ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
เรื่อง การกําหนดขอจํากัดเวลาทําการบินและเวลาปฏิบัติหนาที่
(Flight Time and Flight Duty Period Limitation) พ.ศ. 2559
อาศั ย อํา นาจตามขอ ๓.๒ แหงขอบั งคั บ ของคณะกรรมการบิ นพลเรือน ฉบับ ที่ ๘๖
วาดวยการเดินอากาศของอากาศยาน ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และขอ 7 (4) (ช) แหง
ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การเดินอากาศดวยเครื่องบินของผูดําเนินการเดินอากาศ พ.ศ.
2553 ใหไว ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2553 ที่กําหนดใหผูไดรับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศตอง
ดําเนินการใหเปMนไปตามขอกํา หนดที่สํา นักงานการบินพลเรื อนแหงประเทศไทยประกาศกํา หนด
ในเรื่องการปฏิบัติการบินและการรับรองการปฏิบัติการบิน ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทยจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย เรื่อง
การกําหนดขอจํากัดเวลาทําการบินและเวลาปฏิบัติหนาที่ (Flight Time and Flight Duty Period
Limitation) พ.ศ. 2559”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับนับแตวันที่ประกาศเปMนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิ ก ประกาศกรมการบิ น พลเรื อ น เรื่ อ ง การกํ า หนดขอจํ า กั ด เวลา
ทําการบิน และเวลาปฏิบัติหนาที่ (Flight Time and Flight Duty Period Limitation) ประกาศ ณ
วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“ลู ก เรื อ ” (Crew.Member).หมายความวา.บุ ค คลซึ่ ง ไดรั บ มอบหมายจาก
ผูดําเนินการเดินอากาศเพื่อปฏิบัติหนาที่ในอากาศยานระหวางเวลาการบิน ไดแก นักบิน นายชาง
ประจําอากาศยาน และพนักงานตอนรับในอากาศยาน
“ผู ประจํ าหนาที่ ในอากาศ” (Flight.Crