อ. มานิต    สพนัธพุงษ์ 

                                               เสธ.ทอ. 

                                           ๑๙  ม.ิย.๕๒ 

 

อนมุตัติามข้อ  ๓   

ลงช่ือให้แล้ว 

                     (ลงช่ือ)    พล.อ.อ. อิทธพร    ศภุวงศ์ 

                                                ผบ.ทอ. 

                                             ๒๖  ม.ิย.๕๒ 

 

สําเนาถกูต้อง 

                   น.อ.    

                         (เผดจ็    พทิกัษ์ภวูดล) 

                             ผอ.กวก.สนภ.ทอ. 

                                      ๙   ก.ค.๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น.ท.หญิง  สวุชิราฯ    พิมพ์/ทาน 

น.อ. นพพลฯ             ตรวจ                                                                                                              



 
สารบญั 

                                                                                      หน้า 

หมวด  ๑      คําจํากดัความ                                                                                        ๑ 

หมวด  ๒ นโยบายนิรภยัการบนิ ๕ 

หมวด  ๓ โครงสร้างของงานนิรภยัการบนิ ๗ 

หมวด  ๔ หน้าท่ีและความรับผิดชอบ ๘ 

หมวด  ๕ คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ ๑๗ 

หมวด  ๖ การประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ ๑๙ 

หมวด  ๗ ระบบการรายงาน ๒๑ 

หมวด  ๘ การกระจายขา่วด้านนิรภยัการบนิ ๓๐ 

หมวด  ๙ การตรวจนิรภยัการบนิ ๓๑ 

หมวด  ๑๐ การฝึกศกึษานิรภยัการบนิ ๓๕ 

หมวด  ๑๑ รางวลันิรภยัการบนิ ๓๗ 

หมวด  ๑๒ การเตรียมการและการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉิน 

             หรืออบุตัเิหตใุนและนอกเขตสนามบนิ ๓๙ 

หมวด  ๑๓ การสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ ๔๔ 

หมวด  ๑๔ การวิเคราะห์นิรภยัการบนิ                                                            ๕๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(สําเนา) 

              

 

 

 

ระเบียบกองทพัอากาศ 

วา่ด้วยนิรภยัการบนิ   

พ.ศ.๒๕๕๒ 

                                                       . 

 เพ่ือให้การปฏิบตัภิารกิจการบนิของกองทพัอากาศเกิดความปลอดภยัสงูสดุ  จงึวางระเบียบไว้ 

ดงัตอ่ไปนี ้

 ข้อ  ๑ ระเบียบนีเ้รียกวา่  “ระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยนิรภยัการบนิ  พ.ศ.๒๕๕๒” 

 ข้อ  ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใช้บงัคบัตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นต้นไป 

ข้อ  ๓ ให้ยกเลกิระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยนิรภยัการบนิ  พ.ศ.๒๕๔๕  

 บรรดาระเบียบ  และคําสัง่อ่ืนใดในสว่นท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบนี ้ หรือซึง่ขดัหรือแย้ง 

กบัระเบียบนี ้ ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

 ข้อ  ๔ ให้ผู้ อํานวยการสํานกังานนิรภยัทหารอากาศรักษาการตามระเบียบนี ้ และมีอํานาจ

ออกระเบียบปลีกยอ่ย    คูมื่อ  หรือคําแนะนํา  ซึง่ไมข่ดัหรือแย้งกบัระเบียบนีไ้ด้ตามความจําเป็นและเหมาะสม  

 

หมวด ๑ 

คําจํากดัความ 

 

 ข้อ  ๕ ในระเบียบนี ้

  ๕.๑ “นิรภยัการบนิ”  หมายความวา่  การดําเนินกิจกรรมใด  ๆ  เพ่ือให้เกิดความ

ปลอดภยัในการปฏิบตัภิารกิจการบนิ  โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือพทิกัษ์รักษาชีวิตและทรัพย์สนิ 

  ๕.๒ “อากาศยานอบุตัเิหต”ุ  หมายความวา่  เหตกุารณ์หรือลําดบัเหตกุารณ์ใด  ๆ   

ท่ีเกิดขึน้กบัอากาศยาน  โดยไมต้่องการและไมไ่ด้ตัง้ใจให้เกิดขึน้ของนกับนิ  เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  หรือ

บคุคลอ่ืน  และมิใช่การกระทําของข้าศกึ  ทําให้บคุคลท่ีเก่ียวข้องเกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต  หรืออากาศยาน 

ได้รับความเสียหาย  ทัง้นีเ้หตเุกิดขึน้ระหวา่งเวลาตัง้แตต่ดิเคร่ืองยนต์เพ่ือตัง้ใจทําการบนิ  ซึง่แบง่ขัน้ของ 

 

                                                                                                                                       อากาศยาน... 
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อากาศยานอบุตัเิหตเุป็น  ๓  ขัน้  โดยการพจิารณาขัน้ของการบาดเจ็บและความชํารุดเสียหายของอากาศยาน 

มีเกณฑ์กําหนดตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ   

   ๕.๒.๑    “ขัน้อบุตัเิหตใุหญ่”  หมายความวา่  อบุตัเิหตท่ีุยงัผลให้นกับนิ   

หรือผู้ เก่ียวข้องกบัอบุตัเิหต ุ เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บสาหสั  หรืออากาศยานได้รับความชํารุดเสียหาย 

ขัน้จําหนา่ยหรือเสียหายมาก  

   ๕.๒.๒ “ขัน้อุบัติเหตุย่อย”  หมายความว่า  อุบัติเหตุท่ียังผลให้นักบิน 

หรือผู้ เก่ียวข้องกบัอบุตัเิหตไุด้รับบาดเจ็บเลก็น้อย  หรืออากาศยานได้รับความชํารุดเสียหายขัน้เสียหายเลก็น้อย  

   ๕.๒.๓ “ขัน้อบุตักิารณ์”  หมายความวา่  อบุตัเิหตท่ีุยงัผลให้อากาศยาน 

ชํารุดเสียหายต่ํากวา่ขัน้เสียหายเล็กน้อย  แตน่กับินหรือผู้ เก่ียวข้องไมไ่ด้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 

  ๕.๓ “ตัง้ใจทําการบนิ”  หมายความวา่  ความประสงค์ของนกับนิท่ีจะนําเอาอากาศยาน

นัน้ไปทําการบนิ  โดยนบัตัง้แตน่กับนิเร่ิมปฏิบตัติามกรรมวิธีในการหมนุตดิเคร่ืองยนต์  และจะสิน้สดุลง 

เม่ือนกับนินําอากาศยานนัน้กลบัมาลงและจอดไว้  ณ  จดุท่ีกําหนดไว้แล้ว  หรือท่ีอ่ืน  ๆ  เม่ือจําเป็น  จนกระทัง่

ทําการดบัเคร่ืองยนต์  ใบพดัหรือใบพดัประธานหยดุน่ิง  และใสไ่ม้ห้ามล้อเรียบร้อย   

  ๕.๔ “เขตสนามบนิ”  หมายความวา่  พืน้ท่ีซึง่เป็นท่ีตัง้ของกองบนิ  โรงเรียนการบนิ  

ฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม  หรือฝงูบนิอิสระปฏิบตัภิารกิจพิเศษ  

  ๕.๕ “นอกเขตสนามบนิ”  หมายความวา่  พืน้ท่ีภายในวงกลมรัศมี  ๘  กิโลเมตร      

จากจดุอ้างอิงของสนามบนิท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแถลงขา่วการบนิ  หรือจากจดุกึ่งกลางทางวิง่  ทัง้นี ้

ไมร่วมพืน้ท่ีในเขตสนามบนิ 

  ๕.๖ “เขตเตรียมปฏิบตักิารบนิ”  หมายความวา่  พืน้ท่ีหรือสถานท่ีท่ีใช้เป็นท่ีจอด  

บริการอากาศยาน  ขบัเคลื่อน  และขึน้-ลงของอากาศยาน 

  ๕.๗ “องค์ประกอบบคุคล”  หมายความวา่  องค์ประกอบทางสรีรวิทยาหรือจิตวิทยา 

การบนิของแตล่ะบคุคล  เช่น  สภาพร่างกาย  บคุลกิภาพ  ทศันคต ิ นิสยั  อารมณ์  ความเครียด  ความรู้   

ความชํานาญ  เป็นต้น  องค์ประกอบเหลา่นีมี้สว่นทําให้บคุคลปฏิบตังิานได้สําเร็จตามความมุง่หมายหรือล้มเหลว 

  ๕.๘ “อตัราอากาศยานอบุตัเิหต”ุ  หมายความวา่  เกณฑ์การเปรียบเทียบอากาศยาน 

อบุตัเิหต ุ โดยคํานวณจากจํานวนของอากาศยานอบุตัเิหตหุารด้วยจํานวนชัว่โมงบนิท่ีปฏิบตักิารจริงของหนว่ย 

ตามปกตอิตัราอากาศยานอบุตัเิหตจุะคณูด้วยตวัประกอบท่ีใช้เทียบเป็นแสน  (๑๐๐,๐๐๐)   หม่ืน  (๑๐,๐๐๐)  

หรือพนั  (๑,๐๐๐)  เพ่ือหลีกเล่ียงคา่ท่ีเป็นจดุทศนิยม 

  ๕.๙ “อากาศยานใกล้จะชนกนั”  หมายความวา่  อากาศยานตัง้แต ่ ๒  เคร่ืองขึน้ไป 

 

    เคล่ือนท่ี... 
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เคล่ือนท่ีเข้าใกล้กนัในทิศทางและระยะหา่ง  ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะทําให้เกิดอบุตัเิหต ุ

  ๕.๑๐ “อากาศยานคาดวา่จะสญูหาย”  หมายความวา่  อากาศยานท่ีขาดการตดิตอ่

กบัหน่วยควบคมุจราจรทางอากาศและไมล่งสนามบนิตามเวลาท่ีกําหนดไว้ในแผนการบิน  โดยท่ีอากาศยานนัน้ 

ใช้เวลาบนิเกินกวา่เวลาของอตัราความสิน้เปลืองของเชือ้เพลงิท่ีมีอยู ่  

   ๕.๑๑  “หน่วยบนิ”  หมายความวา่  หน่วยท่ีมีการปฏิบตัภิารกิจการบนิ  ได้แก่  กองบนิ      

และโรงเรียนการบนิ  รวมทัง้  กรมช่างอากาศ   

  ๕.๑๒ “ผู้บงัคบับญัชา”  หมายความวา่  หวัหน้าสว่นราชการระดบัตา่ง ๆ  ของ 

กองทพัอากาศ  หวัหน้าหนว่ยบนิ  ผู้บงัคบัฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม  ผู้บงัคบัฝงูบนิอิสระปฏิบตัิ

ภารกิจพิเศษ  และหวัหน้าสายวิทยาการ 

   ๕.๑๓ “คณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ”  หมายความวา่   

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้เพ่ือสอบสวนอากาศยานอุบตัิเหตขุัน้อุบตัิเหตุใหญ่และอุบตัิเหตุย่อย  

หรืออบุตักิารณ์ท่ีผู้บญัชาการทหารอากาศต้องการให้ดําเนินการเป็นกรณีพิเศษ  ทัง้ภายในและภายนอก

ประเทศ  โดยวิเคราะห์หาสาเหต ุ และ/หรือองค์ประกอบสาเหตขุองอากาศยานอบุตัเิหต ุ แล้วนําไป

พิจารณาเสนอแนะการแก้ไข  เพ่ือป้องกนัมิให้อากาศยานเกิดอบุตัเิหตทํุานองเดียวกนัขึน้อีก  

  ๕.๑๔ “คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ”  หมายความวา่  คณะเจ้าหน้าท่ี 

ของสํานกังานนิรภยัทหารอากาศท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้  เพ่ือดําเนินการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตแุละสามารถ

เดนิทางไปบริเวณอากาศยานอบุตัเิหตไุด้ทนัทีเม่ือเกิดเหตกุารณ์   

   ๕.๑๕ “คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภัยการบิน  กองบิน”  หมายความว่า   

คณะเจ้าหน้าท่ีของหนว่ยบนิท่ีได้รับการแตง่ตัง้ขึน้  เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์หาสาเหต ุ และ/หรือองค์ประกอบ

สาเหตขุองอากาศยานในสงักดัเกิดอบุตัเิหต ุ

   ๕.๑๖  “คณะกรรมการพิจารณาจําหน่ายอากาศยาน”  หมายความวา่  คณะกรรมการ 

ท่ีได้รับการแตง่ตัง้  เพ่ือพิจารณาตรวจสอบการจําหนา่ยอากาศยาน  เคร่ืองยนต์  บริภณัฑ์หลกั  ออกจาก

ทะเบยีนประจําการของกองทพัอากาศ  โดยเหตท่ีุเป็นอากาศยานท่ีเลกิใช้  หรือเส่ือมคณุภาพ  หรือมีสถานะ

ไมค่รบชดุ  ไมส่ามารถใช้งานได้อีกตอ่ไปหรือซอ่มได้แตไ่มคุ่้มคา่  หรือไมป่ลอดภยัตอ่การบนิ   

   ๕.๑๗ “คณะกรรมการพิจารณาทําลายซากอากาศยาน”  หมายความวา่  คณะกรรมการ 

ท่ีได้รับการแตง่ตัง้  เพ่ือพิจารณาทําลายซากอากาศยาน  หลงัจากคณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  

กองทัพอากาศ  ได้ดําเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุของอากาศยานอุบัติเหตุรายนัน้เรียบร้อยแล้ว   

หมดความจําเป็นท่ีจะต้องเก็บรักษาซากอากาศยานเพ่ือใช้เป็นหลกัฐานอีกตอ่ไป  และคณะกรรมการ

พิจารณาจําหน่ายอากาศยาน  ได้จําหน่ายอากาศยานออกจากทะเบียนประจําการของกองทพัอากาศ 

 

๕.๑๘    “ฝ่ายอํานวยการ... 
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  ๕.๑๘ “ฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิ”  หมายความวา่  หนว่ยงานหรือบคุคล              

ท่ีทําหน้าท่ีสนบัสนนุผู้บงัคบับญัชาเก่ียวกบังานทางด้านนิรภยัการบนิ   

  ๕.๑๙ “นายทหารฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิ”  หมายความวา่  นายทหารสญัญาบตัร

ท่ีทําหน้าท่ีสนบัสนนุผู้บงัคบับญัชาเก่ียวกบังานทางด้านนิรภยัการบนิ  มีคณุสมบตัสํิาเร็จการศกึษาหลกัสตูร 

นายทหารชัน้ผู้บงัคบัฝงูหรือเทียบเท่า  และหลกัสตูรนายทหารนิรภยัการบนิหรือหลกัสตูรการบริหารนิรภยัการบนิ

ของกองทพัอากาศหรือเทียบเท่า  โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดําเนินงานด้านนิรภยัการบนิ 

  ๕.๒๐ “นายทหารนิรภยั”  หมายความวา่  นายทหารสญัญาบตัรท่ีมีคณุสมบตั ิ

สําเร็จการศึกษาหลกัสตูรนายทหารชัน้ผู้บงัคบัฝงูหรือเทียบเท่า  และหลกัสตูรนายทหารนิรภยัการบิน 

หรือหลกัสูตรการบริหารนิรภยัการบินหรือหลกัสูตรนิรภยัภาคพืน้ของกองทัพอากาศหรือเทียบเท่า   

โดยได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดําเนินงานด้านนิรภยัของหน่วยในระดบัหนว่ยบนิ  

  ๕.๒๑ “นายทหารนิรภยัการบนิ”  หมายความวา่  นายทหารสญัญาบตัรท่ีสําเร็จ 

การศกึษาหลกัสตูรนายทหารนิรภยัของกองทพัอากาศหรือเทียบเท่า  และได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัหิน้าท่ี

นายทหารนิรภยัการบนิของหน่วย   ทําหน้าท่ีเสมือนนายทหารฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิระดบัฝงูบนิ   

ฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม  หรือฝงูบนิอิสระปฏิบตัภิารกิจพิเศษ   

  ๕.๒๒ “นายทหารนิรภยัสนบัสนนุการบนิ”  หมายความวา่  หวัหน้ากิจการ 

ระดบัแผนกในสายงานช่างอากาศ  ส่ือสาร  สรรพาวธุ  แพทย์  ต้นหน  และชา่งโยธา  หรือผู้ ท่ีได้รับการแตง่ตัง้ 

โดยผู้บงัคบับญัชาหน่วยบนิให้ปฏิบตัหิน้าท่ีแทนในการควบคมุดแูลงานในสายงานนัน้  ๆ  เพ่ือสนบัสนนุ 

ภารกิจการบนิให้เกิดความปลอดภยั 

  ๕.๒๓ “เจ้าหน้าท่ีนิรภยั”  หมายความว่า  นายทหารประทวนท่ีสําเร็จการศกึษา 

หลกัสตูรนิรภยัสําหรับผู้ปฏิบตังิานสนบัสนนุด้านการบนิ  หรือหลกัสตูรเจ้าหน้าท่ีนิรภยัภาคพืน้  และได้รับ

การแตง่ตัง้ให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบงานธุรการ  โดยช่วยเหลือในการดําเนินงานด้านนิรภยั   

  ๕.๒๔ “นิรภัยสนับสนุนการบิน”  หมายความว่า  การดําเนินกิจกรรมใด  ๆ   

ของสายวิทยาการท่ีสนบัสนนุการบนิ  เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการปฏิบตัภิารกิจการบนิ   

  ๕.๒๕ “ผู้ ทํางานในอากาศ”  หมายความวา่  นกับนิ  ศษิย์การบนิ  ต้นหน  ผู้ตรวจการณ์  

ผู้ ทิง้ระเบิด  พลประจําปืน  เจ้าหน้าท่ีวิทยุ  เจ้าหน้าท่ีช่างอากาศ  เจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปทางอากาศ  

เจ้าหน้าท่ีขนสง่ทางอากาศ  เจ้าหน้าท่ีต้อนรับบนอากาศยาน  เจ้าหน้าท่ีค้นหาช่วยชีวิต  แพทย์เวชศาสตร์การบนิ  

และพยาบาลเวชศาสตร์การบนิ 

  ๕.๒๖ “มาตรฐานนิรภยั”  หมายความวา่  ระเบยีบ  คําสัง่  คําแนะนํา  แจ้งความวทิยาการ 

 

คูมื่อ... 
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คูมื่อ  รายการปฏิบตั ิ รายการตรวจสอบ  ระเบียบปฏิบตั ิ และหนงัสือสัง่การอ่ืน  ๆ  ท่ีมีลกัษณะกําหนด

ขัน้ตอนมาตรฐานงานหรือภารกิจ  รวมทัง้วธีิปฏิบตั ิ เป็นการป้องกนัความผิดพลาดหรือสบัสน  เพ่ือความ

ปลอดภยั  และประสทิธิภาพของงาน  ได้แก่  คูมื่อการบนิ  คูมื่อการซอ่มบํารุง  รวมทัง้รายการปฏิบตัิและรายการ

ตรวจสอบ  กฎการบินสากลขององค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ  ระเบียบกองทพัอากาศว่าด้วย 

กฎการบินทัว่ไปรวมทัง้หนงัสือคูมื่ออ่ืน  ๆ  ซึง่มีคําแนะนํา  คําเตือน  เพ่ือความปลอดภยัในนิรภยัแตล่ะสาขา  

และท่ีผู้บญัชาการทหารอากาศอนมุตัใิห้ใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิง  ให้ถือเป็นมาตรฐานนิรภยั 

  ๕.๒๗ “การสอบสวน”  หมายความว่า  การค้นหาข้อมูล  หลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง 

กบัปัญหาของอบุตัเิหต ุ หรืออนัตรายโดยละเอียดอยา่งมีระบบ   เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตขุองอบุตัเิหตหุรือ

อนัตราย  อนัเป็นการป้องกนัไมใ่ห้เกิดอบุตัเิหตทํุานองเดียวกนัซํา้ขึน้อีก 

  ๕.๒๘ “สาเหต”ุ  หมายความวา่  เหตกุารณ์  การกระทํา  สภาวะแวดล้อม  หรือสิง่ใด  ๆ   

ท่ียงัผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือความชํารุดเสียหาย 

  ๕.๒๙ “องค์ประกอบสาเหต”ุ  หมายความวา่  เหตกุารณ์  การกระทํา  สภาวะแวดล้อม  

หรือสิง่ใด  ๆ  ท่ีเช่ือมโยงหรือช่วยให้เกิดอบุตัเิหต ุ  

  ๕.๓๐ “อนัตราย”  หมายความวา่  การปฏิบตั ิ สถานการณ์  หรือสิง่แวดล้อมใด  ๆ   

ท่ีอาจก่อให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่บคุคล  อากาศยาน  อาวธุท่ีใช้กบัอากาศยาน  สิง่อํานวยความสะดวก   

และอุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบิน  โดยท่ีการปฏิบตัิ  สถานการณ์  หรือสิ่งแวดล้อมนัน้  ๆ  ยงัไม่ทําให้

เกิดการบาดเจ็บตอ่บคุคลหรือความเสียหายตอ่อากาศยาน 

  ๕.๓๑ “บตัรอนญุาตผา่นเข้าบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต”ุ   หมายความวา่  บตัรแสดง

ตนสําหรับบคุคลหรือเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องท่ีมีสทิธิในการผา่นเข้า-ออกบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ

 

หมวด  ๒ 

นโยบายนิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๖ เพ่ือให้นโยบายนิรภยัการบนิเกิดประสทิธิภาพในการสร้างความปลอดภยัในการบนิ 

หรือป้องกนัการสญูเสียเน่ืองจากอากาศยานอบุตัเิหต ุ และช่วยให้ภารกิจกองทพัอากาศสําเร็จ  จงึกําหนด 

ขอบเขตและมาตรการของนโยบายนิรภยัการบนิไว้ดงันี ้

  ๖.๑ ขอบเขตและมาตรการของนโยบายนิรภยัการบนิระดบักองทพัอากาศ 

   ๖.๑.๑ ต้องสนบัสนนุ  กฎหมาย  ระเบียบเก่ียวกบัความปลอดภยั 

ในหน่วยงาน  หรือองค์กรอ่ืน  ๆ  ของรัฐ 

๖.๑.๒    ผู้บงัคบับญัชา... 
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   ๖.๑.๒    ผู้บงัคบับญัชาทกุคนต้องมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเร่ืองความปลอดภยั 

ในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกบัการบนิในสงักดั  ให้เป็นไปตามกฎ  หรือระเบียบแหง่ความปลอดภยั 

ท่ีกําหนดขึน้โดยเคร่งครัด 

   ๖.๑.๓    กองทัพอากาศจะให้ความร่วมมือและช่วยเหลือหน่วยนอก 

กองทพัอากาศ  เพ่ือผลประโยชน์ร่วมกนัในอนัท่ีจะสง่เสริมความปลอดภยัในการบนิเป็นสว่นรวม 

   ๖.๑.๔    ต้องมีมาตรการป้องกนัและบรรเทาความเสียหายตอ่ทรัพย์สนิ   

ทางราชการและทรัพย์สนิสาธารณะ  รวมทัง้การบาดเจ็บตอ่ประชาชนจากการปฏิบตัภิารกิจการบนิของ

กองทพัอากาศ 

   ๖.๑.๕  ความปลอดภยัในกิจการการบิน  เป็นหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีทุกคน 

ในทกุระดบัท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัแก่ตนเองและผู้ อ่ืน 

    ๖.๑.๖ ข้อมูลจากการสอบสวนอากาศยานอุบตัิเหตุต้องถูกนําไปใช้ใน 

เชิงการป้องกันเท่านัน้  ห้ามนําไปใช้เพ่ือประกอบการพิจารณาความผิดของพยานและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง 

กับอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๖.๒ บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยบินในการนํานโยบายนิรภยัการบินแปลงเป็น

การปฏิบตัิ 

   ๖.๒.๑ ต้องจดัทําแผนงาน  โครงการ  และ/หรือกิจกรรมนิรภยัการบนิรองรับ

นโยบายนิรภยัการบนิกองทพัอากาศประจําปี  โดยให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของหนว่ย  และให้มี    

การปฏิบตัติลอดจนพฒันาแผนงาน  โครงการ  และ/หรือกิจกรรมนิรภยัการบนิของหน่วยอยา่งตอ่เน่ือง 

   ๖.๒.๒ ผู้บงัคบับญัชาทกุคนต้องสนบัสนนุ  และสง่เสริมการดําเนินกิจกรรม

ด้านนิรภยัการบนิของหนว่ย  และตดิตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน  โครงการ  และ/หรือ

กิจกรรมนิรภยัการบนิของหน่วยให้เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ 

  ๖.๓ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ    จดัทําร่างนโยบายนิรภยัการบนิเสนอตอ่ 

คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ  ให้ความเห็นชอบก่อนประกาศใช้ 

 

หมวด  ๓... 
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หมวด  ๓ 

โครงสร้างของงานนิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๗ เพ่ือให้การดําเนินงานด้านนิรภยัการบนิมีขอบเขตท่ีชดัเจน  จงึกําหนดให้หน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัภิารกิจการบนิ  ควบคมุกํากบัดแูลมาตรฐานความปลอดภยัในการบนิ  ในเร่ือง

ตอ่ไปนี ้

  ๗.๑ ผู้ ทํางานในอากาศ 

  ๗.๒ อากาศยาน 

  ๗.๓ สนามบนิ 

  ๗.๔ การจราจรทางอากาศ  เคร่ืองช่วยเดนิอากาศ  และห้วงอากาศ 

  ๗.๕ การสรรพาวธุอากาศยาน 

  ๗.๖ สภาพอากาศและสิง่แวดล้อม 

 ข้อ  ๘ ขอบเขตในการให้ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภยัในการปฏิบตัภิารกิจการบนิ  

จะต้องเก่ียวข้องกบัเร่ืองดงัตอ่ไปนี ้

  ๘.๑ ผู้ ทํางานในอากาศ  

  ๘.๒ อากาศยาน 

  ๘.๓  สนามบนิ 

  ๘.๔ การจราจรทางอากาศ  เคร่ืองช่วยเดนิอากาศ  และห้วงอากาศ 

  ๘.๕ การสรรพาวธุอากาศยาน 

  ๘.๖ สภาพอากาศและสภาพแวดล้อม 

 ข้อ  ๙ การจดัสํานกังาน   

  ๙.๑ กลา่วทัว่ไป    เพ่ือให้การดําเนินงานด้านนิรภยัการบนิเป็นไปอยา่งเป็นระบบ  

เป็นไปตามแผนงาน  โครงการของหน่วย  และบรรลวุตัถุประสงค์ของการป้องกันอากาศยานอุบตัิเหตุ

จงึกําหนดให้หนว่ยระดบักองบินต้องจดัให้มีสํานกังานนิรภยัขึน้  และควรรวมการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยั

ไว้ในสว่นของฝ่ายอํานวยการนิรภยัเดียวกนั 

  ๙.๒ สํานกังานนิรภยั  ประกอบด้วย  สถานท่ีทํางาน  กําลงัพล   ระบบสารสนเทศ

และฐานข้อมลู  วสัดอุปุกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยั 

 

๙.๓    สถานท่ี... 

 



-  ๘  - 

 

  ๙.๓ สถานท่ีทํางาน  ประกอบด้วย  ท่ีเก็บหนังสือราชการ  เอกสาร  สถิติ

เก่ียวกับงานด้านนิรภยั  แผนภมูิตา่ง  ๆ  ตํารา  เอกสารอ้างอิง  ขา่วสาร  และข้อมลูด้านนิรภยัตา่ง  ๆ 

  ๙.๔ กําลงัพล  ประกอบด้วย  บคุคลท่ีได้รับการบรรจตุามอตัราอนมุตั ิ และ/หรือ 

ได้รับการแตง่ตัง้ให้ปฏิบตัหิน้าท่ีในการดําเนินงานด้านนิรภยัของหนว่ย  ได้แก่  หวัหน้าหน่วยงานนิรภยั   

นายทหารฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิ  นายทหารนิรภยัการบนิ  และนายทหารนิรภยัสนบัสนนุการบนิ   

และเจ้าหน้าท่ีนิรภยั   

  ๙.๕ ระบบสารสนเทศและฐานข้อมลู  ประกอบด้วย  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์                 

เคร่ืองสแกน  พร้อมอปุกรณ์เสริม  ระบบปฏิบตักิารตา่ง  ๆ  และเครือขา่ยภายใน  รวมทัง้ระบบฐานข้อมลู

ด้านนิรภยัการบนิ 

  ๙.๖ วสัดอุปุกรณ์ในการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยั  การดําเนินงานด้านนิรภยัของ 

หนว่ย  ควรพจิารณาถึงความจําเป็นต้องใช้อปุกรณ์  ดงัตอ่ไปนี ้

   ๙.๖.๑ ยานพาหนะและเคร่ืองมือส่ือสาร    ฝ่ายอํานวยการนิรภยัต้อง

สามารถเดนิทางด้วยยานพาหนะพร้อมด้วยเคร่ืองมือส่ือสารท่ีสามารถตดิตอ่ได้กบัทกุขา่ยส่ือสารท่ีมีอยู ่  

เพ่ือปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบังานด้านนิรภยั  เช่น  การสํารวจนิรภยัสนามบนิประจําวนั  การเฝ้าสงัเกตการบนิ  

รวมทัง้มีเคร่ืองมือส่ือสารในการปฏิบตัติามแผนการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหต ุ เป็นต้น 

   ๙.๖.๒ อปุกรณ์สอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ หน่วยบนิระดบักองบนิ 

ควรมีอปุกรณ์สอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ ตามคูมื่อการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ                

   ๙.๖.๓ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก  ชุดวีดิทัศน์  เคร่ืองฉายโปรเจ็กเตอร์         

ชุดเคร่ืองขยายเสียง 

 

หมวด  ๔ 

หน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

 

 ข้อ  ๑๐ ผู้บงัคบับญัชา  เป็นผู้ รับผิดชอบในการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยัการบนิทัง้มวล 

ของหนว่ย  เป็นผู้ให้นโยบาย  สัง่การ  สนบัสนนุ  กระตุ้นให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาดําเนินการตามแผนงาน 

และโครงการนิรภยัการบนิของหนว่ย  รวมถึงสัง่การแก้ไข  เพ่ือป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหต ุ  

 ข้อ  ๑๑ หวัหน้าหน่วยขึน้ตรงระดบัตา่ง   ๆ และหวัหน้าสายวิทยาการ  รับผิดชอบในการดําเนินการ 

ในการปฏิบตัิ  เพ่ือป้องกนัอากาศยานอบุตัิเหตตุามท่ีผู้บงัคบับญัชาสัง่การ  และให้การสนบัสนนุการปฏิบตัิ 

 

ตามมติ... 

 



-  ๙  - 

 

ตามมตท่ีิประชมุนิรภยัการบนิ  รวมทัง้ตดิตามผลการปฏิบตัใิห้เป็นไปตามนโยบายและสัง่การของผู้บงัคบับญัชา 

 ข้อ  ๑๒ ผู้ควบคุมกํากับดูแลด้านยุทธการและการฝึก  และผู้ควบคุมกํากับดูแลด้านการ

ซอ่มบํารุง  รับผิดชอบควบคมุดแูลการปฏิบตังิานตา่ง  ๆ  ให้เป็นไปด้วยความปลอดภยัและถกูต้องตาม

มาตรฐานท่ีสายวิทยาการกําหนด 

 ข้อ  ๑๓ นายทหารนิรภยั   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

   ๑๓.๑ ควบคมุดําเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน  และโครงการนิรภยัการบนิของหน่วย 

  ๑๓.๒ ดําเนินกิจกรรมการตรวจนิรภยัการบนิ  ตามข้อ  ๖๙ 

 ข้อ  ๑๔ นายทหารฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ๑๔.๑ เสนอแนะและช่วยเหลือผู้บงัคบับญัชาในการพฒันาโครงการนิรภยัการบนิ 

ของหนว่ย 

  ๑๔.๒ จดัทําและพฒันาแผนการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรือ

อบุตัเิหตขุองหน่วย 

  ๑๔.๓ อบรมชีแ้จงเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบินของหน่วย  และให้ 

ความชว่ยเหลือในการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ อากาศยานอบุตักิารณ์  และอนัตรายตา่ง  ๆ              

  ๑๔.๔ ตรวจและประเมินคา่ประสทิธิผลของแผนงานและโครงการนิรภยัการบนิของหนว่ย 

  ๑๔.๕ ตรวจเย่ียมช่วยเหลือ  ตลอดจนให้คําแนะนําแก่หนว่ยรองด้านนิรภยัการบนิ 

  ๑๔.๖ ดําเนินกิจกรรมการตรวจนิรภยัการบนิ  ตามข้อ  ๖๙ 

  ๑๔.๗ จดัให้มีข้อมลูท่ีเป็นเอกสารและระเบียบปฏิบตั ิ เพ่ือป้องกนัอากาศยาน

อบุตัเิหต ุ และแจกจ่ายให้แก่ผู้ เก่ียวข้อง 

  ๑๔.๘ ตดิตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะในรายงานอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๑๔.๙ กําหนดมาตรการและเตรียมข้อมลูอบุตัเิหตใุห้กบัเจ้าหน้าท่ีประชาสมัพนัธ์ 

ในการให้ขา่วแก่ส่ือมวลชนเม่ือจําเป็น   

  ๑๔.๑๐ จดัทําอปุกรณ์เผยแพร่กิจการด้านนิรภยัการบนิด้วยวิธีโสตทศันศกึษา 

ตามความเหมาะสม 

  ๑๔.๑๑ ดําเนินการด้านการประชมุนิรภยัการบนิ 

  ๑๔.๑๒ รายงานให้ผู้บงัคบับญัชาทราบสถานภาพของการดําเนินงานด้านนิรภยัการบนิ 

  ๑๔.๑๓ กรณีท่ีนายทหารฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิเป็นเหลา่นกับนิ  ให้ทําการบนิ

กบัอากาศยานในสงักดัอยา่งตอ่เน่ือง 

ข้อ  ๑๕    นายทหาร... 

 



-  ๑๐  - 

 

 ข้อ  ๑๕ นายทหารนิรภยัการบนิ  นายทหารนิรภยัสนบัสนนุการบนิ  และเจ้าหน้าท่ีนิรภยั   

มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ  

  ๑๕.๑ ช่วยเหลือผู้บงัคบับญัชาในการพฒันาโครงการนิรภยัการบนิของหน่วย 

    ๑๕.๒ ให้คําแนะนําแก่ผู้บงัคบับญัชาถึงความพร้อมของการปฏิบตัติามแผน 

การปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหต ุ   

  ๑๕.๓ เสนอแนะผู้บงัคบับญัชาในการแตง่ตัง้คณะสํารวจนิรภยัการบนิ   

   ๑๕.๔ ดําเนินกิจกรรมการตรวจนิรภยัการบนิ  ตามข้อ  ๖๙ 

  ๑๕.๕ ให้ความร่วมมือคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  ในการสอบสวน

และวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๑๕.๖ บรรยายสรุปหรือให้ขา่วสาร  เพ่ือป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหตใุห้หนว่ยเก่ียวข้อง

ทราบ 

  ๑๕.๗ ควบคมุการใช้ใบแบบ  สําหรับรายงานด้านนิรภยัการบนิให้ถกูต้อง 

  ๑๕.๘ ตดิตามผลการรายงานด้านนิรภยัการบนิของหนว่ย 

  ๑๕.๙ ประสานและให้การสนบัสนนุตอ่โครงการฝึกยงัชีพ  และเคร่ืองใช้ประจําตวันกับนิ 

  ๑๕.๑๐ จดัทําบนัทกึข้อมลูและการวิเคราะห์นิรภยัการบนิ  ตามข้อ  ๑๑๐  ถงึข้อ ๑๑๒ 

  ๑๕.๑๑ ประสานอยา่งใกล้ชิดกบันายแพทย์เวชศาสตร์การบนิ  และนายทหารยทุธการ  

เพ่ือแก้ปัญหาทางนิรภยัเวชกรรมการบนิ  ท่ีเก่ียวกบัสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ ทําการในอากาศ 

 ข้อ  ๑๖ ผู้ปฏิบตัิแต่ละบุคคล  รับผิดชอบให้เกิดความปลอดภยัระหว่างการปฏิบตัิงาน   

และแจ้งให้ผู้ กํากบัดแูลทราบเม่ือพบอนัตรายในการปฏิบตังิาน 

 ข้อ  ๑๗ ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 

  ๑๗.๑ รายงานอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  ตามข้อ  ๕๒.๕ 

  ๑๗.๒ รายงานอากาศยานอบุตักิารณ์ขัน้ต้น  ตามข้อ  ๕๓.๕ 

  ๑๗.๓  รายงานอากาศยานคาดวา่จะสญูหายขัน้ต้น  ตามข้อ  ๕๔.๓ 

  ข้อ  ๑๘ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  เป็นฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิระดบักองทพัอากาศรับผิดชอบ 

  ๑๘.๑ พฒันาและดําเนินการบริหารแผนงาน  และโครงการนิรภยัการบนิ 

ของกองทพัอากาศ  โดยออกระเบียบ  คูมื่อ  และรายการปฏิบตัเิก่ียวกบัการดําเนินงานด้านนิรภยัการบนิ 

ของกองทพัอากาศ 

 

๑๘.๒    เสนอ... 

 



-  ๑๑  - 

 

  ๑๘.๒ เสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองทพัอากาศ 

  ๑๘.๓ ดําเนินการฝึกศกึษาหลกัสตูรด้านนิรภยัการบนิให้แก่ผู้ เก่ียวข้อง  ตามโครงการ

ศกึษาประจําปีของกองทพัอากาศและให้การฝึกอบรมด้านนิรภยัการบนิแก่ผู้ปฏิบตังิานท่ีเก่ียวข้องกบัการบนิ 

  ๑๘.๔ ตรวจสอบ  ประเมินผล  มาตรฐานความปลอดภยัในการบนิและประเมนิคา่

กิจการนิรภยัการบนิของหนว่ยบนิระดบักองบนิ  ฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม  และฝงูบนิอิสระปฏิบตัิ

ภารกิจพิเศษ  รวมทัง้หน่วยเก่ียวข้องกบักิจการนิรภยัการบนิ 

  ๑๘.๕ จัดดําเนินงานและรวบรวมข่าวสารข้อมูลด้านนิรภยัการบิน  ติดตาม 

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านนิรภยัการบินจากหน่วยนอกกองทัพอากาศและตา่งประเทศ 

  ๑๘.๖ สนบัสนนุการฝึกศกึษาอบรมด้านนิรภยัการบนิแก่ผู้ เก่ียวข้องทัง้หนว่ยงาน

ในและนอกกองทพัอากาศ 

  ๑๘.๗ สอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ

    ๑๘.๘   รวบรวมข้อมลูด้านนิรภยัการบนิของหนว่ยบนิและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

และข้อมลูตามข้อ  ๑๘.๔  รวมทัง้วิเคราะห์ข้อมลูเพ่ือค้นหาแนวโน้มความไมป่ลอดภยัในการบนิ  ตลอดจน

หาแนวทางแก้ไขความไมป่ลอดภยัในการบนิของหนว่ยบนิและกองทพัอากาศ 

  ๑๘.๙ แจ้งเตือนและกระจายข้อมลูขา่วสาร  เพ่ือป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหตใุห้แก่

หนว่ยเก่ียวข้อง 

  ๑๘.๑๐ เก็บรักษาและวิเคราะห์ข้อมลูจากรายงานอากาศยานอบุตัเิหต ุ และข้อมลู

ด้านนิรภยัการบนิอ่ืน  ๆ  หาแนวโน้มของสาเหต ุ และบนัทกึสถิตข้ิอมลูเก่ียวกบัอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๑๘.๑๑ สง่เสริมกิจการนิรภยัการบนิในกองทพัอากาศ  และร่วมมือในการสง่เสริม

กิจการนิรภยัการบนิกบัหน่วยนอกกองทพัอากาศ 

  ๑๘.๑๒ เสนอแนะผู้บงัคบับญัชา  และให้คําแนะนําด้านนิรภยัการบนิตอ่หน่วย 

ขึน้ตรงของกองทพัอากาศ 

  ๑๘.๑๓ จดัให้มีการประชมุสมัมนาด้านนิรภยัการบนิ  เพ่ือแก้ไขปัญหาข้อขดัข้อง

ด้านนิรภยัการบนิ  

 ข้อ  ๑๙ กรมยทุธการทหารอากาศ 

  ๑๙.๑   ดําเนินการด้านยทุธการควบคูก่บัการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยัการบิน 

ในเร่ืองการบริหารกําลงัพลนักบิน  การคดัเลือกอากาศยานและอาวุธอากาศยาน  ตลอดจนการฝึก       

ภาคอากาศปกต ิ หรือการฝึกร่วม/ผสม   เพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการปฏิบตัภิารกิจ 

 

๑๙.๒    เสนอแนะ... 
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  ๑๙.๒ เสนอแนะมาตรการให้คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองทพัอากาศ  

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหตขุองกองทพัอากาศ 

  ๑๙.๓ พิจารณาจดันกับนิในสงักดัท่ีมีประสบการณ์กบัอากาศยานเฉพาะแบบ  

สนบัสนนุสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ในการวเิคราะห์หาสาเหตแุละเสนอแนะมาตรการแก้ไข  เพ่ือป้องกนั

อากาศยานอบุตัเิหตใุนสว่นท่ีเก่ียวข้อง  ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

 ข้อ  ๒๐ กรมกําลงัพลทหารอากาศ   

  ๒๐.๑    พิจารณาดําเนินการให้มีหลกัสตูรเก่ียวกบันิรภยัการบินบรรจอุยูใ่น 

โครงการศกึษาของกองทพัอากาศเป็นประจําทกุปี 

  ๒๐.๒    สนบัสนนุการปฏิบตัแิละการสอบสวนเม่ือเกิดอากาศยานอบุตัเิหต ุ

ในตา่งประเทศ  ตามข้อ  ๑๐๕.๓  และข้อ  ๑๐๖.๒ 

 ข้อ  ๒๑ กรมขา่วทหารอากาศ  สนบัสนนุการปฏิบตัแิละการสอบสวนเม่ือเกิดอากาศยานอบุตัเิหต ุ

ในตา่งประเทศ  ตามข้อ  ๑๐๕.๔  และข้อ  ๑๐๖.๔ 

 ข้อ  ๒๒ กรมสง่กําลงับํารุงทหารอากาศ   

  ๒๒.๑ ดําเนินการขออนมุตัอิากาศยานเดนิทางออกนอกราชอาณาจกัร  พร้อมทัง้ 

ประสานกบักรมขา่วทหารอากาศ   เพ่ือดําเนินการในเร่ืองพิธีการบนิเดนิทางไปยงัประเทศท่ีอากาศยานของ

กองทพัอากาศประสบอบุตัเิหต ุ

  ๒๒.๒ เสนอแนะนโยบาย  กําหนดมาตรการ  และควบคมุมาตรฐานการซอ่มบํารุง 

อปุกรณ์ของอากาศยาน  รวมทัง้บริภณัฑ์ท่ีสนบัสนนุกิจการการบนิ  

  ๒๒.๓ ดําเนินการเก่ียวกบัการฝึกศกึษาด้านนิรภยัการบนิ  ตามข้อ  ๗๕ 

 ข้อ  ๒๓ สํานกังานปลดับญัชีทหารอากาศ  พิจารณาสนบัสนนุงบประมาณ 

  ๒๓.๑ เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตามแผนงาน  โครงการนิรภยัการบนิ  

และเพ่ือแก้ปัญหาเร่งดว่นในงานป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหตขุองกองทพัอากาศ 

  ๒๓.๒ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการสอบสวนอากาศยานอุบตัิเหตุทัง้ในประเทศ 

และตา่งประเทศ  ของคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

 ข้อ  ๒๔ กรมจเรทหารอากาศ 

  ๒๔.๑ ดําเนินการตรวจสอบความพร้อมในการปฏิบตักิารบนิและมาตรฐานการบนิ

ของหนว่ยบนิ  รวมทัง้สง่ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัความไมป่ลอดภยัในการบนิของหนว่ยบนิให้กบัสํานกังาน

นิรภยัทหารอากาศ 

๒๔.๒    ตรวจสอบ... 
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  ๒๔.๒    ตรวจสอบความพร้อมทางด้านการบนิ  นกับนิท่ีประสบอากาศยาน 

อบุตัเิหตขุัน้อบุตัเิหตใุหญ่  และขัน้อบุตัเิหตยุอ่ย 

 ข้อ  ๒๕ กรมควบคมุการปฏิบตัทิางอากาศ   

  ๒๕.๑ ดําเนินการเก่ียวกบัการค้นหาและชว่ยชีวติ 

  ๒๕.๒ พิจารณาจดัอากาศยานสนบัสนนุการเดนิทางไปสอบสวนอากาศยาน

อบุตัเิหต ุกบักรณีท่ีเป็นอากาศยานอบุตักิารณ์  และอนัตรายตา่ง  ๆ  ซึง่สํานกังานนิรภยัทหารอากาศพิจารณา

เห็นสมควรดําเนินการโดยเร่งดว่น 

  ๒๕.๓ ควบคมุมาตรฐานนิรภยัการบนิด้านการควบคมุจราจรทางอากาศ 

  ๒๕.๔ ให้ความร่วมมือจดัเจ้าหน้าท่ีและเคร่ืองมือท่ีเก่ียวข้องกบัอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๒๕.๕ ให้การสนบัสนนุแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศบริเวณสนามบนิ  เพ่ือใช้

ประกอบแผนการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตขุองหน่วย 

  ๒๕.๖ ให้การสนบัสนนุข้อมลูสภาพอากาศ  เพ่ือใช้เป็นองค์ประกอบในการสอบสวน 

หาสาเหตเุม่ืออากาศยานเกิดอบุตักิารณ์หรืออบุตัเิหต ุ

 ข้อ  ๒๖ กองบนิ  และโรงเรียนการบนิ   

   ๒๖.๑ นํานโยบายนิรภยัการบนิกองทพัอากาศ  แปลงไปสูก่ารปฏิบตัท่ีิเป็นรูปธรรม 

ในรูปของแผนงานและโครงการ  ให้สอดคล้องกบัสภาพแวดล้อมของหนว่ย 

  ๒๖.๒ ริเร่ิม  อํานวยการ  พฒันา  แผนงาน  โครงการนิรภยัการบนิของหน่วย 

ให้ครอบคลมุเก่ียวกบักิจการด้านยทุธการและการฝึก  และการซอ่มบํารุงในทกุด้านของระบบงานเก่ียวกบัการบนิ 

  ๒๖.๓ ดําเนินการให้แน่ใจวา่การปฏิบตังิานเก่ียวกบัการบนิเป็นไปตามมาตรฐานนิรภยั  

  ๒๖.๔ กําจดั  หรือลดอนัตรายท่ีอาจทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ภารกิจการบนิ 

  ๒๖.๕ ตรวจสอบผู้ปฏิบตังิานให้มีคณุสมบตัถิกูต้องครบถ้วนและรู้วิธีปฏิบตังิาน

อยา่งปลอดภยั 

  ๒๖.๖ อบรม  ชีแ้จง  และฝึกด้านนิรภยัการบิน  ทบทวนให้แก่บุคคลภายใน 

ความรับผิดชอบ  โดยแถลงย่อแก่ผู้ ร่วมปฏิบตัิภารกิจการบิน  ผู้ปฏิบตัิงาน  ถึงการปฏิบตัิและขัน้ตอน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และชีแ้จงให้ทราบถึงอนัตรายท่ีต้องหลีกเล่ียง 

  ๒๖.๗ เฝ้าสงัเกตอนัตรายจากสภาพอากาศและสิง่แวดล้อมในการปฏิบตัภิารกิจ 

และการปฏิบตังิาน 

  ๒๖.๘ ฝึกผู้ปฏิบตังิานให้ปฏิบตัไิด้ตามมาตรฐานนิรภยั  รวมทัง้รายการปฏิบตั ิ

 

และสิง่ท่ี... 

 



-  ๑๔  - 

 

และสิง่ท่ีต้องกระทําในการปฏิบตังิาน 

  ๒๖.๙ ปฏิบตัติามระเบียบ  คําสัง่  เทคนิค  รายการปฏิบตั ิ คําแนะนําสายวทิยาการ  

  ๒๖.๑๐ รายงานอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  ตามข้อ  ๕๒.๒ 

  ๒๖.๑๑ รายงานอากาศยานอบุตักิารณ์ขัน้ต้น  ตามข้อ  ๕๓.๒ 

  ๒๖.๑๒ รายงานอากาศยานคาดวา่จะสญูหายขัน้ต้น  ตามข้อ  ๕๔.๒ 

 ข้อ  ๒๗ ฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม  และฝงูบนิอิสระปฏิบตัภิารกิจพิเศษ   

  ๒๗.๑ ดําเนินการให้แน่ใจวา่การปฏิบตังิานเก่ียวกบัการบนิเป็นไปตามมาตรฐานนิรภยั 

  ๒๗.๒ กําจดั  หรือลดอนัตราย  ท่ีอาจทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ภารกิจการบนิ 

  ๒๗.๓ ตรวจสอบผู้ปฏิบตังิานให้มีคณุสมบตัถิกูต้องครบถ้วนและรู้วิธีปฏิบตังิาน

อยา่งปลอดภยั 

  ๒๗.๔ อบรม  ชีแ้จง  และฝึกด้านนิรภยัการบิน  ทบทวนให้แก่บุคคลภายใน 

ความรับผิดชอบ  โดยแถลงย่อแก่ผู้ ร่วมปฏิบตัิภารกิจการบิน  ผู้ปฏิบตัิงาน  ถึงการปฏิบตัิและขัน้ตอน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐาน  และชีแ้จงให้ทราบถึงอนัตรายท่ีต้องหลีกเล่ียง 

  ๒๗.๕ รายงานอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้นทนัที  เม่ือมีอากาศยานอบุตัเิหตเุกิดขึน้ 

ในบริเวณพืน้ท่ีท่ีรับผิดชอบ 

  ๒๗.๖ ปฏิบตัติามระเบียบ  คําสัง่  เทคนิค  รายการปฏิบตั ิ คําแนะนําสายวทิยาการ    

 ข้อ  ๒๘ กรมช่างอากาศ   

  ๒๘.๑ เสนอแนะนโยบาย  กําหนดมาตรการ  และควบคมุมาตรฐานการซอ่มบํารุง

อากาศยานและอปุกรณ์  รวมทัง้การแผนแบบ 

  ๒๘.๒ รวบรวมและแจกจ่ายระเบียบ  คําสัง่  คูมื่อ  เอกสารเทคนิค  คําแนะนํา     

สายช่างอากาศ  ให้หนว่ยเก่ียวข้องใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการใช้งานและการซอ่มบํารุง 

  ๒๘.๓ ให้การศกึษา  อบรม  ให้คําแนะนําเพ่ือแก้ไขเก่ียวกบัการซอ่มบํารุงอากาศยาน

และอปุกรณ์ของอากาศยาน 

    ๒๘.๔ พิจารณาขัน้ความชํารุดเสียหายของอากาศยานร่วมกบัสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  

  ๒๘.๕ พิจารณาจดัเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านการซอ่มบํารุงและอปุกรณ์ในการตรวจสอบ 

ระบบเคร่ืองยนต์หรือระบบอ่ืน  สนบัสนนุสํานกังานนิรภยัทหารอากาศหรือหน่วยเจ้าของอากาศยานท่ีเกิดอบุตัเิหต ุ  

เพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตขุองอากาศยานอบุตัเิหต ุ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

  ๒๘.๖ แจ้งผลการวิเคราะห์สาเหตขุองอากาศยานอบุตัเิหตทุกุราย  พร้อมทัง้ 

 

เสนอแนะ... 
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เสนอแนะการแก้ไข  ให้สํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบโดยเร็วท่ีสดุ 

  ๒๘.๗ รวบรวมข้อมลูและวิเคราะห์แนวโน้มความไมป่ลอดภยัในการบนิเก่ียวกบั

ข้อขดัข้องของระบบอากาศยานและเคร่ืองยนต์ของอากาศยานทกุแบบ  รวมทัง้เสนอแนะการแก้ไขให้

สํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบโดยเร็ว 

  ๒๘.๘    ประเมินคา่ความเสียหายของอากาศยานอบุตัเิหตใุห้สํานกังานนิรภยั 

ทหารอากาศทราบในโอกาสแรกท่ีกระทําได้ 

  ๒๘.๙ แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการพิจารณาจําหน่ายอากาศยาน 

และคณะกรรมการพจิารณาทําลายซากอากาศยาน  เป็นประจําทกุปี 

 ข้อ  ๒๙ กรมส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์ทหารอากาศ   

  ๒๙.๑ เสนอแนะนโยบาย  กําหนดมาตรการ  และควบคมุมาตรฐานการซอ่มบํารุง 

อปุกรณ์ส่ือสาร  เคร่ืองช่วยการเดนิอากาศทัง้ภาคพืน้และภาคอากาศ 

  ๒๙.๒ รวบรวมและแจกจ่ายระเบียบ  คําสัง่  คูมื่อ  เอกสารเทคนิค  คําแนะนํา 

สายส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์  ให้หน่วยเก่ียวข้องใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการใช้งานและการซอ่มบํารุง 

  ๒๙.๓ สนบัสนนุเคร่ืองมือส่ือสารอิเลก็ทรอนิกส์และหรือขา่ยการตดิตอ่ส่ือสาร  

ในการแจ้งข่าวอากาศยานอบุตัิเหต ุ การค้นหาและช่วยชีวิต  ตลอดจนการกระจายข่าวสารข้อมลู 

เพ่ือกิจการนิรภยัการบนิ                                                                                                                                            

  ๒๙.๔ พิจารณาจดัเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านการสื่อสารอิเลก็ทรอนิกส์สนบัสนนุ 

สํานกังานนิรภยัทหารอากาศหรือหนว่ยเจ้าของอากาศยานท่ีเกิดอบุตัเิหต ุ ในการวิเคราะห์หาสาเหต ุ

และเสนอแนะมาตรการแก้ไข  เพ่ือป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหต ุ ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

 ข้อ  ๓๐ กรมสรรพาวธุทหารอากาศ   

  ๓๐.๑ กําหนดมาตรการและควบคมุมาตรฐานนิรภยัสรรพาวธุ  

  ๓๐.๒ จดัทําคําแนะนําสายสรรพาวธุเก่ียวกบันิรภยัสรรพาวธุท่ีตดิตัง้กบัอากาศยาน 

  ๓๐.๓ พิจารณาจดัเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญด้านสรรพาวธุสนบัสนนุหน่วยท่ีเก่ียวข้อง 

เพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกบัวตัถรุะเบดิ  ตามท่ีได้รับการร้องขอ 

 ข้อ  ๓๑ สถาบนัเวชศาสตร์การบนิกองทพัอากาศ   

  ๓๑.๑ พิจารณาขัน้การบาดเจ็บของนกับนิหรือผู้ เก่ียวข้องกบัอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๓๑.๒ ดําเนินการสอบสวน  ค้นคว้า  วิจยั  ตรวจพิสจูน์ศพ  รวบรวมหลกัฐาน 

 

และข้อมลู... 

 



-  ๑๖  - 

 

และข้อมลูตา่ง  ๆ  เก่ียวกบัองค์ประกอบบคุคล  เพ่ือหาสาเหตขุองอากาศยานอบุตัเิหตท่ีุเก่ียวข้องกบั 

องค์ประกอบบคุคล  รวมทัง้เสนอแนะการแก้ไขเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอบุตัเิหตท่ีุมีสาเหตจุากองค์ประกอบ

บคุคลในทํานองเดียวกนั  และสง่ผลให้สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ   

  ๓๑.๓ ตรวจสภาพความพร้อมทางร่างกายและจิตใจของนกับนิท่ีอากาศยานเกิด 

อบุตัเิหตขุัน้อบุตัเิหตใุหญ่และขัน้อบุตัเิหตยุอ่ย  และสง่ผลการตรวจให้กองตรวจสอบมาตรฐานการบนิ                 

กรมจเรทหารอากาศ   

  ๓๑.๔    ให้คําแนะนํากิจกรรมนิรภยัเวชกรรมการบนิแก่แพทย์เวชศาสตร์การบนิ

ประจําหน่วยบนิ  รวมทัง้การสํารวจนิรภยัเวชกรรมการบนิตามความเหมาะสม 

 ข้อ  ๓๒ กรมช่างโยธาทหารอากาศ  เสนอแนะและดําเนินการกําหนดและควบคมุมาตรฐาน

นิรภยัเก่ียวกบัสนามบนิ  สิง่อํานวยความสะดวก  และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบันิรภยัการบนิ  รวมทัง้การซอ่ม

บํารุงและการสร้าง 

 ข้อ  ๓๓  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

  ๓๓.๑ รับผิดชอบประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบัการแถลงขา่วอากาศยานอบุตัเิหตแุก่

ส่ือมวลชน  โดยขอรับข้อมลูจากสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  

  ๓๓.๒ ให้การสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีและการถ่ายภาพเก่ียวกบักิจการนิรภยัการบนิ 

  ๓๓.๓ ให้การสนบัสนนุด้านวสัดเุก่ียวกบัภาพน่ิงและวีดทิศัน์  เพ่ือสนบัสนนุ 

การฝึกศกึษาด้านนิรภยัการบนิ                                                                                                                    

 ข้อ  ๓๔ กรมขนสง่ทหารอากาศ   

  ๓๔.๑ เสนอแนะและดําเนินการควบคมุมาตรฐานเก่ียวกบัการบรรจหีุบห่อของวสัด ุ 

และควบคมุเก่ียวกบัวตัถอุนัตราย  เพ่ือความปลอดภยัในการขนสง่ทางอากาศ 

  ๓๔.๒ ให้การสนบัสนนุยานพาหนะ  เพ่ือกิจการด้านนิรภยัการบนิ 

 ข้อ  ๓๕ กรมพลาธิการทหารอากาศ  ให้การสนบัสนนุพสัดอุปุกรณ์  และอาภรณ์ภณัฑ์ท่ีใช้

ในกิจการการสอบสวนอากาศยานอบุตัิเหต ุ ตามรายการในคู่มือการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ

   ข้อ  ๓๖  กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ   

  ๓๖.๑    พิจารณาดําเนินการให้มีหลกัสตูร  และ/หรือการบรรยาย  เพ่ือให้การศกึษา

วิชานิรภยัการบนิขัน้มลูฐานในสถาบนัการศกึษา 

  ๓๖.๒ ศนูย์ทดสอบบคุคล  กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ    สนบัสนนุข้อมลูผล 

   

การทดสอบ... 

 



-  ๑๗  - 

 

การทดสอบความถนดับคุคลของนกับนิท่ีอากาศยานเกิดอบุตัเิหต ุ เพ่ือเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์หาสาเหตุ

อากาศยานอบุตัเิหต ุ

 ข้อ  ๓๗ กรมการเงินทหารอากาศ  อํานวยความสะดวกในการเบกิคา่ใช้จา่ยในการเดนิทาง 

ไปสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศของคณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  

กองทพัอากาศ 

ข้อ  ๓๘ กรมสวสัดกิารทหารอากาศ  จดัการเร่ืองการฌาปนกิจศพของนกับนิ  เจ้าหน้าท่ี  

ท่ีเก่ียวข้อง  หรือผู้ โดยสารท่ีเสียชีวิตอนัเน่ืองมาจากอากาศยานอบุตัเิหต ุ หลงัจากเสร็จสิน้การดําเนินการ 

ด้านการแพทย์ของสถาบนัเวชศาสตร์การบนิ  กองทพัอากาศ     

 ข้อ  ๓๙  หนว่ยอ่ืนท่ีมีภารกิจการบนิ  ให้ปฏิบตัเิช่นเดียวกบัข้อ  ๒๗  ยกเว้นหน่วยท่ีปฏิบตั ิ    

การบนิเพ่ือบนิทดสอบกบัเคร่ืองบนิต้นแบบ  ในการค้นคว้าวจิยัแผนแบบและสร้างอากาศยาน  

 ข้อ  ๔๐ หนว่ยเก่ียวข้องอ่ืน  ๆ  ในกองทพัอากาศ  ให้ความร่วมมือสนบัสนนุการดําเนินงาน 

ด้านนิรภยัการบนิ  ตามขีดความสามารถของหน่วยเม่ือได้รับการร้องขอ 

 

หมวด ๕ 

คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๔๑ กลา่วทัว่ไป 

  คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ  เป็นกลุม่บคุคลท่ีได้รับการแตง่ตัง้จากผู้บงัคบับญัชา   

ให้รับผิดชอบในการบริหารงานและดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยัการบนิ  รวมถงึควบคมุกํากบัดแูลให้ผู้ เก่ียวข้อง 

ปฏิบตัติามนโยบาย  แผนงาน  และโครงการนิรภยัการบนิของหนว่ย   ตลอดจนดําเนินการแก้ไขปัญหา  

ข้อขดัข้องตา่ง  ๆ  ท่ีมีแนวโน้มวา่จะเกิดความไมป่ลอดภยัตอ่การปฏิบตัภิารกิจการบนิของกองทพัอากาศ  

 ข้อ  ๔๒ การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองทพัอากาศ  ให้สํานกังานนิรภยั

ทหารอากาศ ดําเนินการเสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ ระดบักองทพัอากาศ  นําเรียน 

ผู้บญัชาการทหารอากาศ   เพ่ือออกเป็นคําสัง่กองทพัอากาศ  โดยคณะกรรมการ ฯ  ประกอบด้วย 

  ๔๒.๑ ผู้บญัชาการทหารอากาศ  หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เป็น  ประธานกรรมการ   

  ๔๒.๒ รองเสนาธิการทหารอากาศ                        เป็น  รองประธานกรรมการ 

  ๔๒.๓ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ เป็น  กรรมการ 

  ๔๒.๔ หวัหน้าสว่นราชการขึน้ตรงกองทพัอากาศ   เป็น  กรรมการ 

 

 ๔๒.๕    ผู้ เช่ียวชาญ... 



-  ๑๘  - 

 

  ๔๒.๕ ผู้ เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมอากาศยาน  เป็น  กรรมการ 

  ๔๒.๖ ผู้ รับผิดชอบงานด้านการซอ่มบํารุง  เป็น  กรรมการ 

  ๔๒.๗ ผู้ รับผิดชอบงานด้านเวชศาสตร์การบนิ เป็น  กรรมการ 

  ๔๒.๘ ผู้ อํานวยการสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ    เป็น  กรรมการและเลขานกุาร 

                     ๔๒.๙ ผู้ อํานวยการกองนิรภยัการบิน           เป็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๔๒.๑๐    เจ้าหน้าท่ีอ่ืน ๆ ท่ีเห็นสมควร เป็น  กรรมการ 

 ข้อ  ๔๓ การแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองบนิ  ให้ผู้บงัคบัการกองบนิ

ออกคําสัง่กองบนิ  แตง่ตัง้คณะกรรมการฯ  ประกอบด้วย 

  ๔๓.๑ ผู้บงัคบัการกองบนิ  เป็น  ประธานกรรมการ   

  ๔๓.๒ รองผู้บงัคบัการกองบนิ  เป็น  รองประธานกรรมการ 

  ๔๓.๓ หวัหน้าสว่นราชการขึน้ตรงกองบนิ  เป็น  กรรมการ 

  ๔๓.๔ แพทย์เวชศาสตร์การบนิ  กองบนิ  เป็น  กรรมการ 

  ๔๓.๕ นายทหารนิรภยั  กองบงัคบัการกองบนิ  เป็น  กรรมการและเลขานกุาร 

  ๔๓.๖ เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ เช่ียวชาญสาขาตา่ง  ๆ  ตามความจําเป็น    เป็น  กรรมการ 

  ทัง้นี ้ ให้กรมชา่งอากาศ  และโรงเรียนการบนิ  แต่งตัง้กลุ่มบุคคลเป็นคณะกรรมการ 

บริหารนิรภยัการบินของหน่วย  เพ่ือทําหน้าท่ีตามระเบียบนีโ้ดยอนโุลม                                                                        

 ข้อ  ๔๔ คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองทพัอากาศ  มีหน้าท่ี 

  ๔๔.๑ จดัทํานโยบายและแผนงานนิรภยัการบนิกองทพัอากาศ  พร้อมทัง้วางแผน  

กําหนดวธีิการปฏิบตั ิ และควบคมุให้เป็นไปตามแผนงาน 

  ๔๔.๒ ดําเนินงานและให้ข้อเสนอแนะในด้านนิรภยัการบนิ 

  ๔๔.๓ แก้ไขปัญหาและข้อขดัข้องตา่ง  ๆ  ท่ีมีผลทําให้เกิดความไมป่ลอดภยั 

ตอ่การปฏิบตัิภารกิจการบิน  ท่ีเกินขีดความสามารถในการแก้ไขของคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ

ระดบักองบนิ 

  ๔๔.๔ กําหนดให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ

ตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม  เพ่ือพิจารณาตดิตามผลการปฏิบตักิารแก้ไขปัญหาและข้อขดัข้องท่ีมีผลกระทบ  

ตอ่ความปลอดภยัในภารกิจการบนิ   

  ๔๔.๕ ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตัติามนโยบายและแผนงานนิรภยัการบนิ

กองทพัอากาศ   

๔๔.๖    ปรับปรุง... 

 

 



-  ๑๙  - 

 

  ๔๔.๖ ปรับปรุงนโยบายและแผนงานนิรภยัการบนิกองทพัอากาศให้สอดคล้อง 

กบัสภาวะท่ีเปล่ียนแปลง 

  ๔๔.๗ ใช้มาตรการตามแผนงานการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยัการบินเพ่ือแก้ไข  

หากพิจารณาเห็นว่าการบริหารของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการบินใดมีแนวโน้มท่ีจะเกิดอุปสรรค  

หรือมีแนวโน้มของอบุตัเิหตสุงู 

 ข้อ  ๔๕ คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองบนิ  มีหน้าท่ี 

  ๔๕.๑ จดัทําแผนงานและโครงการนิรภยัการบนิของหนว่ย  เพ่ือรองรับนโยบาย

นิรภยัการบนิกองทพัอากาศ 

  ๔๕.๒ ควบคมุกํากบัดแูลให้หน่วยปฏิบตัิดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยัการบิน 

อย่างต่อเน่ือง   รวมทัง้ดําเนินกิจกรรมอ่ืน  ๆ  เพ่ือเพิ่มระดบัความปลอดภยัต่อกิจการการบินของหน่วย 

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองทพัอากาศ 

  ๔๕.๓ แก้ไขปัญหาและข้อขดัข้องตา่ง  ๆ  ท่ีมีผลทําให้เกิดความไมป่ลอดภยั 

ในการปฏิบตัภิารกิจการบนิ  ท่ีเกินขีดความสามารถในการแก้ไขของหน่วยปฏิบตั ิ

  ๔๕.๔ ตดิตามและประเมินผลการปฏิบตั ิ การสาํรวจนิรภยัการบนิของหน่วย 

เป็นประจําทกุเดือน  และนําข้อมลูสรุปผลการสํารวจเข้าสูท่ี่ประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิของหน่วย 

  ๔๕.๕ จดัให้มีการประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิของหน่วยทกุเดือน   

เพ่ือตดิตามผลการแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องท่ีมีผลกระทบตอ่ความปลอดภยัตอ่ภารกิจการบนิ   

 ข้อ  ๔๖ ให้กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารนิรภัยการบินแต่ละระดบั  

เป็นผู้รวบรวมและสรุปผลการประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิของหน่วย  นําเรียนผู้บงัคบับญัชา   

พร้อมทัง้พิจารณาดําเนินการในสว่นท่ีเป็นประโยชน์ในการป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหตแุก่หนว่ยท่ีเก่ียวข้อง 

 

หมวด ๖ 

การประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๔๗ กลา่วทัว่ไป   

     การประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ  เป็นการประชมุเพ่ือกําหนดนโยบาย

การบริหารงานด้านนิรภยัการบนิ  ตดิตามความก้าวหน้าของ แผนงาน  โครงการ  กิจกรรมด้านนิรภยัการบนิ  

รับทราบคําชีแ้จงตา่ง  ๆ  ในการปฏิบตัท่ีิเก่ียวข้อง  และพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องตา่ง  ๆ 

 

ข้อ  ๔๘    การประชมุ... 
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  ข้อ  ๔๘ การประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ  แบง่ออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ  

     ๔๘.๑ การประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิกองทพัอากาศ 

       ๔๘.๒ การประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิหนว่ยบนิ   

 ข้อ  ๔๙ การประชุมคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบินกองทพัอากาศ  ให้กรรมการ 

และเลขานุการคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองทพัอากาศ  ดําเนินการเก่ียวกบัการจดัการ

ประชมุอยา่งน้อยปีละ  ๒  ครัง้  โดยเตรียมวาระการประชุม  เชิญผู้แทนหน่วยเก่ียวข้องอ่ืน  ๆ  

นอกเหนือจากคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบินระดบักองทพัอากาศ  จดรายงานการประชมุ 

และสรุปผลการประชมุ  นําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ  เพ่ือสัง่การให้หนว่ยเก่ียวข้องดําเนินการตอ่ไป 

 ข้อ  ๕๐ การประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิหนว่ยบนิ  ให้ 

   ๕๐.๑ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิระดบักองบนิ   

ดําเนินการเก่ียวกบัการจดัการประชมุเป็นประจําทกุเดือน  ดงันี ้ 

     ๕๐.๑.๑    เตรียมระเบียบวาระการประชมุ  โดยมีเนือ้หาของ 

        ๕๐.๑.๑.๑ การตดิตามความก้าวหน้าของแผนงาน  โครงการ  

และกิจกรรมด้านนิรภยัการบนิ   

      ๕๐.๑.๑.๒ การตดิตามผลการแก้ไขปัญหาข้อขดัข้องในเดือนท่ีผา่นมา   

      ๕๐.๑.๑.๓ ผลการสํารวจนิรภยัการบนิประจําเดือน 

      ๕๐.๑.๑.๔ ปัญหาข้อขดัข้องในแตล่ะหนว่ย  ท่ีมีผลกระทบ 

ตอ่ความปลอดภยัในภารกิจการบนิ       

      ๕๐.๑.๑.๕ แนวทางการแก้ไขในข้อ  ๕๐.๑.๑.๔ 

     ๕๐.๑.๒ เชิญผู้แทนหนว่ยเก่ียวข้องอ่ืน  ๆ  นอกเหนือจากคณะกรรมการ 

บริหารนิรภยัการบนิระดบักองบนิ  เข้าร่วมประชมุตามความจําเป็น 

      ๕๐.๑.๓ จดรายงานการประชมุและสรุปผลการประชมุ  นําเรียน

ผู้บงัคบับญัชาเพ่ือพิจารณาสัง่การให้หน่วยเก่ียวข้องดําเนินการตอ่ไป 

   ๕๐.๒ หนว่ยบนินําปัญหาข้อขดัข้องท่ีเกินขีดความสามารถในการแก้ไขของหน่วย 

เข้าท่ีประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิกองทพัอากาศ 

    ๕๐.๓ หนว่ยบนิสง่สําเนารายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิ

หนว่ยบนิ  นําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ  ผา่นสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ทราบภายใน  ๓๐  วนั   

นบัจากวนัประชมุคณะกรรมการบริหารนิรภยัการบนิหน่วยบนิทกุครัง้   

หมวด  ๗... 
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หมวด ๗ 

ระบบการรายงาน 

 

 ข้อ  ๕๑ กลา่วทัว่ไป     

  ระบบการรายงานเป็นการรายงานให้ผู้บงัคบับญัชาและหรือผู้ รับผิดชอบทราบถงึ

อนัตราย  ลกัษณะ  ขัน้ตอนการเกิดอากาศยานอบุตัเิหต ุ สาเหต ุ องค์ประกอบ  รวมทัง้เสนอแนะแนวทาง

ในการแก้ไข  ให้ผู้บงัคับบญัชาพิจารณาสัง่การแก้ไข  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตรายหรือเกิดอุบัติเหตุ 

ในทํานองเดียวกนัอีก 

 ข้อ  ๕๒ การรายงานอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  เป็นการรายงานข้อมลูอากาศยานอบุตัเิหต ุ

ขัน้อบุตัเิหตใุหญ่หรืออากาศยานอบุตัเิหตขุัน้อบุตัเิหตยุอ่ย  ให้ผู้บงัคบับญัชาและหน่วยเก่ียวข้องทราบทนัที   

เพ่ือพิจารณาหาหนทางป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหตไุด้อยา่งมีประสทิธิภาพและทนัตอ่เหตกุารณ์  ดงันี ้

  ๕๒.๑ เม่ืออากาศยานเกิดอบุตัเิหต ุ ให้นกับนิ  หรือผู้พบเห็นเหตกุารณ์  แจ้งขา่ว 

อากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้นด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร  ให้ผู้บงัคบับญัชา  หรือนายทหารนิรภยัหนว่ยบนิ  

หรือนายทหารนิรภยัการบนิ   หรือหนว่ยบนิของกองทพัอากาศท่ีใกล้ท่ีสดุทราบ 

  ๕๒.๒    ให้ผู้บงัคบับญัชา  หรือนายทหารนิรภยัหน่วยบนิ  หรือนายทหารนิรภยัการบิน  

ของหน่วยท่ีรับแจ้งข่าว  เป็นผู้ รายงานอากาศยานอบุตัิเหตขุัน้ต้น  ทางโทรศพัท์  โทรสาร  หรือวิทย ุ

โดยใช้แบบการรายงานอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ  ให้ศนูย์ปฏิบตักิาร                        

กองทพัอากาศ  และสํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบในทนัทีท่ีได้รับขา่วอากาศยานอบุตัเิหต ุ 

  ๕๒.๓ กรณีท่ีอากาศยานในหน่วยเกิดอบุตัิเหตใุนเขตรับผิดชอบของหน่วยอ่ืน      

ให้หน่วยเจ้าของพืน้ท่ีเป็นผู้ รายงานอากาศยานอุบัติเหตุขัน้ต้น  ให้ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ 

และสํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบ  แล้วแจ้งผู้บงัคบับญัชาของหน่วยต้นสงักดัท่ีอากาศยานเกิดอบุตัเิหตทุราบด้วย 

          ๕๒.๔ กรณีท่ีอากาศยานท่ีมิใช่สงักดักองทพัอากาศเกิดอบุตัเิหตใุนหรือนอกเขต

สนามบนิ  ให้หน่วยเจ้าของพืน้ท่ีเป็นผู้รายงานอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  ให้ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ  

และสํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบ    

  ๕๒.๕ ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ  ดําเนินการ 

   ๕๒.๕.๑ ในเวลาราชการ  เม่ือได้รับรายงานอากาศยานอบุตัิเหตขุัน้ต้น  

ให้รายงานทางโทรศพัท์ตอ่ 

    ๕๒.๕.๑.๑ ผู้บญัชาการทหารอากาศ 

 

๕๒.๕.๑.๒    รองผู้บญัชาการทหารอากาศ... 
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    ๕๒.๕.๑.๒ รองผู้บญัชาการทหารอากาศ  

    ๕๒.๕.๑.๓ ผู้ช่วยผู้บญัชาการทหารอากาศ  

    ๕๒.๕.๑.๔ เสนาธิการทหารอากาศ  

    ๕๒.๕.๑.๕ รองเสนาธิการทหารอากาศ    

     ๕๒.๕.๑.๖ ประธานกรรมการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตุ

กองทพัอากาศ 

    ๕๒.๕.๑.๗ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยทุธการ 

    ๕๒.๕.๑.๘ เจ้ากรมชา่งอากาศ 

    ๕๒.๕.๑.๙ ผู้ อํานวยการสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ   

    ๕๒.๕.๑.๑๐    กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ    

     ๕๒.๕.๑.๑๑    กองค้นหาและช่วยชีวิต  กรมควบคมุการปฏิบตัิ

ทางอากาศ  

    ๕๒.๕.๑.๑๒    กองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

    หลงัจากนัน้ให้รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร  พร้อมทัง้หมายเหตุ

ให้ทราบวา่ได้รายงานทางโทรศพัท์แล้ว 

   ๕๒.๕.๒ นอกเวลาราชการ  เม่ือได้รับรายงานอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  

ให้ปฏิบตัติามข้อ  ๕๒.๕.๑  และแจ้งผู้ เก่ียวข้องอ่ืนทราบตามรายการปฏิบตัท่ีิสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ

จดัทําให้ในแตล่ะปี 

   ๕๒.๕.๓ กรณีได้รับรายงานอากาศยานท่ีมิใช่สงักดักองทพัอากาศ  แตเ่ป็น 

ของสว่นราชการเกิดอบุตัเิหต ุ ให้ปฏิบตัติามข้อ  ๕๒.๕.๑  และแจ้งให้ต้นสงักดัท่ีอากาศยานเกิดอบุตัเิหตทุราบ   

   ๕๒.๕.๔ กรณีได้รับรายงานอากาศยานพลเรือนหรืออากาศยานพาณิชย์ 

เกิดอบุตัเิหต ุ ให้ปฏิบตัติามข้อ  ๕๒.๕.๑  และแจ้งให้  กรมการขนสง่ทางอากาศ  กระทรวงคมนาคมทราบ   

   ๕๒.๕.๕ ขออนุมัติใช้อากาศยานสําหรับคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการ 

ด้านนิรภยัการบิน  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  เพ่ือเดินทางไปสอบสวนอากาศยานอบุตัิเหต ุ  

เม่ือได้รับการประสานจากกองลําเลียงทางอากาศ  กรมควบคมุการปฏิบตัทิางอากาศ   

  ๕๒.๖ กองนิรภยัการบิน  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ    เม่ือได้รับรายงาน

อากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้นแล้ว  แจ้งทางโทรศพัท์ให้หน่วยและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง  ดงัตอ่ไปนี ้

   ๕๒.๖.๑ กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการสอบสวนอากาศยาน 

อบุตัเิหตกุองทพัอากาศ 

๕๒.๖.๒    คณะกรรมการ... 
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   ๕๒.๖.๒ คณะกรรมการพิจารณาจําหนา่ยอากาศยาน  กรมช่างอากาศ     

   ๕๒.๖.๓ สถาบนัเวชศาสตร์การบนิกองทพัอากาศ  

   ๕๒.๖.๔ กองประชาสมัพนัธ์  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ   

    ๕๒.๖.๕ กองการภาพและสิง่พมิพ์  กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

    ๕๒.๖.๖ กองลําเลียงทางอากาศ  กรมควบคมุการปฏิบตัทิางอากาศ   

  ๕๒.๗ กองค้นหาและช่วยชีวิต  กรมควบคมุการปฏิบตัทิางอากาศ    กรณีได้รับ

แจ้งขา่วอากาศยานอบุตัเิหตจุากหน่วยงานหรือบคุคลอ่ืน  ให้รายงานศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศและ

สํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบทนัที 

  ๕๒.๘ กองลําเลียงทางอากาศ  กรมควบคมุการปฏิบตัทิางอากาศ   

     ๕๒.๘.๑ จดัอากาศยานเพ่ือเดินทางไปยงับริเวณอากาศยานอุบตัิเหต ุ 

ให้กบัคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง 

    ๕๒.๘.๒ กรณีท่ีไมส่ามารถสนบัสนนุอากาศยานทางธุรการได้  ให้ประสาน

ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ  เพ่ือขออนมุตัใิช้อากาศยานประเภทอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 

  ๕๒.๙ กองขา่วอากาศ  กรมควบคมุการปฏิบตัทิางอากาศ    กรณีได้รับแจ้งข่าว

อากาศยานอบุตัเิหต ุ ให้ทําการวิเคราะห์สภาพอากาศบริเวณพืน้ท่ีและใกล้เคียงในรัศมี  ๑๐  ไมล์  ก่อนเกิด

อากาศยานอบุตัเิหต ุ ขณะเกิดอากาศยานอบุตัเิหต ุ และหลงัเกิดอากาศยานอบุตัเิหตใุนห้วงเวลาท่ีเกิด 

อากาศยานอบุตัเิหต ุ ๑  ชัว่โมง  แล้วรายงานให้สํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบ   

  ๕๒.๑๐    กรมขนสง่ทหารอากาศ    จดัรถยนต์นัง่หรือรถยนต์โดยสาร  หรือรถบรรทกุ 

พร้อมพลขบัและเชือ้เพลงิ  เพ่ือเดนิทางไปสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตทุนัทีท่ีได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าท่ี                        

ดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ   โดยใช้เชือ้เพลงิงบพิเศษและขออนมุตัจํิาหน่าย 

หลงัจากปฏิบตังิานเรียบร้อยแล้ว 

 ข้อ  ๕๓ การรายงานอากาศยานอบุตักิารณ์ขัน้ต้น  เป็นการรายงานข้อมลูอากาศยาน

อบุตัเิหตขุัน้อบุตักิารณ์ให้ผู้บงัคบับญัชาและหน่วยเก่ียวข้องทราบทนัที  เพ่ือพิจารณาหาหนทางป้องกนั

อากาศยานอบุตัเิหตไุด้อยา่งมีประสทิธิภาพและทนัตอ่เหตกุารณ์ 

  ๕๓.๑ เม่ืออากาศยานเกิดอบุตักิารณ์  ให้นกับนิหรือผู้พบเห็นเหตกุารณ์แจ้งขา่ว

อากาศยานอบุตักิารณ์ขัน้ต้นด้วยวาจาหรือลายลกัษณ์อกัษร  ให้ผู้บงัคบับญัชา  หรือนายทหารนิรภยัหนว่ยบนิ  

หรือนายทหารนิรภยัการบนิ   หรือหนว่ยบนิของกองทพัอากาศท่ีใกล้ท่ีสดุทราบ   

  ๕๓.๒ ให้ผู้บงัคบับญัชา  หรือนายทหารนิรภยัหนว่ยบนิ  หรือนายทหารนิรภยัการบนิ 

   

ของหนว่ย... 

 



-  ๒๔  - 

 

ของหน่วยท่ีรับแจ้งข่าว  เป็นผู้ รายงานอากาศยานอุบัติการณ์ขัน้ต้น  ทางโทรศัพท์  โทรสาร   

หรือวิทยุ  โดยใช้แบบการรายงานอากาศยานอุบตัิการณ์ขัน้ต้น  ตามคู่มือการรายงานด้านนิรภยั 

การบิน  ให้ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศและสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ทราบทนัทีท่ีได้รับขา่วอากาศยาน

อบุตักิารณ์ 

  ๕๓.๓ กรณีท่ีอากาศยานในสงักดัเกิดอบุติัการณ์ในเขตรับผิดชอบของหน่วยอ่ืน     

ให้หน่วยเจ้าของพืน้ท่ีเป็นผู้ รายงานอากาศยานอุบัติการณ์ขัน้ต้น  ให้ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพอากาศ 

และสํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบ  รวมทัง้แจ้งผู้บงัคบับญัชาต้นสงักดัท่ีอากาศยานเกิดอบุตักิารณ์

ทราบด้วย 

  ๕๓.๔ กรณีท่ีอากาศยานท่ีมิใช่สงักดักองทพัอากาศเกิดอบุตักิารณ์ในหรือนอกเขต

สนามบนิ  ให้หน่วยเจ้าของพืน้ท่ีเป็นผู้รายงานอากาศยานอบุตักิารณ์ขัน้ต้น  ให้ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ 

และสํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบ 

  ๕๓.๕ ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ  ดําเนินการ 

   ๕๓.๕.๑ ในเวลาราชการ  เม่ือได้รับรายงานอากาศยานอบุตัิการณ์

ขัน้ต้น  ให้รายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรตอ่ 

    ๕๓.๕.๑.๑ ผู้บญัชาการทหารอากาศ         

    ๕๓.๕.๑.๒ รองผู้บญัชาการทหารอากาศ  

    ๕๓.๕.๑.๓ ผู้ช่วยผู้บญัชาการทหารอากาศ  

    ๕๓.๕.๑.๔ เสนาธิการทหารอากาศ  

    ๕๓.๕.๑.๕ รองเสนาธิการทหารอากาศ 

    ๕๓.๕.๑.๖ ประธานกรรมการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตุ

กองทพัอากาศ 

    ๕๓.๕.๑.๗ ผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่ายยทุธการ 

    ๕๓.๕.๑.๘ เจ้ากรมชา่งอากาศ 

    ๕๓.๕.๑.๙ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

     ๕๓.๕.๑.๑๐ กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

   ๕๓.๕.๒ นอกเวลาราชการ  ให้ปฏิบตัเิช่นเดียวกบัข้อ  ๕๓.๕.๑   

และแจ้งสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ทราบทางโทรศพัท์  หรือโทรสาร 

 ข้อ  ๕๔ การรายงานอากาศยานคาดวา่จะสญูหายขัน้ต้น  เป็นการรายงานข้อมลูอากาศยาน 

 

ท่ีคาดวา่... 

 



-  ๒๕  - 

 

ท่ีคาดวา่จะสญูหาย  ให้ผู้บงัคบับญัชาและหน่วยเก่ียวข้องทราบทนัที  เพ่ือพิจารณาสัง่การค้นหาและกู้ภยั   

  ๕๔.๑ เม่ืออากาศยานได้รับคําแนะนําให้ลงสนามบินและยงัไม่สามารถไปลง 

สนามบนิภายใน  ๕  นาทีของเวลาท่ีกําหนดหรือเวลาตามแผนการบนิท่ีแจ้งไว้ครัง้สดุท้าย  และไมไ่ด้รับการ 

ตดิตอ่จากนกับนิของอากาศยานเคร่ืองนัน้อีกเลย  ให้หน่วยควบคมุจราจรทางอากาศ  ณ  สนามบนิท่ี 

อากาศยานจะไปลง  แจ้งให้หนว่ยค้นหาช่วยชีวิต  หนว่ยเจ้าของพืน้ท่ี  และหนว่ยต้นสงักดัของอากาศยาน

ทราบ  พร้อมทัง้ประสานหน่วยควบคมุจราจรทางอากาศ  ณ  สนามบินในเส้นทางบินทุกแห่ง  เพ่ือหา

ตําแหนง่ของอากาศยานนัน้  แล้วแจ้งให้ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศและสํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบ 

  ๕๔.๒ เม่ือคาดวา่อากาศยานนัน้ใช้เวลาบนิเกินกวา่เวลาบนิอยา่งตอ่เน่ืองสงูสดุ 

ของเชือ้เพลิงท่ีมีอยู่   และหน่วยค้นหาช่วยชีวิตได้ปฏิบตัิการค้นหาแล้วไม่พบ  ซึ่งคาดว่าอากาศยาน

ประสบอบุตัเิหตแุล้ว  ให้หนว่ยเจ้าของอากาศยานรายงานให้ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศและสํานกังานนิรภยั

ทหารอากาศทราบทนัที  โดยใช้แบบการรายงานอากาศยานคาดวา่จะสญูหายขัน้ต้น  ตามคูมื่อการรายงาน

ด้านนิรภยัการบนิ 

  ๕๔.๓ ศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ  ดําเนินการ 

   ๕๔.๓.๑ เม่ือได้รับแจ้งจากหน่วยควบคมุจราจรทางอากาศ  ให้ปฏิบตัิ 

เช่นเดียวกบัการรายงานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  ตามข้อ  ๕๓.๕.๑  หลงัจากนัน้หากได้รับแจ้งวา่พบอากาศยานนัน้แล้ว  

ก็ให้รายงานให้ทราบอีกครัง้ 

   ๕๕.๓.๒ เม่ือได้รับรายงานจากต้นสงักดัอากาศยานท่ีคาดวา่จะสญูหาย 

ให้ปฏิบตัเิช่นเดียวกบัการรายงานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  ตามข้อ ๕๓.๕.๑  เพ่ือเป็นการรายงานให้ทราบข้อมลูเพิ่มเตมิ 

  ๕๔.๔ กองค้นหาและช่วยชีวิต  กรมควบคมุการปฏิบตัทิางอากาศ    ดําเนินการ

   ๕๔.๔.๑ รายงานข้อมลูความก้าวหน้าเก่ียวกบัการปฏิบตักิารค้นหา 

อากาศยานนัน้  ถึงศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศและสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  หลงัจากเสร็จสิน้ภารกิจในแตล่ะวนั 

   ๕๔.๔.๒ เม่ือค้นหาอากาศยานพบแล้ว  และได้พิสจูน์ทราบวา่เป็นอากาศยาน

อบุตัเิหต ุ ให้แจ้งศนูย์ปฏิบตักิารกองทพัอากาศ  และสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ทราบทนัที 

  ๕๔.๕ กองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ    ดําเนินการสอบสวน 

อากาศยานอบุตัเิหต ุ หลงัจากได้รับแจ้งตามข้อ  ๕๔.๔.๒  

 ข้อ  ๕๕ การรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอบุตัิเหต ุ เป็นการนําเสนอข้อมลูต่าง  ๆ   

ท่ีรวบรวมได้จากอากาศยานอบุตัเิหต ุ แล้วดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลู  เพ่ือหาสาเหตแุละองค์ประกอบ

สาเหตขุองอบุตัเิหต ุ รวมทัง้เสนอแนะการแก้ไข  เพ่ือให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ  และสัง่การแก้ไขป้องกนัมิให้เกิด

เหตกุารณ์ในทํานองเดียวกนัขึน้อีก 

๕๕.๑    การรายงาน... 

 



-  ๒๖  - 

 

  ๕๕.๑ การรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอุบตัิเหตุขัน้อุบตัิเหตุใหญ่   

และขัน้อบุตัเิหตยุอ่ย 

   ๕๕.๑.๑ ให้คณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ 

จดัทํารายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตขุัน้อบุตัเิหตใุหญ่และขัน้อบุตัเิหตยุอ่ยเป็นเอกสารลบั   

นําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ   โดยใช้แบบรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอุบตัิเหตุและแบบ

การแก้ไข  ตามคู่มือการรายงานด้านนิรภยัการบิน  ดําเนินการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วนั  

นบัตัง้แต่วนัท่ีเกิดอากาศยานอบุตัิเหต ุ   

   ๕๕.๑.๒ กรณีมีข้อขดัข้องไมส่ามารถรายงานผลการวิเคราะห์  ให้เสร็จ

ภายในเวลาท่ีกําหนด   ให้ประธานกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ  ทํารายงาน 

แถลงความก้าวหน้าของผลการวิเคราะห์  ในวงรอบ  ๓๐  วนั  จนกวา่จะแล้วเสร็จ   

  ๕๕.๒ การรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตขุัน้อบุตักิารณ์ 

   ๕๕.๒.๑ ให้คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ         

ของหน่วยบินต้นสงักัดของอากาศยานอุบตัิการณ์ดําเนินการวิเคราะห์หาสาเหต ุ และจัดทํารายงาน 

ผลการวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตขุัน้อบุตักิารณ์เป็นเอกสารลบั  โดยใช้แบบรายงานผลการวิเคราะห์ 

อากาศยานอบุตักิารณ์  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ 

   ๕๕.๒.๒ หนว่ยบนิรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตขุัน้

อบุตักิารณ์  ให้ผู้บญัชาการทหารอากาศ  ผา่นสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ภายใน  ๔๕  วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ี

เกิดอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้อบุตักิารณ์  

   ๕๕.๒.๓ กรณีท่ีมีข้อขดัข้องไมส่ามารถรายงานผลการวิเคราะห์  ให้เสร็จ 

ภายในเวลาท่ีกําหนด  ให้หวัหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ  รายงานแถลง

ความก้าวหน้าของผลการวเิคราะห์  ในวงรอบ  ๓๐  วนั  ถึงสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  จนกวา่จะแล้วเสร็จ   

   ๕๕.๒.๔    สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ตรวจสอบรายงานผลการวิเคราะห์ 

อากาศยานอบุตัเิหตขุัน้อบุตักิารณ์ท่ีได้รับจากหนว่ยบนิและวิเคราะห์เพิ่มเตมิเม่ือจําเป็น  พร้อมทัง้รายงาน

การแก้ไขเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอากาศยานอบุตักิารณ์  โดยใช้แบบรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยาน

อบุตักิารณ์  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ  นําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ  เพ่ือลงช่ือสัง่การ

แก้ไขในการป้องกนัมิให้เกิดอบุตักิารณ์ในทํานองเดียวกนัอีก 

 ข้อ  ๕๖ การรายงานอนัตราย  เป็นการรายงานการปฏิบตั ิ สถานการณ์หรือสิง่แวดล้อมใด  ๆ  

ท่ีอาจก่อให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่บคุคล  อากาศยาน  อาวธุท่ีใช้กบัอากาศยาน  สิง่อํานวยความสะดวก   

 

และอปุกรณ์... 

 



-  ๒๗  - 

 

และอปุกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัการบิน  โดยท่ีการปฏิบติั  สถานการณ์  หรือสิ่งแวดล้อมนัน้  ๆ  ยงัไม่ทําให้เกิด  

การบาดเจ็บแก่บคุคลหรือความเสียหายแก่อากาศยาน  ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือผู้ เก่ียวข้องทราบ  เพ่ือหาหนทาง

แก้ไขก่อนท่ีจะเกิดความสญูเสีย 

  ๕๖.๑ หน่วยบนิ   

    ๕๖.๑.๑    ให้นกับนิหรือผู้พบเห็นอนัตราย  แจ้งด้วยวาจาตอ่นายทหาร 

นิรภยัการบนิ  หรือนายทหารนิรภยัของหนว่ยบนิทราบ  หรือเขียนเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยใช้กระดาษ 

ธรรมดา หรือใช้แบบรายงานอนัตราย  แบบท่ี  ๕/๑  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ  ซึง่อาจลงช่ือ 

หรือไมก็่ได้  แล้วสง่ให้นายทหารนิรภยัการบนิ  หรือนายทหารนิรภยัของหนว่ยบนิ  หรือใสใ่นกลอ่งรับรายงาน 

ท่ีจดัเตรียมไว้ให้ 

     ๕๖.๑.๒    ให้นายทหารนิรภยัการบนิ  หรือนายทหารนิรภยัของหนว่ยบนิ 

รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัรายงานอนัตรายนัน้  แล้วนําเสนอข้อมลูในรูปแบบรายงานอนัตราย  แบบท่ี  ๕/๒  

ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ  เข้าท่ีประชมุคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ  

โดยเร็ว 

    ๕๖.๑.๓    ให้คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบิน  กองบิน   

ประชมุหารือ  เพ่ือวิเคราะห์หาความน่าจะเป็น  ความรุนแรง  และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้  หากอนัตรายนัน้ 

เป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดอบุตัเิหต ุ พร้อมทัง้กําหนดแนวทางการกําจดัหรือลดอนัตราย  เพ่ือป้องกนัมิให้เป็น

สาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหต ุ  

   ๕๖.๑.๔    ให้นายทหารนิรภยัของหนว่ยบนิจดัทํารายงานอนัตราย  นําเรียน 

ผู้บงัคบับญัชา  เพ่ือสัง่การให้หนว่ยเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขตอ่ไป  โดยแนบแบบรายงานอนัตราย  แบบท่ี  ๕/๒  

ท่ีผา่นการพิจารณาจากคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ  แล้ว 

   ๕๖.๑.๕    ให้สํานกังานนิรภยัของหนว่ยบนิจดัทํารายการแก้ไข  การตดิตามผล  

และวนัเดือนปีท่ีตดิตามผลการปฏิบตัแิก้ไข  รวมทัง้การแก้ไขท่ีได้ดําเนินการไปแล้วทกุครัง้  และสรุปการแก้ไข 

ท่ีดําเนินการเรียบร้อยแล้ว  ตามแบบบนัทึกการติดตามผลการแก้ไข  อนัตรายและข้อขดัข้องท่ีตรวจพบ   

ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ  พร้อมทัง้ลงทะเบียนเอกสารและรวบรวมเก็บรักษาเอกสารเหลา่นีไ้ว้ 

   ๕๖.๑.๖    ให้หนว่ยบนิสง่สําเนารายงานอนัตรายแบบท่ี  ๕/๒  ท่ีผา่นการ 

พิจารณาจากคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ  แล้ว  และบนัทกึการตดิตามผลการ

แก้ไข  อนัตรายและข้อขดัข้องท่ีตรวจพบให้สํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบเป็นประจําทกุเดือน  

   ๕๖.๑.๗    กรณีท่ีการดําเนินการแก้ไขอนัตรายนัน้เก่ียวข้องกบัหนว่ยงานอ่ืน 

 

ท่ีผู้บงัคบับญัชา... 

 



-  ๒๘  - 

 

ท่ีผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยไมส่ามารถสัง่การได้  ให้สง่รายงานผลการวเิคราะห์อนัตราย  โดยใช้แบบรายงาน 

ผลการวิเคราะห์อนัตราย  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ  ถึงสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ทราบ

โดยเร็ว  

    ๕๖.๑.๘    กรณีท่ีรายงานอนัตรายเป็นเหตกุารณ์ท่ีเกิดจากอากาศยานชนนก 

ให้บนัทกึข้อมลูในแบบรายงานอากาศยานชนนก  และการพบเห็นนกบริเวณสนามบนิหรือพืน้ท่ีฝึกบนิ  ตามคูมื่อ

การรายงานด้านนิรภยัการบนิ  และแนบท้ายรายงานอนัตรายนัน้ไว้ด้วย 

   ๕๖.๑.๙    พิจารณากระจายขา่วให้หนว่ยบนิท่ีอาจจะมีอนัตรายในทํานอง

เดียวกนั  เพ่ือเป็นข้อมลูในการป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหต ุ

   ๕๖.๑.๑๐    กรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่อนัตรายนัน้จะต้องดําเนินการแก้ไข 

โดยดว่น  ให้ผู้บงัคบับญัชาหรือนายทหารนิรภยัหนว่ยบนิ  หรือนายทหารนิรภยัการบนิ  เป็นผู้รายงานอนัตราย

ขัน้ต้น  ทางโทรศพัท์  โทรสาร  หรือวิทย ุ โดยใช้แบบรายงานอนัตราย  แบบท่ี  ๕/๒  ตามคูมื่อการรายงานด้าน

นิรภยัการบนิถึงสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ทราบทนัที   

   ๕๖.๒    สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ดําเนินการ 

    ๕๖.๒.๑ รวบรวมรายงานอนัตรายไว้เป็นข้อมลูในการป้องกนัอากาศยาน

อบุตัเิหต ุ

   ๕๖.๒.๒ เม่ือได้รับรายงานตามข้อ  ๕๖.๑.๗  และข้อ  ๕๖.๑.๑๐   

ให้ดําเนินการวิเคราะห์อนัตรายเพิม่เตมิพร้อมกําหนดข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขท่ีเหมาะสม   

แล้วรายงานนําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ  เพ่ือสัง่การให้หน่วยเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขตอ่ไป   

   ๕๖.๒.๓ สําเนารายงานให้หนว่ยเก่ียวข้อง  เพ่ือดําเนินการตอ่ไป  

   ๕๖.๒.๔ พิจารณากระจายขา่วให้หนว่ยบนิท่ีอาจจะมีอนัตรายในทํานอง

เดียวกนั  เพ่ือเป็นข้อมลูในการป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหต ุ

 ข้อ  ๕๗ การรายงานอากาศยานใกล้จะชนกนั  เป็นการรายงานเหตกุารณ์เก่ียวกบัอากาศยาน  

๒  เคร่ืองขึน้ไป  เคล่ือนท่ีเข้าใกล้กนัในทิศทางและระยะห่าง  ซึ่งมีแนวโน้มท่ีจะทําให้เกิดอบุตัิเหตขุึน้   

ให้ผู้ เก่ียวข้องดําเนินการวิเคราะห์อนัตราย  และพิจารณาหาแนวทางปฏิบตัิ  เพ่ือป้องกนัมิให้เกิด

เหตกุารณ์ในทํานองเดียวกนัอีก   

  ๕๗.๑ นกับนิหรือผู้ เก่ียวข้องกบัเหตกุารณ์อากาศยานใกล้จะชนกนั  รายงานด้วย

วาจา  หรือลายลกัษณ์อกัษร  ให้นายทหารนิรภยัการบนิของหน่วยบนิทราบ   

  ๕๗.๒ คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ  รวบรวมข้อมลู   

 

หลกัฐาน... 

 



-  ๒๙  - 

 

หลกัฐาน  แล้วดําเนินการวิเคราะห์หาสาเหตขุองเหตกุารณ์อากาศยานใกล้จะชนกนั  และสรุปผลการวิเคราะห์

พร้อมทัง้เสนอแนะการแก้ไข  โดยใช้แบบรายงานผลการวเิคราะห์เหตกุารณ์อากาศยานใกล้จะชนกนั 

ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ   

   ๕๗.๓ หน่วยบินรายงานผลการวิเคราะห์  นําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ   

ผา่นสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ภายใน  ๓๐  วนั  นบัตัง้แตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์     

  ๕๗.๔ กรณีท่ีมีข้อขดัข้องไมส่ามารถรายงานผลการวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายใน

เวลาท่ีกําหนด  ให้หวัหน้าคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ  รายงานแถลงความก้าวหน้า

ของผลการวิเคราะห์  ในวงรอบ  ๑๕  วนั  ถึงสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  จนกวา่จะแล้วเสร็จ  

   ๕๗.๕ กรณีท่ีเกิดเหตกุารณ์อากาศยานใกล้จะชนกนั   

   ๕๗.๕.๑    เก่ียวข้องกับอากาศยานในสงักัดตัง้แต่  ๒  หน่วยขึน้ไป   

หรือเก่ียวข้องกบัอากาศยานของสว่นราชการอ่ืน  ๆ ให้หน่วยบินรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง  แล้วรายงาน

เหตกุารณ์อากาศยานใกล้จะชนกนัให้สํานกังานนิรภยัทหารอากาศทราบโดยดว่น   

                                          ๕๗.๕.๒    เก่ียวกบัอากาศยานในสงักดักองทพัอากาศกบัอากาศยานพลเรือน

ให้นกับนิแจ้งเหตกุารณ์ตอ่หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศทราบทนัที  ผา่นทางวทิยส่ืุอสาร  เม่ืออากาศยาน    

ลงจอดแล้ว  ให้ทํารายงานย่ืนตอ่หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ  และสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ   

ตามรายงานอากาศยานใกล้ชนกนัขัน้ต้น  

  ๕๗.๖   สํานักงานนิรภัยทหารอากาศ  เม่ือได้รับรายงานตามข้อ  ๕๗.๕  

ให้ดําเนินการดงันี ้

    ๕๗.๖.๑ กรณีเป็นเหตกุารณ์ระหวา่งอากาศยานสงักดักองทพัอากาศ   

ท่ีมิได้ประจําการในหน่วยบนิเดียวกนั  ให้ดําเนินการวิเคราะห์หาสาเหตขุองเหตกุารณ์อากาศยานใกล้จะชนกนั 

โดยใช้แบบรายงานผลการวิเคราะห์เหตกุารณ์อากาศยานใกล้จะชนกนั  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ  

นําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ  ภายใน  ๓๐  วนั   

    ๕๗.๖.๒ กรณีท่ีมีข้อขดัข้องไมส่ามารถรายงานผลการวิเคราะห์เหตกุารณ์ 

อากาศยานใกล้จะชนกนัได้  ให้รายงานแถลงความก้าวหน้าของผลการวิเคราะห์  โดยใช้แบบรายงานแถลง

ความก้าวหน้าผลการวิเคราะห์เหตกุารณ์อากาศยานใกล้จะชนกนั  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ   

ในวงรอบ  ๑๕  วนั  จนกวา่จะแล้วเสร็จ 

   ๕๗.๖.๓ กรณีเป็นเหตกุารณ์ระหวา่งอากาศยานสงักดักองทพัอากาศ   

กบัอากาศยานท่ีมิใช่สงักดักองทพัอากาศ  ให้ดําเนินการรวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องแล้วมอบให้ 

 

กรมการขนสง่ทางอากาศ... 

 



-  ๓๐  - 

 

กรมการขนสง่ทางอากาศ  หรือสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือดําเนินการตอ่ไป  

 ข้อ  ๕๘ การรายงานข้อขดัข้องของระบบอากาศยาน  เคร่ืองยนต์  อปุกรณ์ส่ือสาร  และระบบ

อาวธุ  ให้หน่วยบิน  ยกเว้นกรมช่างอากาศ  กองบญัชาการสนับสนุนทหารอากาศ  ส่งรายงาน

ข้อขดัข้องของระบบอากาศยาน  เคร่ืองยนต์  อปุกรณ์สื่อสาร  และระบบอาวธุ  โดยใช้แบบรายงานข้อขดัข้อง

ของระบบอากาศยาน  เคร่ืองยนต์  อปุกรณ์ส่ือสาร  และระบบอาวธุ  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ  

 ข้อ  ๕๙ การรายงานผลการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยัการบนิ  ให้หน่วยบนิสรุปผลการดําเนิน

กิจกรรมตามแผนงาน  และโครงการด้านนิรภยัการบนิของหน่วยในรอบ  ๖  เดือน  ถงึ  สํานกังานนิรภยั

ทหารอากาศ  ทราบในเดือนเมษายน  และตลุาคม  ของทกุปี  ตามคูมื่อการรายงานด้านนิรภยัการบนิ    

  

หมวด  ๘ 

การกระจายขา่วด้านนิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๖๐ กลา่วทัว่ไป    การกระจายขา่วด้านนิรภยัการบนิ  เป็นการแจกจ่ายและแจ้งขา่ว

อากาศยานอบุตัเิหตทุกุชนิด  รวมทัง้ข้อมลูข่าวสารอ่ืน ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ในการป้องกนัอากาศยาน

อบุตัิเหต ุ ให้หน่วยต่าง  ๆ  ได้รับทราบ  เพ่ือให้หนว่ยนําไปปฏิบตัแิละพิจารณาใช้ประโยชน์ในการป้องกนั 

มิให้เกิดอบุตัเิหตใุนทํานองเดียวกนัอีก   

  ข้อ  ๖๑ ขอบเขตของข่าวด้านนิรภยัการบนิ  จํากัดให้ใช้เพ่ือประโยชน์หรืออ้างอิงในการ

ป้องกันอากาศยานอุบตัิเหตุเท่านัน้  โดยไม่ให้ใช้อ้างอิงท่ีส่งผลกระทบให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล 

หรือหน่วยงาน 

 ข้อ  ๖๒ การกระจายขา่วด้านนิรภยัการบนิเร่งดว่น  เป็นการกระจายขา่วด้านนิรภยัการบนิ 

ท่ีมีความสําคญัเร่งดว่น  ได้แก่  ข้อมลู  หรือ  อนัตรายตา่ง ๆ  ท่ีมีผลตอ่การปฏิบตักิารบนิและเกิดความ

เสียหาย  อาจทําให้มีการบาดเจ็บเสยีชีวิต  หรือสญูเสียทรัพย์สนิ  ให้แก่หนว่ยเก่ียวข้องรับทราบ  เพ่ือพิจารณา 

แก้ไขสิง่ท่ีเกิดขึน้ได้ทนัตอ่เหตกุารณ์  โดยให้ปฏิบตัดิงันี ้

  ๖๒.๑ หน่วยเจ้าของข่าวด้านนิรภยัการบิน   แจ้งทางโทรศพัท์  โทรสาร  วิทย ุ  

หรือจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์  ถงึหน่วยท่ีมีอากาศยานแบบเดียวกนั  และกองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยั

ทหารอากาศ ทราบ  

  ๖๒.๒  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  เป็นศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารด้านนิรภยั 

การบนิ  และพิจารณาในการกระจายขา่ว 

๖๒.๓    ผู้บงัคบับญัชา... 
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  ๖๒.๓ ผู้บงัคบับญัชาของหนว่ยท่ีรับขา่วด้านนิรภยัการบนิ  สัง่การถึงผู้ เก่ียวข้อง 

ให้รับทราบและปฏิบตัโิดยเร็ว  หลงัจากรับทราบขา่ว 

  ๖๒.๔ หน่วยท่ีรับข่าว   ชีแ้จงทบทวนข้อมลูข่าวสารด้านนิรภยัการบินเป็นประจํา 

ตามโอกาสอนัสมควรแก่ผู้ ทําการในอากาศและผู้ เก่ียวข้องทราบ 

 ข้อ  ๖๓ การกระจายข่าวด้านนิรภยัการบนิปกต ิ เป็นการกระจายข้อมลูขา่วสารด้านนิรภยั      

การบนิท่ีไมมี่ความสําคญัเร่งดว่น  เช่น  การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการด้านนิรภยัการบนิ  ผลการประชมุด้าน

นิรภยัการบนิ  เป็นต้น  ให้ผู้ เก่ียวข้องรับทราบ  โดยให้ปฏิบตัดิงันี ้

  ๖๓.๑ หน่วยเจ้าของข่าวด้านนิรภยัการบิน  แจ้งทางส่ือหรือวิธีการอ่ืน  ๆ   

ท่ีเหมาะสม  ถึงหน่วยเก่ียวข้องทราบ 

  ๖๓.๒ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  เป็นศนูย์รวมข้อมลูขา่วสารด้านนิรภยัการบนิ  

และพิจารณาในการกระจายขา่ว 

  ๖๓.๓ ผู้บงัคบับญัชา  หรือผู้ รับผิดชอบงานด้านนิรภยัการบนิของหน่วย  ท่ีรับข้อมลู

ข่าวสาร  อบรม  ชีแ้จงเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในโอกาสอนัสมควร 

 

หมวด  ๙ 

การตรวจนิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๖๔ กลา่วทัว่ไป     

  การตรวจนิรภยัการบนิ  เป็นกิจกรรมหนึง่ในการดําเนินงานด้านนิรภยัการบนิ        

โดยการไปเย่ียมเยียนหน่วยเพ่ือรับทราบผลการปฏิบตังิาน  ปัญหา  จดุออ่น  ข้อขดัข้อง  และสิง่ลอ่แหลม  

ท่ีอาจทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่กิจการการบนิ  แล้วรายงานผู้บงัคบับญัชา  เพ่ือทราบและพจิารณา 

สัง่การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบตังิานของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมทัง้ตรวจสอบและตดิตามการแก้ไขตาม

ข้อเสนอแนะเพ่ือให้เกิดความปลอดภยัในการปฏิบตัภิารกิจตามนโยบายของผู้บงัคบับญัชา 

 ข้อ  ๖๕ การตรวจนิรภยัการบนิ  ได้แก่ 

  ๖๕.๑ การตรวจเย่ียมของฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิ  เป็นการไปเย่ียมเยียน

หนว่ย  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบตัติามนโยบาย  แผนงาน  โครงการ รวมทัง้รับทราบผลการปฏิบตังิานและ

ปัญหาข้อขดัข้องในการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยัการบนิ  เพ่ือช่วยเหลือ  แนะนําแนวทางปฏิบตัท่ีิถกูต้อง

เหมาะสม 

๖๕.๒    การตรวจ... 
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  ๖๕.๒ การตรวจสง่เสริมความปลอดภยั  เป็นการตรวจหน่วยรับผิดชอบ   

เพ่ือกํากบัดแูลการปฏิบตังิาน  และหรือสิง่แวดล้อม  ท่ีอาจเป็นสาเหตนํุาไปสูค่วามสญูเสียทรัพยากร 

ของหนว่ย  แบง่ออกเป็น 

   ๖๕.๒.๑ การสํารวจนิรภยัการบนิ  เป็นการค้นหาจดุออ่น  ข้อขดัข้อง   

และสิง่ลอ่แหลมท่ีอาจทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่กิจการการบนิตามวงรอบของรายการสํารวจท่ีกําหนดไว้ 

ในข้อ  ๗๑ 

   ๖๕.๒.๒ การสุม่ตรวจ  เป็นการตรวจเป็นครัง้คราว  เพ่ือค้นหาจดุออ่น   

ข้อขดัข้อง  และสิง่ลอ่แหลมตอ่การเกิดอบุตัเิหต ุ โดยตรวจตามรายการสํารวจ  หรือนอกเหนือจากรายการ

สํารวจก็ได้  

  ๖๕.๓ การตรวจตดิตามผล  เป็นการตรวจสอบและตดิตามการแก้ไขของหนว่ย 

ตามข้อเสนอแนะของคณะตรวจเย่ียมนิรภยัการบนิ  หรือตามสัง่การของผู้บงัคบับญัชา  

  ๖๕.๔ การตรวจพิเศษ  เป็นการตรวจหน่วยนอกเหนือจากแผนการตรวจประจําปี  

ซึง่เป็นไปตามคําสัง่ของผู้บงัคบับญัชาหรือตามท่ีฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิพิจารณาแล้วเห็นวา่หนว่ยนัน้ 

กําลงัมีปัญหาข้อขดัข้อง  หรือมีแนวโน้มสาเหตท่ีุนําไปสูก่ารเกิดอากาศยานอบุตัเิหต ุ เพ่ือช่วยเหลือในการ

วิเคราะห์ปัญหา  พิจารณาหาแนวทางการป้องกนัท่ีถกูต้องเหมาะสมร่วมกบัหนว่ยในเบือ้งต้น  รวมทัง้

เสนอแนะผู้บงัคบับญัชาเพ่ือขออนมุตัใิห้หน่วยเก่ียวข้องดําเนินการแก้ไขในสว่นท่ีเก่ียวข้อง 

 ข้อ  ๖๖ ผู้ตรวจ 

  ๖๖.๑ คณะตรวจเย่ียมฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิ  เป็นคณะเจ้าหน้าท่ีของ

สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ท่ีได้รับการแต่งตัง้จากผู้บงัคบับญัชา  หรืออาจเป็นเจ้าหน้าท่ีใน

คณะกรรมการบริหารนิรภยัการบิน  กองทพัอากาศ  ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

  ๖๖.๒ คณะสํารวจนิรภยัการบนิ  เป็นคณะเจ้าหน้าท่ีท่ีผู้บงัคบับญัชาของหน่วย 

แตง่ตัง้ขึน้ในแตล่ะเดือน  โดยหวัหน้าคณะสํารวจนิรภยัการบนิจะพิจารณาจากระดบัผู้ปฏิบตังิานเก่ียวกบั 

รายการสาํรวจนัน้  ยกเว้นรายการสํารวจเร่ืองการกํากบัดแูลด้านยทุธการและการฝึก  ให้ผู้บงัคบัฝงูบนิ 

เป็นหวัหน้าคณะ 

  ๖๖.๓ นายทหารนิรภยั  และนายทหารนิรภยัการบนิ   

 ข้อ  ๖๗ คณะตรวจเย่ียมฝ่ายอํานวยการนิรภยัการบนิ  มีหน้าท่ี 

  ๖๗.๑ จดัทําแผนการตรวจเย่ียมนิรภยัการบนิประจําปี   

  ๖๗.๒ กําหนดแนวทางในการตรวจเย่ียมนิรภยัการบนิ 

 

๖๗.๓    ดําเนินการ... 
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  ๖๗.๓ ดําเนินการตรวจเย่ียมนิรภยัการบนิ  ตรวจสง่เสริมความปลอดภยั  และ/หรือ 

ตรวจตดิตามผล 

  ๖๗.๔ ให้คําแนะนําและแนวทางการดําเนินงานด้านนิรภยัการบนิ  รวมทัง้ 

ให้คําปรึกษาในการแก้ไขข้อขดัข้องท่ีสง่ผลให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่การปฏิบตัภิารกิจการบนิของหน่วย 

  ๖๗.๕ รายงานผลการตรวจเย่ียมนิรภยัการบนิ  ให้ผู้บงัคบับญัชาทราบ  และ

พิจารณา สัง่การแก้ไขข้อขดัข้อง  เพ่ือให้หน่วยเก่ียวข้องดําเนินการตอ่ไป 

  ๖๗.๖ ตดิตามผลการแก้ไขข้อขดัข้องตามข้อ  ๖๗.๔  และตามสัง่การของผู้บงัคบับญัชา  

อยา่งตอ่เน่ือง 

 ข้อ  ๖๘ คณะสํารวจนิรภยัการบนิ  มีหน้าท่ี 

  ๖๘.๑ ดําเนินการสํารวจนิรภยัการบนิให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บงัคบับญัชา 

   ๖๘.๒ ค้นหาจดุออ่น  ข้อขดัข้อง  และสิง่ลอ่แหลมท่ีอาจทําให้เกิดความไมป่ลอดภยั

ตอ่กิจการการบนิตามวงรอบของรายการสํารวจท่ีกําหนดไว้ในข้อ  ๗๑ 

  ๖๘.๓ สรุปผลการสํารวจนิรภยัการบนิให้กบัผู้บงัคบับญัชา  ผา่นหวัหน้าหน่วยงานนิรภยั     

   ๖๘.๔ ตรวจตดิตามผลการแก้ไขในเร่ืองท่ีได้รับมอบหมาย 

 ข้อ  ๖๙ นายทหารนิรภยั  และนายทหารนิรภยัการบนิ  มีหน้าท่ี 

  ๖๙.๑ ทําการตรวจร่วมกบัคณะตรวจเย่ียมนิรภยัการบนิ 

  ๖๙.๒ วางแผน  ควบคมุกํากบัดแูลการสํารวจนิรภยัการบนิให้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนด 

  ๖๙.๓ สุม่ตรวจ  เพ่ือค้นหาจดุออ่น  ข้อขดัข้อง  และสิง่ลอ่แหลมตอ่การเกิดอบุตัิเหต ุ

  ๖๙.๔ รวบรวมผลการตรวจทัง้จากการสํารวจนิรภยัการบนิและหรือการสุม่ตรวจ 

ท่ีสง่ผลให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่การปฏิบตัภิารกิจการบนิของหนว่ย 

  ๖๙.๕ นําเสนอข้อขดัข้องจากการตรวจตามข้อ  ๖๙.๔  เข้าท่ีประชมุนิรภยัการบนิ

ของหนว่ย  เพ่ือหาแนวทางการแก้ไข  แล้วนําเรียนผู้บงัคบับญัชาเพ่ือสัง่การตอ่ไป    

   ๖๙.๖ ตดิตามผลการแก้ไขตามรายการข้อขดัข้องนัน้  ๆ 

   ๖๙.๗ บนัทกึข้อมลูในแบบแสดงรายการข้อขดัข้องจากการตรวจ  การปฏิบตัแิก้ไข

การติดตามผล  ตามคู่มือการตรวจนิรภยัการบิน   

 ข้อ  ๗๐ หนว่ยหรือผู้ รับการตรวจ  ดําเนินการ 

  ๗๐.๑ เตรียมหลกัฐาน  ข้อมลู  ข้อขดัข้องตา่ง  ๆ  เพ่ือชีแ้จงให้กบัคณะตรวจเย่ียม 

  

นิรภยั... 
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นิรภยัการบนิ  ได้ทราบข้อเท็จจริง 

  ๗๐.๒ ให้ความร่วมมือกบัคณะตรวจเย่ียมนิรภยัการบนิ   

 ข้อ  ๗๑ รายการสาํรวจนิรภยัการบนิ  ให้หนว่ยดําเนินการสํารวจตามรายการตอ่ไปนีอ้ยา่งทัว่ถึง

และตอ่เน่ือง  ในวงรอบ  ๑  ปี   โดยทําการสํารวจเดือนละ  ๒  รายการ  เป็นประจําทกุเดือน  โดยมีรายละเอียด 

การสํารวจตามคูมื่อการตรวจนิรภยัการบนิ  ทัง้นี ้ หากในเดือนใดหนว่ยพิจารณาวา่อาจมีสิง่ลอ่แหลมท่ีจะ 

ทําให้เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่กิจการการบนิ  ให้สามารถสํารวจเพิ่มเตมิได้  โดยทําการสํารวจร่วมไปกบั 

การสํารวจประจําเดือน  ดงันี ้

  ๗๑.๑ มกราคม   -  สํานกังานนิรภยั 

    -  การดบัเพลงิและกู้ภยั  การค้นหาและช่วยชีวิต 

  ๗๑.๒ กมุภาพนัธ์ -  ความปลอดภยัในการให้บริการการจราจรทางอากาศ 

    -  นิรภยัสรรพาวธุการบนิและวตัถอุนัตราย 

  ๗๑.๓ มีนาคม -  นิรภยัเวชกรรมการบนิ 

    -  การฝึกอบรมและการตรวจสอบมาตรฐานการบนิ 

  ๗๑.๔ เมษายน -  การกํากบัดแูลด้านยทุธการและการฝึกบนิ 

    -  การกํากบัดแูลด้านการซอ่มบํารุง 

  ๗๑.๕ พฤษภาคม -  ความปลอดภยัในการให้บริการการจราจรทางอากาศ 

    -  สิง่อํานวยความสะดวกและอปุกรณ์ช่วยการเดนิอากาศ 

  ๗๑.๖ มิถนุายน -  ศนูย์บริการการบนิ 

     -  การกํากบัดแูลด้านการซอ่มบํารุง 

   ๗๑.๗ กรกฎาคม   -  สํานกังานนิรภยั 

    -  การดบัเพลงิและกู้ภยั  การค้นหาและช่วยชีวิต 

  ๗๑.๘ สงิหาคม -  ความปลอดภยัในการให้บริการการจราจรทางอากาศ 

    -  นิรภยัสรรพาวธุการบนิและวตัถอุนัตราย 

  ๗๑.๙ กนัยายน -  นิรภยัเวชกรรมการบนิ 

    -  การฝึกอบรมและการตรวจสอบมาตรฐานการบนิ 

  ๗๑.๑๐   ตลุาคม -  การกํากบัดแูลด้านยทุธการและการฝึกบนิ 

    -  การกํากบัดแูลด้านการซอ่มบํารุง 

    ๗๑.๑๑ พฤศจิกายน -  ความปลอดภยัในการให้บริการการจราจรทางอากาศ 

 

-  สิง่อํานวย... 

 



-  ๓๕  - 

 

    -  สิง่อํานวยความสะดวกและอปุกรณ์ช่วยการเดนิอากาศ 

  ๗๑.๑๒ ธนัวาคม -  ศนูย์บริการการบนิ 

     -  การกํากบัดแูลด้านการซอ่มบํารุง 

  ให้ฝงูบินอิสระปฏิบตัิราชการสนาม  และฝงูบินอิสระปฏิบตัิภารกิจพิเศษ

ดําเนินการสํารวจนิรภยัการบินในหวัข้อท่ีสอดคล้องกบัทรัพยากรและภารกิจของหนว่ยท่ีมีอยู ่

 

หมวด   ๑๐  

การฝึกศกึษานิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๗๒ กลา่วทัว่ไป     

  การฝึกศกึษานิรภยัการบนิ  เป็นการให้การฝึกศกึษา  อบรม  และทบทวนให้ผู้ มี

หน้าท่ีเก่ียวข้องกบัการบนิและกิจการนิรภยัการบนิ  มีความรู้พืน้ฐานในงานนิรภยัการบนิ  มีความสํานกึในความ

ปลอดภยัระหว่างการปฏิบตังิาน  มีความร่วมมือท่ีดีตอ่งานนิรภยัการบนิ  และปฏิบตังิานในหน้าท่ีได้อยา่งมี

ประสทิธิภาพ 

 ข้อ  ๗๓ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  มีหน้าท่ี 

  ๗๓.๑ จดัให้มีการฝึก  ศกึษา  อบรม  ทบทวน  ประชมุ  สมัมนาและให้คําแนะนํา

ด้านนิรภยัการบนิ  แก่ผู้ เก่ียวข้องกบัการบนิและกิจการนิรภยัการบนิตามระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

  ๗๓.๒ พฒันา  ปรับปรุงวิทยาการนิรภยัการบินให้ทนัสมยัอยู่เสมอ  โดยจดัหา 

เอกสาร  ตําราด้านนิรภยัการบนิทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  

   ๗๓.๓ พฒันาบุคลากรด้านนิรภยัการบิน  โดยจัดหาหลกัสูตรนิรภยัการบิน 

ทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  แล้วเสนอเข้าโครงการศกึษาของกองทพัอากาศ 

  ๗๓.๔ ผลติ  จดัหา  แจกจ่ายเอกสารสิง่พมิพ์และอ่ืน  ๆ  เพ่ือประโยชน์ใน

การศกึษาด้านนิรภยัการบนิ 

  ๗๓.๕ สนบัสนุนการศึกษา  อบรม  และการฝึกด้านนิรภยัการบินแก่ผู้ เก่ียวข้อง   

ทัง้หนว่ยงานในและนอกกองทพัอากาศ                                  

  ๗๓.๖ จดัให้มีการศกึษา  อบรม  หลกัสตูรนิรภยัการบนิให้แก่ผู้ เก่ียวข้อง ได้แก่ 

   ๗๓.๖.๑   หลกัสตูรนายทหารนิรภยัการบนิ 

    ๗๓.๖.๒   หลกัสตูรการบริหารนิรภยัการบนิ 

 

๗๓.๖.๓    หลกัสตูร... 

 



-  ๓๖  - 

 

   ๗๓.๖.๓   หลกัสตูรนิรภยัสําหรับผู้ปฏิบตังิานสนบัสนนุด้านการบนิ 

   ๗๓.๖.๔   หลกัสตูรด้านนิรภยัการบนิอ่ืน  ๆ  ท่ีเหมาะสมตามความจําเป็น   

  ๗๓.๗ พฒันา  ปรับปรุงการศกึษาด้านนิรภยัการบนิให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

ของสายวิทยาการนิรภยัการบนิ   

 ข้อ  ๗๔ หนว่ยบนิ  มีหน้าท่ี 

  ๗๔.๑ จดัให้มีการฝึก  ศกึษา  อบรม  ทบทวน  ประชมุ  สมัมนาและให้คําแนะนํา 

ด้านนิรภยัการบนิ  แก่ผู้ เก่ียวข้องกบัการบนิ  ตามขีดความสามารถของหน่วย  ได้แก่  คณะกรรมการบริหาร 

นิรภยัการบิน  เจ้าหน้าท่ีดําเนินการนิรภยัการบินของหน่วย  ผู้ ทําการในอากาศ   เจ้าหน้าท่ีซอ่มบํารุง   

และบริการภาคพืน้   เจ้าหน้าท่ีดบัเพลงิ   เจ้าหน้าท่ีกู้ภยั   แพทย์เวชศาสตร์การบนิ   เจ้าหน้าท่ีปฐมพยาบาล   

เจ้าหน้าท่ีบงัคบัการบนิ   เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์บริเวณอบุตัเิหต ุ  เจ้าหน้าท่ีถ่ายรูปอากาศยานอบุตัเิหต ุ 

และเจ้าหน้าท่ีอ่ืน  ๆ  ท่ีเก่ียวข้อง 

  ๗๔.๒ อบรม  ชีแ้จง  นกับนิหรือผู้ เก่ียวข้อง  ให้รู้ถงึประวตักิารเกิดอากาศยาน

อบุตัเิหตขุองหน่วย  สาเหตขุองอบุตัิเหตท่ีุเกิดขึน้  และแนวทางการป้องกนัอบุตัิเหตใุนเร่ืองของเทคนิค

การบิน  ตลอดจนวิธีการใช้อปุกรณ์การบนิท่ีถกูต้อง  เพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอบุตัเิหตใุนทํานองเดียวกนัอีก   

   ๗๔.๓ พิจารณาบรรจวุิชานิรภยัการบนิ  เข้าไว้ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการบนิ 

  ๗๔.๔   จัดเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องเข้ารับการฝึก  ศึกษา  อบรม  ทบทวน  ประชุม  

และสมัมนา  

 ข้อ  ๗๕ หนว่ยขึน้ตรงกองทพัอากาศ   มีหน้าท่ี 

  ๗๕.๑ จดัให้มีการฝึก  ศกึษา  อบรม  ทบทวน  ประชมุ  สมัมนา  และให้คําแนะนํา 

ด้านนิรภยัการบนิ  แก่ผู้ เก่ียวข้องกบัการบนิ  ตามขีดความสามารถของหน่วย 

  ๗๕.๒ พิจารณาบรรจวุิชานิรภยัการบนิ  เข้าไว้ในหลกัสตูรท่ีเก่ียวข้องกบัการซอ่ม

บํารุงอากาศยานและอปุกรณ์ท่ีตดิตัง้กบัอากาศยาน 

  ๗๕.๓    จดัเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องเข้ารับการฝึก  ศกึษา  อบรม  ทบทวน  ประชมุ   

และสมัมนา 

 

หมวด  ๑๑... 

 

 

 

 

 



-  ๓๗  - 

 

หมวด  ๑๑ 

รางวลันิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๗๖ กลา่วทัว่ไป    รางวลันิรภยัการบนิ  เป็นการสง่เสริมกิจกรรมด้านนิรภยัการบนิของ

กองทพัอากาศ  ท่ีจะก่อให้เกิดความร่วมมือตอ่การปฏิบตังิานในการป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหตขุอง

เจ้าหน้าท่ีด้านตา่ง  ๆ  รวมทัง้เป็นการเผยแพร่ผลงานอนัดีของหนว่ย  และ/หรือบคุคลท่ีสนบัสนนุกิจกรรม

นิรภยัการบนิ  ทําให้สามารถพทิกัษ์รักษาชีวิตและทรัพย์สนิ  ไมใ่ห้เกิดความสญูเสียหรือสญูเสียน้อยท่ีสดุ 

 ข้อ  ๗๗ ประเภทของรางวลันิรภยัการบนิ    เป็นรางวลัท่ีกําหนดขึน้สําหรับหนว่ยงาน 

หรือบคุคลใด  ๆ  ท่ีมีผลการปฏิบตังิานหรือ  มีการดําเนินกิจกรรมด้านนิรภยัการบนิท่ีอยูใ่นเกณฑ์การพิจารณา  

และ/หรือตามท่ีคณะกรรมการพิจารณารางวลันิรภยัการบนิเห็นชอบเพิ่มเตมิ  แบง่ออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 

  ๗๗.๑ รางวลัประเภทหน่วยบนิ  ได้แก่   

    ๗๗.๑.๑ รางวลันิรภยัการบนิยอดเย่ียม   

    ๗๗.๑.๒ รางวลันิรภยัการบนิดีเดน่ 

  ๗๗.๒ รางวลัประเภทบคุคล  ได้แก่   

   ๗๗.๒.๑ รางวลันิรภยัการบนิยอดเย่ียม   

    ๗๗.๒.๒ รางวลันิรภยัการบนิดีเดน่ 

   ๗๗.๒.๓ รางวลับคุคลท่ีมีพฤตกิรรมด้านนิรภยัการบนิดีเดน่ 

 ข้อ  ๗๘ หลกัเกณฑ์ในการพิจารณาให้รางวลั 

  ๗๘.๑ หลกัเกณฑ์การพิจารณาเบือ้งต้น  สําหรับหนว่ยระดบัหน่วยบนิ 

   ๗๘.๑.๑ รางวลันิรภยัการบนิยอดเย่ียม  หนว่ยจะต้องไม่มีอากาศยาน

อุบัติเหตุขัน้อุบัติเหตุใหญ่  เป็นเวลาตอ่เน่ือง  ๓  ปี  ยกเว้นอากาศยานอบุตัเิหตใุหญ่ของโรงเรียนการบนิ   

อนัเน่ืองมาจากศษิย์การบนิทําการบนิเด่ียว  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารางวลันิรภยั 

การบนิ  กองทพัอากาศ 

   ๗๘.๑.๒ รางวลันิรภยัการบนิดีเดน่  หน่วยจะต้องไม่มีอากาศยาน

อุบัติเหตุขัน้อุบัติเหตุใหญ่ในปีปฏิทิน  ยกเว้นอากาศยานอบุตัเิหตขุองโรงเรียนการบนิ  อนัเน่ืองมาจาก

ศษิย์การบนิทําการบนิเด่ียว  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณารางวลันิรภยัการบนิ  

กองทพัอากาศ 

  ๗๘.๒ หลกัเกณฑ์การพิจารณาเบือ้งต้น  สําหรับบคุคล    ผู้ ท่ีมีสิทธิเข้ารับการ

พิจารณารับรางวลัได้แก่  ผู้ ทําการในอากาศ  เจ้าหน้าท่ีสนบัสนุนการบิน  หรือบุคคลใด ๆ  ท่ีมีพฤตกิรรม 

 

และมี... 



-  ๓๘  - 

 

และมีผลการปฏิบตังิานสนบัสนุนกิจกรรมด้านนิรภยัการบิน  ทําให้สามารถพทิกัษ์รักษาชีวิตและทรัพย์สนิ 

ไมใ่ห้เกิดความสญูเสีย  หรือสญูเสียน้อยท่ีสดุ  โดยผา่นหลกัเกณฑ์ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณารางวลั

นิรภยัการบนิกําหนด   

     ๗๘.๒.๑ ปฏิบตังิานด้วยความรอบคอบ  สามารถบริหารความเส่ียง 

ในสภาวะวิกฤตร้ิายแรงท่ีเกิดขึน้ได้  ทําให้ไมเ่กิดความสญูเสีย 

   ๗๘.๒.๒ มีความเสยีสละ  ทุ่มเทในการดําเนินกิจกรรมนิรภยัการบนิอยา่ง

ตอ่เน่ือง 

   ๗๘.๒.๓ มีความคดิริเร่ิม  เสนอแนะ  ปรับปรุง  ประดษิฐ์คดิค้นเคร่ืองช่วย  

อปุกรณ์  วธีิการใหม ่ ๆ  มาใช้ในการแก้ไขปัญหาความไมป่ลอดภยัในการปฏิบตังิาน   

  ๗๘.๓ หลกัเกณฑ์การพิจารณาเพิม่เตมิ  ให้พิจารณาจากข้อมลูด้านนิรภยัการบนิ 

และสภาวะแวดล้อมในแตล่ะปี  โดยให้สํานกังานนิรภยัทหารอากาศกําหนดแล้วเสนอตอ่คณะกรรมการ

พิจารณารางวลันิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ 

 ข้อ  ๗๙ การปฏิบตั ิ

  ๗๙.๑ หนว่ยบนิ  ดําเนินการ 

   ๗๙.๑.๑ แต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณารางวลันิรภยัการบินของหน่วย  

เพ่ือพิจารณาตามหลกัเกณฑ์การพิจารณาเบือ้งต้น 

   ๗๙.๑.๒ สง่สถิตอิากาศยานอบุตัเิหตขุัน้อบุตัเิหตใุหญ่และขัน้อบุตัิเหตยุอ่ย  

(ในรอบ  ๓  ปี)  และแผนงาน  โครงการ  ตลอดจนกิจกรรมท่ีได้ดําเนินการด้านนิรภยัการบนิในรอบปีปฏิทิน   

รวมทัง้เสนอช่ือบุคคลท่ีผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการพิจารณารางวลันิรภยัการบินของหน่วยแล้ว   

พร้อมทัง้หลกัฐานรับรองผลงานตามข้อ  ๗๘.๒  จากหน่วยให้สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ภายในวนัท่ี  

๑๐  มกราคม  ของปีถดัไป 

  ๗๙.๒ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ดําเนินการ 

   ๗๙.๒.๑    เสนอการแตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณารางวลันิรภยัการบนิ 

กองทพัอากาศ  นําเรียนประธานกรรมการบริหารนิรภยัการบินกองทพัอากาศ 

     ๗๙.๒.๒ เสนอเกณฑ์การพิจารณาเพิม่เตมิตอ่คณะกรรมการพิจารณา 

รางวลันิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ  เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา 

   ๗๙.๒.๓ รวบรวมหลกัฐานตามข้อ  ๗๙.๑.๒  และตรวจสอบคณุสมบตั ิ

ต่าง  ๆ  ของหน่วยและบคุคลท่ีสมควรได้รับรางวลันิรภยัการบิน   

 

๗๙.๒.๔    พิจารณา... 

 



-  ๓๙  - 

 

   ๗๙.๒.๔ พิจารณาจดัทํารางวลั  ตามข้อ  ๗๗  เป็นประจําทกุปีตามอนมุตั ิ

ผู้บญัชาการทหารอากาศ 

  ๗๙.๓ คณะกรรมการพิจารณารางวลันิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ  ดําเนินการ 

   ๗๙.๓.๑ พิจารณาหน่วยและบคุคลท่ีสมควรได้รับรางวลันิรภยัการบิน   

ตามเกณฑ์การพิจารณา  และหรือตามเกณฑ์ท่ีประธานกรรมการบริหารนิรภยัการบนิกองทพัอากาศ   

เป็นผู้ เสนอเพิ่มเติมในแต่ละปี  ถ้าในปีใดไม่มีหน่วยหรือบุคคลท่ีอยู่ในข่ายการพิจารณาดงักล่าวก็ให้งด 

รางวลันัน้  ๆ  ได้  สําหรับรางวลัชมเชยแตล่ะประเภท  ให้พิจารณากําหนดจํานวนได้ตามความเหมาะสม   

ทัง้นีก้ารพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางวลันิรภยัการบนิ กองทพัอากาศ  ถือเป็นท่ียตุ ิ  

     ๗๙.๓.๒ สรุปผลการพิจารณารางวลันิรภยัการบิน  นําเรียนผู้บญัชาการ

ทหารอากาศ  ผา่นเสนาธิการทหารอากาศ  เพ่ือขออนมุตัดํิาเนินการแจกรางวลั 

 

หมวด  ๑๒ 

การเตรียมการและการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตใุนและนอกเขตสนามบนิ 

 

 ข้อ  ๘๐ กลา่วทัว่ไป    การเตรียมการและการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรือ

อบุตัเิหต ุ เป็นการกําหนดแนวทางปฏิบตัเิพ่ือช่วยเหลือและรักษาไว้ซึง่ชีวติ   ตลอดจนทําให้อากาศยานอยูใ่น

สภาพชํารุดเสียหายน้อยท่ีสดุ  รวมทัง้การรักษาร่องรอยและซากอากาศยานอบุตัเิหตใุห้อยูใ่นสภาพสมบรูณ์  

เพ่ือใช้เป็นหลกัฐานประกอบการสอบสวนเพ่ือวิเคราะห์หาสาเหตขุองอากาศยานอบุตัเิหต ุ ในการนําไปสูก่าร

แก้ไขท่ีครอบคลมุเพ่ือป้องกนัมิให้เกิดอบุตัเิหตใุนทํานองเดียวกนัอีก  ทัง้นีใ้ช้กบัอากาศยานสงักดักองทพัอากาศ

เท่านัน้  สว่นอากาศยานอ่ืนท่ีไมไ่ด้สงักดักองทพัอากาศ  ให้ปฏิบตัติามข้อตกลงท่ีได้ทําร่วมกนัระหวา่ง

กองทพัอากาศกบัหนว่ยงานนัน้  ๆ 

 ข้อ  ๘๑ ให้โรงเรียนการบนิ  กองบนิ  และฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม  ท่ีตัง้อยู ่ ณ  สนามบนิ

นัน้  เป็นผู้จดัทําระเบียบโรงเรียนการบิน  กองบิน  หรือฝงูบินอิสระปฏิบตัิราชการสนาม  ว่าด้วยการปฏิบตัิ

เม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัิเหตใุนและนอกเขตสนามบิน  โดยประสานกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  

พร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขให้มีประสทิธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ  และให้ฝึกซ้อมการปฏิบตัอิยา่งน้อยเดือนละ  ๑  ครัง้  

หากพบข้อบกพร่องจากการฝึกซ้อม  ให้ดําเนินการแก้ไขโดยเร็ว  ยกเว้นสนามบนิดอนเมือง  ให้หน่วยเก่ียวข้อง

ปฏิบตัติามระเบียบกองทพัอากาศวา่ด้วยการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตใุนและนอกเขต

สนามบนิดอนเมือง 

ข้อ  ๘๒    กรณี... 

 



-  ๔๐  - 

 

 ข้อ  ๘๒ กรณีท่ีมีหนว่ยงานอ่ืน ๆ  ตัง้อยูใ่นพืน้ท่ีเดียวกนั  และมีการปฏิบตักิารบนิโดยใช้ 

สิง่อํานวยความสะดวกของสนามบนิร่วมกนั  ให้ผู้บงัคบัหนว่ยบนิ  ณ  สนามบนินัน้เป็นผู้ กําหนดการปฏิบตั ิ

เม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตใุนและนอกเขตสนามบนิ  ให้เหมาะสมและรัดกมุ  พร้อมทัง้ 

จดัทํา  ปรับปรุง  แก้ไขข้อตกลงร่วมในการปฏิบตัใิห้มีประสทิธิภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ  ทัง้นีต้้องไมข่ดัหรือ

แย้งกบัข้อตกลงร่วมท่ีจดัทําขึน้ระหวา่งกองทพัอากาศกบัหนว่ยงานนัน้ 

 ข้อ  ๘๓ การปฏิบตัิเม่ืออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบตัิเหตุในและนอกเขตสนามบิน   

จะต้องครอบคลมุในหวัข้อดงันี ้

  ๘๓.๑ บคุคลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏิบตั ิ

  ๘๓.๒ ระบบแจ้งขา่วอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหต ุ

  ๘๓.๓ การกําหนดตําแหน่งอากาศยานอบุตัเิหต ุ   

  ๘๓.๔ การเดนิทางไปบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๘๓.๕ การปฏิบตัใินบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ

 ข้อ  ๘๔ บคุคลและหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการปฏบิตั ิ

   เพ่ือให้การปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตใุนและนอกเขตสนามบนิ  

เกิดประสทิธิภาพสงูสดุ  จงึให้หนว่ยขึน้ตรงของโรงเรียนการบนิ  กองบนิ  และฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม

ท่ีตัง้อยู ่ ณ  สนามบนินัน้  จดัทําระเบยีบรองรับระเบียบโรงเรียนการบนิ  กองบนิ  ฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการ

สนาม  วา่ด้วยการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตใุนและนอกเขตสนามบนิ  และจดัให้มี

เจ้าหน้าท่ีพร้อมปฏิบตังิาน  ดงันี ้

  ๘๔.๑ การควบคมุจราจรทางอากาศ 

   ๘๔.๒ การดบัเพลงิและกู้ภยั 

  ๘๔.๓ การค้นหาช่วยชีวิต 

   ๘๔.๔ การแพทย์และพยาบาล 

   ๘๔.๕ การช่างอากาศ   ส่ือสาร   และสรรพาวธุ 

  ๘๔.๖ การขนสง่ 

   ๘๔.๗ การประชาสมัพนัธ์ 

   ๘๔.๘ การสวสัดกิาร 

   ๘๔.๙    การถ่ายรูป 

   

๘๔.๑๐    ยทุธการ... 

 



-  ๔๑  - 

 

  ๘๔.๑๐ ยทุธการ 

  ๘๔.๑๑ นิรภยัการบนิ 

  ๘๔.๑๒ สารวตัรทหาร 

  ๘๔.๑๓ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีจําเป็น 

 ข้อ  ๘๕ ระบบแจ้งขา่วอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหต ุ ให้โรงเรียนการบนิ  กองบนิ  

และฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนามท่ีตัง้อยู ่ ณ  สนามบนินัน้  จดัให้มีอปุกรณ์ส่ือสาร  เพ่ือใช้เฉพาะการ

แจ้งและรับขา่วอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหต ุ ให้บคุคลหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องรับทราบแล้ว

เดนิทางไปยงับริเวณอากาศยานอบุตัเิหตทุนัที  ในการชว่ยชีวิตผู้ประสบอบุตัเิหต ุ โดยจดัเตรียมไว้   

๒  ระบบ  คือ 

  ๘๕.๑ ระบบแจ้งขา่วหลกั  เป็นระบบท่ีจดัไว้ให้หอบงัคบัการบนิแจ้งให้บคุคล 

และหนว่ยเก่ียวข้อง  เพ่ือรับทราบขา่วอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหต ุ ปกตจิะใช้โทรศพัท์สายตรง 

และต้องทดสอบความพร้อมของระบบเป็นประจําทกุวนั  ทัง้นีใ้ห้จดบนัทึกข้อมลูของข่าวตามแบบแจ้ง 

และรับข่าวอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัิเหต ุ ตามคู่มือการปฏิบตัิเม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉิน 

หรืออุบตัิเหตใุนและนอกเขตสนามบิน  ซึง่บคุคลและหน่วยเก่ียวข้องในระบบมีดงันี ้

   ๘๕.๑.๑ หน่วยดบัเพลงิและกู้ภยั 

    ๘๕.๑.๒  หน่วยค้นหาช่วยชีวิต 

    ๘๕.๑.๓  หน่วยแพทย์และพยาบาล 

    ๘๕.๑.๔ หนว่ยทหารสารวตัร 

    ๘๕.๑.๕ หนว่ยช่างอากาศ 

   ๘๕.๑.๖ ยทุธการหนว่ย 

    ๘๕.๑.๗  นิรภยัการบนิ 

   ๘๕.๑.๘ หนว่ยงานและ/หรือเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีจําเป็น   

  ๘๕.๒ ระบบแจ้งขา่วรอง  เป็นระบบท่ีจดัไว้ให้บคุคลและหน่วยเก่ียวข้องตามข้อ  ๘๔ 

เพ่ือรับทราบข่าวอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัิเหตแุละสอบถามรายละเอียดข้อมลูเพิ่มเติมจาก 

หน่วยเก่ียวข้องในระบบแจ้งข่าวรอง  รวมทัง้ใช้เป็นระบบสํารองด้วยเม่ือระบบแจ้งข่าวหลกัขดัข้อง   

ปกตจิะใช้โทรศพัท์อตัโนมตั ิ โดยมีการทดสอบความพร้อมของระบบเป็นประจําอยา่งน้อยสปัดาห์ละ            

๑  ครัง้  ทัง้นีใ้ห้จดบนัทกึข้อมลูของขา่วตามแบบแจ้งและรับขา่วอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหต ุ    

ตามคูมื่อการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตใุนและนอกเขตสนามบนิ 

 

ข้อ  ๘๖    การกําหนด...   

 



-  ๔๒  - 

 

 ข้อ  ๘๖ การกําหนดตําแหน่งอากาศยานอบุตัเิหต ุ ให้โรงเรียนการบนิ  กองบนิ  และฝงูบนิ

อิสระปฏิบตัริาชการสนามท่ีตัง้อยู ่ ณ  สนามบนินัน้  จดัให้มีแผนท่ีพิกดัแสดงตําแหน่งอากาศยานอบุตัเิหต ุ 

ตามคู่มือการปฏิบตัิเม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัิเหตใุนและนอกเขตสนามบิน  และติดตัง้ไว้ท่ี

หน่วยเก่ียวข้องและยานพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบตัิ  เพ่ือให้ทราบและเข้าใจตรงกนัถึงบริเวณตําแหน่งท่ีเกิด 

อากาศยานอุบตัิเหตทุนัทีท่ีได้รับแจ้งข่าว  และสะดวกต่อการเดินทางไปถึงบริเวณอากาศยานอุบตัิเหต ุ 

โดยใช้เวลาน้อยท่ีสดุ 

 ข้อ  ๘๗ การเดนิทางไปบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ ให้โรงเรียนการบนิ  กองบนิ และฝงูบนิอิสระ

ปฏิบตัริาชการสนามท่ีตัง้อยู ่ ณ  สนามบนินัน้  แบ่งเจ้าหน้าท่ีออกเป็น  ๒  ชุด  เพ่ือเดินทางไปยงับริเวณ

อากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัิเหตทุนัที  ได้อยา่งถกูต้องและปลอดภยั  โดยใช้เวลาน้อยท่ีสดุ  ดงันี ้

  ๘๗.๑ ชดุขบวนช่วยเหลือและกู้ภยั   เป็นเจ้าหน้าท่ีชดุแรกท่ีต้องเดนิทางไปยงับริเวณ 

อากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตทุนัทีหลงัจากได้รับแจ้งขา่ว  เพ่ือช่วยเหลือชีวิตและรักษาทรัพย์สนิ 

ให้เสียหายน้อยท่ีสดุ  ประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีดบัเพลงิ  ช่วยเหลือกู้ภยั  แพทย์และพยาบาล  และเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ี

จําเป็น 

  ๘๗.๒ ชดุขบวนตดิตาม  เป็นเจ้าหน้าท่ีสว่นอ่ืน  ๆ  ท่ีต้องเดนิทางไปยงับริเวณ 

อากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหต ุ เพ่ือสมทบและสนบัสนนุการปฏิบตัใิห้กบัชดุขบวนช่วยเหลือ 

และกู้ภยั  ในสว่นท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 ข้อ  ๘๘ การปฏิบตัใินบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ ให้โรงเรียนการบนิ  กองบนิ  และฝงูบนิ

อิสระปฏิบตัริาชการสนามท่ีตัง้อยู ่ ณ  สนามบนินัน้  รวบรวมข้อมลูอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้ต้น  ณ  บริเวณ

สถานท่ีเกิดเหต ุ และห้ามมิให้บคุคลใดปฏิบตักิารอยา่งหนึง่อยา่งใดแก่อากาศยานหรือสว่นของอากาศยานนัน้

โดยมิได้รับอนญุาตจากเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์  เว้นแตก่รณีจําเป็น  เพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและการรักษา

ทรัพย์สนิให้เสียหายน้อยท่ีสดุ  จงึให้ปฏิบตัดิงันี ้

  ๘๘.๑ กําหนดขอบเขตของสถานท่ีเกิดเหตแุละรักษาความปลอดภยั 

  ๘๘.๒ สํารวจสถานท่ีเกิดเหต ุ

  ๘๘.๓ ค้นหาชิน้สว่นตา่ง ๆ  ของอากาศยาน 

  ๘๘.๔ บนัทกึภาพหลกัฐานสําคญั  และร่องรอยในสถานท่ีเกิดเหต ุ

  ๘๘.๕ ทําแผนท่ีสงัเขปของซากอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๘๘.๖ พิสจูน์ทราบตําแหนง่ตา่ง  ๆ  ของซากอากาศยานอบุตัเิหต ุ

 

๘๘.๗    สํารวจ... 
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  ๘๘.๗ สํารวจหาพยานบคุคล 

 ข้อ  ๘๙ การผ่านเข้า-ออกบริเวณอากาศยานอุบตัิเหตุ  ให้โรงเรียนการบิน  กองบิน  

และฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนามท่ีตัง้อยู ่ ณ  สนามบนินัน้  กําหนดขอบเขตและมาตรการสําหรับบคุคล

หรือเจ้าหน้าท่ีเก่ียวข้องในการผา่นเข้า-ออกบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ เพ่ือให้เกิดความสะดวกในการ

ปฏิบตังิาน  และป้องกนัมิให้บคุคลท่ีไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้องเข้าบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ เพราะอาจทําให้ 

หลกัฐานร่องรอยของการเกิดอบุตัเิหตถุกูทําลายหรือผิดไปจากความจริง  ซึง่ผู้ มีสทิธิผา่นเข้า-ออกบริเวณ

อากาศยานอบุตัเิหต ุ มีดงันี ้

  ๘๙.๑ เจ้าหน้าท่ีชดุขบวนช่วยเหลือกู้ภยัและเจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีจําเป็น  สามารถเข้า-ออก

บริเวณอากาศยานอบุตัิเหตไุด้ตลอดเวลาท่ีการปฏิบตัิงานยงัไม่สิน้สดุ  โดยไม่ต้องติดบตัรอนญุาตผ่านเข้า

บริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๘๙.๒ บคุคลท่ีติดบตัรอนญุาตผา่นเข้าบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ ต้องแสดงบตัร 

ตอ่เจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ก่อนท่ีจะผา่นเข้าบริเวณอากาศยานอบุตัเิหตทุกุครัง้   

 ข้อ  ๙๐ การออกบตัรอนญุาตผา่นเข้าบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ ให้สํานกังานนิรภยัทหาร

อากาศ  เป็นหน่วยจดัทําและควบคมุจํานวนบตัรอนุญาต  ซึ่งมีรูปแบบตามคู่มือการปฏิบตัิเม่ืออากาศยาน

เกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบตัิเหตุในและนอกเขตสนามบิน  รวมทัง้แจกจ่ายให้บุคคลและหน่วยเก่ียวข้อง    

ตลอดจนเรียกคืนเม่ือการปฏิบตัสิิน้สดุลง   

 ข้อ  ๙๑ การจดัเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์บริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ ให้โรงเรียนการบนิ 

กองบนิ  และฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนามท่ีตัง้อยู ่ ณ  สนามบนินัน้  จดัเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ดแูลบริเวณ

อากาศยานอบุตัเิหต ุ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการปฏิบตังิานให้กบับคุคลหรือเจ้าหน้าท่ีตามข้อ  ๘๙  และ

ตรวจผู้ มีสทิธิ ผา่นเข้า-ออกบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ เพ่ือป้องกนัการถกูรือ้  ถอน  เคล่ือนย้าย  หรือทําลาย

ร่องรอยหลกัฐานจากผู้ไมมี่หน้าท่ีเก่ียวข้อง  

  ๙๑.๑ กรณีท่ีอากาศยานเกิดอุบตัิเหตุ ณ บริเวณท่ีตัง้ส่วนราชการ   

หรือหน่วยบนิระดบักองบนิ  ฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม  หรือใกล้เคียงบริเวณดงักลา่วให้เจ้าหน้าท่ี

ตอ่ไปนีเ้ป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์  

   ๙๑.๑.๑ สารวตัรทหารอากาศของสว่นราชการ ณ ท่ีตัง้นัน้  ๆ  

   ๙๑.๑.๒ เจ้าหน้าท่ีอ่ืน  ๆ  สงักดักองทพัอากาศซึ่งผู้บงัคบับญัชา 

ของสว่นราชการท่ีใกล้เคียงบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ แตง่ตัง้ให้เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ ณ บริเวณ 

อากาศยานอบุตัเิหต ุ

๙๑.๒    กรณี... 
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   ๙๑.๒ กรณีท่ีอากาศยานเกิดอบุตัเิหตหุ่างจากบริเวณท่ีตัง้สว่นราชการ  หน่วยบนิ  

หรือฝงูบนิอิสระปฏิบตัริาชการสนาม  ซึง่เจ้าหน้าท่ีของกองทพัอากาศไมส่ามารถไปรักษาการณ์ ณ บริเวณ

อากาศยานอบุตัเิหตไุด้  ให้ผู้บงัคบับญัชาของสว่นราชการท่ีใกล้เคียงบริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ ขอความ

ร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีตอ่ไปนีเ้ทา่ท่ีจะกระทําได้เป็นเจ้าหน้าท่ีรักษาการณ์ 

   ๙๑.๒.๑ สารวตัรทหารบก  หรือสารวตัรทหารเรือ 

   ๙๑.๒.๒ ตํารวจท้องท่ี 

   ๙๑.๒.๓ เจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองท้องถ่ิน 

 ข้อ  ๙๒  การเคลื่อนย้ายซากอากาศยาน    หนว่ยเจ้าของอากาศยานหรือหน่วยเจ้าของพืน้ท่ี

ท่ีเกิดอากาศยานอบุตัเิหต ุ จะทําการเคล่ือนย้ายซากอากาศยานได้  จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก

สํานกังานนิรภยัทหารอากาศก่อน 

 

หมวด  ๑๓ 

การสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ

 

 ข้อ  ๙๓ กลา่วทัว่ไป    การสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตเุป็นกรรมวธีิและขัน้ตอนให้ได้มา 

ซึง่ข้อมลู  พยาน  และหลกัฐานท่ีเก่ียวข้องสําหรับใช้ในการวิเคราะห์หาสาเหต ุ และ/หรือองค์ประกอบสาเหตขุอง

อากาศยานอบุตัเิหตแุล้วนําไปพิจารณาเสนอแนะการแก้ไข  เพ่ือป้องกนัมใิห้เกิดอบุตัเิหตใุนทํานองเดียวกนัอีก   

 ข้อ  ๙๔ การสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตภุายในประเทศ    เพ่ือให้การดําเนินการสอบสวน

อากาศยานอบุตัเิหตภุายในประเทศเป็นไปอยา่งมีระบบ  สามารถวิเคราะห์หาสาเหต ุ และ/หรือองค์ประกอบ 

สาเหตุของอากาศยานอุบตัิเหตุได้อย่างถูกต้อง  จึงจัดกลุม่บคุคลเป็นคณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยั 

การบนิ  และคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  ดงันี ้

  ๙๔.๑ คณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ 

  ๙๔.๒ คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  

  ๙๔.๓ คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ 

 ข้อ  ๙๕ การแตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ    เพ่ือให้ 

การดําเนินการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตขุัน้อบุตัเิหตใุหญ่และอบุตัเิหตยุอ่ย  หรืออุบตัิการณ์ท่ี 

ผู้บญัชาการทหารอากาศต้องการให้ดําเนินการเป็นกรณีพิเศษเกิดประสิทธิภาพ  มีความถูกต้อง 

 

และครอบคลุม... 
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และครอบคลุมในทุกส่วนท่ีเก่ียวข้อง  ให้ผู้ ดํารงตําแหน่งต่อไปนีเ้ป็นคณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยั

การบนิ  กองทพัอากาศ   

   ๙๕.๑ ผู้ อํานวยการสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ เป็น  ประธานกรรมการ 

  ๙๕.๒ รองผู้ อํานวยการสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ เป็น  รองประธานกรรมการ 

  ๙๕.๓ ผู้ อํานวยการกองนิรภยัการบิน  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  

     เป็น  กรรมการและเลขานกุาร 

  ๙๕.๔ ผู้ อํานวยการกองวทิยาการ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ     

     เป็น  กรรมการ 

  ๙๕.๕ ผู้ อํานวยการกองนิรภยัภาคพืน้  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

     เป็น  กรรมการ  

  ๙๕.๖ รองผู้ อํานวยการกองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  

     เป็น  กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๙๕.๗ รองผู้ อํานวยการกองวิทยาการ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

     เป็น  กรรมการ 

  ๙๕.๘ รองผู้ อํานวยการกองนิรภยัภาคพืน้  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ              

     เป็น  กรรมการ 

  ๙๕.๙ นายทหารชํานาญการนิรภยั สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ    

     เป็น  กรรมการ 

  ๙๕.๑๐ ผู้ เช่ียวชาญอ่ืนท่ีจําเป็น เป็น  กรรมการ 

  ทัง้นี ้ ให้ ผู้ อํานวยการสาํนกังานนิรภยัทหารอากาศ  ขอรับการสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีจาก

หวัหน้าสายวทิยาการท่ีเก่ียวข้อง  ร่วมเป็นผู้ เช่ียวชาญได้ตามความจําเป็น 

 ข้อ  ๙๖    การแตง่ตัง้คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  

เพ่ือให้การดําเนินการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตมีุความรวดเร็วทนัตอ่เหตกุารณ์  และสามารถเดนิทางไป

บริเวณอากาศยานอบุตัเิหตไุด้ทนัท่วงที  จงึให้สํานกังานนิรภยัทหารอากาศจดัเจ้าหน้าท่ีจากสํานกังานนิรภยั

ทหารอากาศ  เป็นคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  พร้อมปฏิบตัิ

หน้าท่ีสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ ประกอบด้วย 

  ๙๖.๑ ผู้ อํานวยการกองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  

  ๙๖.๒ รองผู้ อํานวยการกองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ   

   

๙๖.๓    หวัหน้ากอง... 
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  ๙๖.๓ หวัหน้ากองสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ กองนิรภยัการบิน  สํานกังานนิรภยั

ทหารอากาศ 

  ๙๖.๔ หวัหน้ากองป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหต ุ กองนิรภยัการบนิ  สํานกังาน

นิรภยัทหารอากาศ 

  ๙๖.๕ รองหวัหน้ากองสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ กองนิรภยัการบนิ  สํานกังาน

นิรภยัทหารอากาศ 

  ๙๖.๖ นายทหารสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ กองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยั

ทหารอากาศ 

  ๙๖.๗ หวัหน้าแผนกสอบสวนด้านการบนิ  กองสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ  

กองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

  ๙๖.๘ หวัหน้าแผนกสอบสวนด้านเทคนิค  กองสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ 

กองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

  ๙๖.๙ รองหวัหน้าแผนกสอบสวนด้านการบนิ  กองสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ 

กองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

  ๙๖.๑๐    รองหวัหน้าแผนกสอบสวนด้านเทคนิค  กองสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ

กองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

  ๙๖.๑๑    นายทหารสอบสวนด้านการบิน  แผนกสอบสวนด้านการบิน   

กองสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ กองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

  ๙๖.๑๒    นายทหารสอบสวนด้านเทคนิค แผนกสอบสวนด้านเทคนิค 

กองสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุกองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

  ๙๖.๑๓    เจ้าหน้าท่ีจากสํานกังานนิรภยัทหารอากาศตามความจําเป็น  โดยได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ อํานวยการสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ     

  ทัง้นี ้ ให้ผู้ อํานวยการกองนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  หรือผู้ได้รับ

มอบหมาย  พิจารณากําหนดจํานวนเจ้าหน้าท่ีจากคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบิน  สํานกังาน

นิรภยัทหารอากาศ ปฏิบตัหิน้าท่ีสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตแุตล่ะรายตามความเหมาะสม  และแตง่ตัง้

นายทหารสญัญาบตัรสงักดัสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  เป็นเลขานกุารการสอบสวนแตล่ะราย  ในกรณี 

ท่ีต้องการผู้ เช่ียวชาญเพิ่มเตมิ  ให้คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  

ขอรับการสนบัสนนุเจ้าหน้าท่ีจากหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง  ร่วมเป็นเจ้าหน้าท่ีผู้ เช่ียวชาญได้ตามความจําเป็น 

 

ข้อ  ๙๗    การแตง่ตัง้... 

  



-  ๔๗  - 

 

 ข้อ  ๙๗ การแตง่ตัง้คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ    เพ่ือให้การ

ดําเนินการสอบสวนอากาศยานอบุตักิารณ์เกิดประสทิธิภาพ  มีความถกูต้องและครอบคลมุในทกุสว่น  

ท่ีเก่ียวข้อง  ให้ผู้บงัคบัการกองบนิแตง่ตัง้ผู้ ดํารงตําแหนง่ตอ่ไปนี ้ เป็นคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยั     

การบนิ  กองบนิ  ทัง้นีต้้องไมเ่ป็นบคุคลท่ีมีรายช่ืออยูใ่นคณะกรรมการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ กองบนิ  

โดยออกคําสัง่เป็นคําสัง่กองบนิเป็นประจําทกุปี 

  ๙๗.๑ ผู้บงัคบัการกองบนิ หรือผู้ ท่ีได้รับมอบหมาย เป็น  หวัหน้าคณะ 

  ๙๗.๒ นายทหารยทุธการ เป็น  เจ้าหน้าท่ี 

  ๙๗.๓ นายทหารชา่งอากาศ เป็น  เจ้าหน้าท่ี 

  ๙๗.๔ นายแพทย์เวชศาสตร์การบนิ เป็น  เจ้าหน้าท่ี 

  ๙๗.๕ นายทหารนิรภยัของหน่วย              เป็น  เจ้าหน้าท่ีและเลขานกุาร 

  ๙๗.๖ นายทหารนิรภยัการบนิ              เป็น  เจ้าหน้าท่ีและ

ผู้ช่วยเลขานกุาร 

  ๙๗.๗ ผู้ เช่ียวชาญแตล่ะสาขา  ตามความจําเป็น เป็น  เจ้าหน้าท่ี 

  ทัง้นี ้ ให้กรมชา่งอากาศ  และโรงเรียนการบนิ  จดักลุม่บคุคลเป็นคณะกรรมการ   

เพ่ือทําหน้าท่ีเช่นเดียวกบัคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ  

 ข้อ  ๙๘ คณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ  มีหน้าท่ี 

  ๙๘.๑ พิจารณาจัดผู้ แทนเดินทางไปยังบริเวณอากาศยานอุบัติเหตุ  ร่วมกับ 

คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ตามความเหมาะสม  

  ๙๘.๒ พิจารณากลัน่กรองผลการวิเคราะห์สาเหตุอากาศยานอุบตัิเหตุ   

และ/หรือองค์ประกอบสาเหตขุองอากาศยานอบุตัเิหต ุ หรืออบุตักิารณ์ท่ีผู้บญัชาการทหารอากาศต้องการ 

ให้ดําเนินการเป็นกรณีพิเศษ   

  ๙๘.๓ เสนอแนะเพิ่มเตมิการแก้ไข  เพ่ือป้องกนัมิให้อากาศยานสงักดักองทพัอากาศ  

เกิดอบุตัเิหตทํุานองเดียวกนัอีก   

  ๙๘.๔ ตดิตามผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะการแก้ไข  เพ่ือป้องกนัมิให้ 

เกิดอากาศยานอบุตัเิหตใุนทํานองเดียวกนัอีก 

 ข้อ  ๙๙ คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  มีหน้าท่ี 

  ๙๙.๑ เม่ือได้รับแจ้งขา่วอากาศยานอบุตัเิหต ุ ให้ประสานหน่วยและเจ้าหน้าท่ี  

 

เก่ียวข้อง... 

 



-  ๔๘  - 

 

เก่ียวข้อง  ตามข้อ  ๕๒.๖  เพ่ือพร้อมเดนิทางไปยงับริเวณอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๙๙.๒     ดําเนินการรวบรวมข้อมลู  หลกัฐาน  และพยานท่ีเก่ียวข้อง  ตามกรรมวิธี 

และเทคนิคการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตอุยา่งถกูต้องทนัที 

  ๙๙.๓    เสนอร่างรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอุบตัิเหตุเข้าท่ีประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบิน  กองทพัอากาศ  หลงัจากจดัทําร่างรายงานผลการวิเคราะห์ 

อากาศยานอบุตัเิหตแุล้วเสร็จ 

 ข้อ  ๑๐๐ คณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองบนิ  มีหน้าท่ี 

  ๑๐๐.๑    ดําเนินการสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหต ุ และ/หรือองค์ประกอบ

สาเหต ุ ของอากาศยานในความรับผิดชอบเกิดอบุตัเิหตขุัน้อบุตักิารณ์  ให้แล้วเสร็จภายใน  ๔๕  วนั 

  ๑๐๐.๒    เสนอแนะการแก้ไข  เพ่ือป้องกนัมิให้อากาศยานในความรับผิดชอบ 

เกิดอบุตักิารณ์ในทํานองเดียวกนัอีก  แล้วนําเรียนผู้บญัชาการทหารอากาศ  ผา่นสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

  ๑๐๐.๓    กรณีท่ีมีอากาศยานอบุตัเิหตใุนเขตท่ีหน่วยบนิรับผิดชอบ  หรือพืน้ท่ี

ใกล้เคียง  ให้ดําเนินการตามแผนการปฏิบตัเิม่ืออากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉินหรืออบุตัเิหตใุนและนอกเขต

สนามบนิ  หรือตามข้อตกลงร่วมระหวา่งกองทพัอากาศกบัหนว่ยงานอ่ืน  หากมีความจําเป็นต้องเคล่ือนย้ายซาก

อากาศยาน  ต้องได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานนิรภยัทหารอากาศก่อนแล้วให้ทําแผนท่ีสงัเขป ถ่ายภาพ  

และบนัทึกร่องรอยของอบุตัเิหตแุละความเสียหายไว้  โดยพยายามรักษาร่องรอยไว้ให้คงสภาพเดมิมากท่ีสดุ

และรายงานผู้บญัชาการทหารอากาศ  ผา่นสํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  ตามคูมื่อการปฏิบตัเิม่ือเกิด 

อากาศยานเกิดเหตฉุุกเฉินหรืออุบัติเหตุในและนอกเขตสนามบิน  เพ่ือประสานขอคําแนะนําในการ

ดําเนินการขัน้ต้นของการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหต ุ

  ๑๐๐.๔ วิเคราะห์หาความน่าจะเป็น  ความรุนแรง  และผลกระทบท่ีเกิดขึน้จาก

อนัตราย  หากอนัตรายนัน้อาจเป็นสาเหตท่ีุทําให้เกิดอากาศยานอบุตัเิหต ุ พร้อมทัง้กําหนดแนวทางการกําจดั 

หรือลดอนัตราย  เพ่ือป้องกนัมิให้เป็นสาเหตขุองการเกิดอบุตัเิหต ุ แล้วจดัทํารายงานอนัตราย 

 ข้อ  ๑๐๑ ให้สว่นราชการและบคุคลในกองทพัอากาศอํานวยความสะดวกและสนบัสนนุ 

ในการสง่มอบเอกสาร  หลกัฐาน  วตัถ ุ พยาน  และให้ถ้อยคําตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยั 

การบนิ  กองทพัอากาศ  และ/หรือคณะเจ้าหน้าท่ีดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

ร้องขอ 

 ข้อ  ๑๐๒ การสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ    เพ่ือให้การดําเนินการสอบสวน 

 

อากาศยาน... 

 



-  ๔๙  - 

 

อากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศเป็นไปอยา่งมีระบบ  สามารถวิเคราะห์หาสาเหตแุละ/หรือองค์ประกอบ

สาเหตขุองอากาศยานอบุตัิเหตไุด้อย่างถกูต้อง  จึงได้จดักลุม่บคุคลเป็นคณะเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อากาศยาน

อบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ  ประกอบด้วย 

  ๑๐๒.๑    เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหต ุ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

  ๑๐๒.๒ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตดุ้านบงัคบัการบนิ   

  ๑๐๒.๓ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตดุ้านขา่วอากาศ   

  ๑๐๒.๔ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตดุ้านการแพทย์ 

  ๑๐๒.๕ เจ้าหน้าท่ีตดิตอ่ทางด้านธุรการ 

  ๑๐๒.๖ เจ้าหน้าท่ีอ่ืนท่ีจําเป็น 

 ข้อ  ๑๐๓ คณะเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ  มีหน้าท่ี 

  ๑๐๓.๑ เดนิทางไปยงัสถานท่ีเกิดเหต ุ เพ่ือหาข้อมลูของอากาศยานอบุตัเิหต ุ  

เม่ือได้รับแจ้งขา่วอากาศยานสงักดักองทพัอากาศเกิดอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ 

  ๑๐๓.๒ พิจารณาร่างผลการวิเคราะห์สาเหต ุ และ/หรือองค์ประกอบสาเหต ุ

ของอากาศยานอบุตัิเหต ุ รวมทัง้เสนอแนะการแก้ไขเพ่ือป้องกนัมิให้อากาศยานสงักดักองทพัอากาศ 

เกิดอบุตัเิหตใุนทํานองเดียวกนัอีก 

  ๑๐๓.๓ เสนอร่างรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอุบตัิเหตุเข้าท่ีประชุม 

คณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบิน  กองทพัอากาศ  หลงัจากจดัทําร่างรายงานผลการวิเคราะห์ 

อากาศยานอบุตัเิหตแุล้วเสร็จ 

 ข้อ  ๑๐๔ การดําเนินการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ  เพ่ือให้การดําเนินการ

สอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จงึกําหนดการปฏิบตัอิอกเป็น       

๒  ขัน้  ดงันี ้

  ๑๐๔.๑ การปฏิบตัใินขัน้เตรียมการก่อนอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ 

  ๑๐๔.๒ การปฏิบตัเิม่ือมีอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ 

 ข้อ  ๑๐๕ การปฏิบตัใินขัน้เตรียมการก่อนอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ 

  ๑๐๕.๑ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ  รวบรวมรายช่ือคณะเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ 

อากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ   ส่งให้กรมกําลงัพลทหารอากาศ  เป็นประจําทกุปี 

  ๑๐๕.๒ กรมสง่กําลงับํารุงทหารอากาศ  ขออนมุตัหิลกัการนําเคร่ืองบนิลําเลียง   

 

๑  เคร่ือง... 

 



-  ๕๐  - 

 

๑  เคร่ือง  และเฮลคิอปเตอร์  ๑  เคร่ือง  เพ่ือเดนิทางออกนอกประเทศเป็นกรณีพิเศษ 

  ๑๐๕.๓ กรมกําลงัพลทหารอากาศ 

   ๑๐๕.๓.๑    ประสานหน่วยเจ้าของอากาศยานเพ่ือขอรายช่ือเจ้าหน้าท่ี

ประจําอากาศยาน     

   ๑๐๕.๓.๒  ขออนมุตัริายช่ือบคุคลตามข้อ  ๑๐๕.๑  และข้อ  ๑๐๕.๓.๑  

พร้อมเดนิทางไปสอบสวนอากาศยานสงักดักองทพัอากาศเกิดอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศเป็นประจําทกุปี 

   ๑๐๕.๓.๓  สง่รายช่ือบคุคลท่ีผู้บญัชาการทหารอากาศอนมุตั ิ ตามข้อ  

๑๐๕.๓.๒  ให้กรมขา่วทหารอากาศ 

   ๑๐๕.๓.๔  ขออนมุตัหิลกัการตอ่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม   

ให้ผู้บญัชาการทหารอากาศมีอํานาจสัง่การให้บคุคลและอากาศยาน  ออกเดนิทางไปสอบสวนอากาศยาน 

อบุตัเิหตใุนตา่งประเทศได้ทนัที  แล้วรายงานให้รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม  ทราบภายหลงั 

  ๑๐๕.๔ กรมขา่วทหารอากาศ 

   ๑๐๕.๔.๑ ดําเนินการเก่ียวกบัหนงัสือเดนิทางให้กบับคุคลตามข้อ  

๑๐๕.๓.๒ 

   ๑๐๕.๔.๒ ประสานบริษัท  การบนิไทย  จํากดั  (มหาชน)  เก่ียวกับ 

การสํารองท่ีนัง่ให้คณะเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ  ให้สามารถเดนิทางโดยเร็วท่ีสดุ      

  ๑๐๕.๕ สํานกังานปลดับญัชีทหารอากาศ   พิจารณาสนบัสนุนงบประมาณ   

เพ่ือเป็นคา่ใช้จ่ายในการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ  ในแตล่ะปี 

 ข้อ  ๑๐๖ การปฏิบตัเิม่ือมีอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ 

  ๑๐๖.๑ สํานกังานนิรภยัทหารอากาศ 

   ๑๐๖.๑.๑ พิจารณากําหนดรายช่ือบคุคลในคณะเจ้าหน้าท่ีวเิคราะห์ 

อากาศยานอุบตัิเหตุในต่างประเทศท่ีจะเดินทางให้มีจํานวนตามความจําเป็น  แล้วส่งรายช่ือให้ 

กรมกําลงัพลทหารอากาศ 

   ๑๐๖.๑.๒ ประสานกรมกําลงัพลทหารอากาศ  กรมข่าวทหารอากาศ  

และกรมสง่กําลงับํารุงทหารอากาศ  ให้ทราบ  วนั  เวลา  ท่ีจะออกเดนิทาง 

   ๑๐๖.๑.๓ ในกรณีท่ีจะเดินทางโดยอากาศยานสงักัดกองทัพอากาศ  

ให้ประสานกบัหน่วยเจ้าของอากาศยานซึง่จะใช้เป็นพาหนะ  เพ่ือทราบ  วนั  เวลา  สถานท่ี  และรายละเอียด

อ่ืน ๆ  ท่ีจําเป็นในการเดนิทาง 

 

๑๐๖.๒    กรมกําลงัพลทหารอากาศ... 

 



-  ๕๑  - 

 

  ๑๐๖.๒ กรมกําลงัพลทหารอากาศ    

   ๑๐๖.๒.๑ ขออนมุตัติวับคุคลตามข้อ  ๑๐๖.๑.๑  และเจ้าหน้าท่ีประจํา

อากาศยานท่ีจะเดนิทาง  ตอ่ผู้บญัชาการทหารอากาศเพ่ือเดนิทางไปตา่งประเทศ  เม่ือได้รับอนมุตัแิล้วให้สง่

สําเนาคําสัง่ให้หน่วยเก่ียวข้องโดยดว่น 

   ๑๐๖.๒.๒ ประสานกรมการเงินทหารอากาศ  ในเร่ืองคา่ใช้จ่ายของ

บคุคลตามข้อ  ๑๐๖.๒.๑ 

  ๑๐๖.๓ กรมสง่กําลงับํารุงทหารอากาศ  ขออนมุตัอิากาศยานเดนิทางออกนอก 

ราชอาณาจกัร  พร้อมทัง้ประสานกบักรมขา่วทหารอากาศ  เพ่ือดําเนินการในเร่ืองพิธีการบนิเดนิทางไปยงั 

ประเทศท่ีอากาศยานสงักดักองทพัอากาศอบุตัเิหต ุ

  ๑๐๖.๔ กรมขา่วทหารอากาศ 

   ๑๐๖.๔.๑ ดําเนินการเก่ียวกบัการขอรับการตรวจลงตราหนงัสือเดนิทาง  

ในกรณีท่ีเดนิทางไปยงัประเทศท่ีต้องรับการตรวจลงตราหนงัสือเดนิทาง  (VISA) 

   ๑๐๖.๔.๒ ดําเนินการในเร่ืองการขออนุญาตบนิผา่นประเทศในกรณีท่ี

ต้องใช้อากาศยานสงักดักองทพัอากาศ 

   ๑๐๖.๔.๓ ดําเนินการเร่ืองบตัรโดยสารเคร่ืองบนิไป-กลบัให้กบัเจ้าหน้าท่ี   

ในกรณีท่ีต้องเดนิทางด้วยเคร่ืองบนิของ  บริษัท  การบนิไทย  จํากดั  (มหาชน) 

   ๑๐๖.๔.๔ ตดิตอ่ประสานหน่วยเก่ียวข้อง  เพ่ืออํานวยความสะดวก 

ในการเดนิทาง 

  ๑๐๖.๕   สํานกังานปลดับญัชีทหารอากาศ  สนบัสนนุงบประมาณ  เพ่ือเป็น 

คา่ใช้จ่ายในการสอบสวนอากาศยานอบุตัเิหตใุนตา่งประเทศ   

  ๑๐๖.๖ กรมการเงินทหารอากาศ  อํานวยความสะดวกในการเบิกค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางไปสอบสวนอากาศยานอุบตัิเหตุในต่างประเทศของคณะเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์อากาศยาน

อุบตัิเหตุในต่างประเทศ  และเจ้าหน้าท่ีประจําอากาศยาน 

  ๑๐๖.๗ หนว่ยอ่ืน  ๆ  ให้การสนบัสนนุเม่ือได้รับการร้องขอ  

 ข้อ  ๑๐๗ ในกรณีท่ีผู้บงัคบับญัชาตามลําดบัชัน้  มีความเห็นท่ีไมส่อดคล้องและมีข้อเสนอแนะ 

เพิ่มเตมิท่ีเปล่ียนแปลงไปจากผลการสอบสวนของคณะกรรมการดําเนินการด้านนิรภยัการบนิ  กองทพัอากาศ 

ให้บนัทกึลงในใบท่ีแนบรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหตนุัน้ 

 ข้อ  ๑๐๘ การใช้ผลการสอบสวนจากรายงานผลการวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหต ุ ให้ใช้เฉพาะ 

 

เพ่ือประโยชน์... 

 



-  ๕๒  - 

 

เพ่ือประโยชน์หรืออ้างอิงในการป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหตเุท่านัน้  ไม่ให้ใช้อ้างอิงท่ีสง่ผลกระทบให้เกิดความ 

เสียหายตอ่บคุคลหรือหน่วยงาน  หากมีบคุคลหรือหน่วยงานอ่ืนต้องการรับทราบรายละเอียดข้อมลูในรายงาน

ผลการวิเคราะห์อากาศยานอบุตัเิหต ุ ผู้ รักษาการตามระเบียบนีจ้ะเป็นผู้พิจารณาแจ้งผลตามความเหมาะสม  

 

หมวด  ๑๔ 

การวิเคราะห์นิรภยัการบนิ 

 

 ข้อ  ๑๐๙    กลา่วทัว่ไป  เป็นการรวบรวมข้อมลูด้านนิรภยัการบินอย่างมีระบบ  เพ่ือใช้เป็น

หลกัฐานและเป็นข้อมลูในการวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหต ุ โดยรวบรวมเก็บไว้  

ในรูปแบบของฐานข้อมลูและสถิต ิ เพ่ือหาแนวโน้มความไมป่ลอดภยัในการบนิจากการปฏิบตัท่ีิไมป่ลอดภยั

หรือสภาพท่ีไมป่ลอดภยัท่ีอาจเกิดขึน้ได้ในอนาคต 

 ข้อ  ๑๑๐ การบนัทกึข้อมลู  ให้หน่วยบนิจดัเก็บข้อมลูนิรภยัการบนิท่ีเก่ียวข้องกบัหน่วยบนิ 

ไว้ในรูปแบบของฐานข้อมลูและสถิต ิ ตามคูมื่อการบนัทกึข้อมลูและวิเคราะห์นิรภยัการบนิ  ดงันี ้

  ๑๑๐.๑ นกับนิ 

  ๑๑๐.๒ อากาศยาน 

  ๑๑๐.๓ สนามบนิ 

  ๑๑๐.๔ การควบคมุการจราจรทางอากาศ 

  ๑๑๐.๕ การสรรพาวธุ 

  ๑๑๐.๖ อากาศยานอบุตัเิหต ุ อากาศยานอบุตักิารณ์และรายงานอนัตราย   

  ๑๑๐.๗ สิง่แวดล้อมท่ีเป็นอนัตรายตอ่การบนิ 

  ๑๑๐.๘ ข้อมลูอ่ืน  ๆ  ท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การป้องกนัอากาศยานอบุตัเิหต ุ

 ข้อ  ๑๑๑ การวิเคราะห์นิรภยัการบนิ  ให้หนว่ยบนิดําเนินการวิเคราะห์ข้อมลูในข้อ  ๑๑๐   

ตามคูมื่อการบนัทกึข้อมลูและวิเคราะห์นิรภยัการบนิ  โดย   

  ๑๑๑.๑ วิเคราะห์ข้อมลูในข้อ  ๑๑๐  เพ่ือหาแนวโน้มความไม่ปลอดภยั 

ในการบิน  ซึ่งจะเป็นสาเหตขุองอากาศยานอบุตัิเหตใุนอนาคต 

  ๑๑๑.๒    วิเคราะห์อตัราอากาศยานอบุตัิเหต ุ อตัราอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉิน   

ลกัษณะอากาศยานอบุตัิเหต ุ อตัราการละการวิ่งขึน้  ข้อขดัข้องของเคร่ืองยนต์และอากาศยาน  สาเหตขุอง 

อากาศยานอบุตัเิหตใุนอดีต  เพ่ือหาอนัตรายและแนวโน้มสาเหตขุองอากาศยานอบุตัเิหตท่ีุอาจเกิดขึน้ในอนาคต 

 

๑๑๑.๓    จดัทํา... 

 



-  ๕๓  - 

 

  ๑๑๑.๓    จดัทําแผนภมู ิ เพ่ือให้นําเสนอข้อมลูทางสถิต ิ ตามคูมื่อการบนัทกึข้อมลู

และวิเคราะห์นิรภยัการบนิ  ดงันี ้ 

   ๑๑๑.๓.๑ แผนภมูิแสดงแนวโน้มความไมป่ลอดภยัในการบนิตามข้อ  ๑๑๒

   ๑๑๑.๓.๒ แผนภมูิแสดงแนวโน้มการเกิดอากาศยานอบุตัเิหตใุหญ่    

   ๑๑๑.๓.๓ แผนภมูิควบคมุอตัราอากาศยานอบุตัเิหตใุหญ่  

   ๑๑๑.๓.๔ แผนภมูิแสดงอตัราอากาศยานเกิดเหตฉุกุเฉิน   

   ๑๑๑.๓.๕ แผนภมูิแสดงอตัราอากาศยานละการว่ิงขึน้    

   ๑๑๑.๓.๖ แผนภมูิแสดงสถิตข้ิอขดัข้องของระบบอากาศยาน   

   ๑๑๑.๓.๗ แผนภมูิแสดงสถิตคิวามเสยีหายเน่ืองจากวสัดแุปลกปลอม     

   ๑๑๑.๓.๘ แผนภมูิแสดงสถิตอิากาศยานชนนกหรือสตัว์อ่ืน 

 ข้อ  ๑๑๒  การนําผลการวิเคราะห์ไปปฏิบตั ิ

  ๑๑๒.๑ กรณีวิเคราะห์ข้อมลูตามข้อ  ๑๑๐  แล้วพบวา่มีแนวโน้มท่ีอาจทําให้ 

เกิดความไมป่ลอดภยัตอ่ภารกิจการบนิ  ให้หน่วยบนิดําเนินการจดัทําแผนงาน  โครงการ  หรือกิจกรรม 

ท่ีสามารถกําจดัหรือลดอนัตรายนัน้ ๆ 

  ๑๑๒.๒ เม่ืออตัราอากาศยานอบุตัิเหตสุงูเกินกว่าเป้าหมายท่ีหน่วยกําหนดไว้   

ให้หน่วยบนิทบทวนระบบการดําเนินงาน  การปฏิบตัขิองหน่วย  ทัง้ด้านนโยบาย  การสัง่การ  การควบคมุ

กํากบัดแูลด้านต่าง  ๆ  แล้วหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการป้องกนัอากาศยานอุบตัิเหตท่ีุสอดคล้องกบั 

สภาวการณ์ปัจจบุนั 

 

                                                 ประกาศ    ณ    วนัท่ี    ๒๖    มิถนุายน   พ.ศ.๒๕๕๒ 

ลงช่ือ)   พลอากาศเอก  อิทธพร    ศภุวงศ์                                (

                     (อิทธพร    ศภุวงศ์) 

                                          ผู้บญัชาการทหารอากาศ 

สําเนาถกูต้อง 

                 น.อ.   

                       (เผดจ็    พทิกัษ์ภวูดล) 
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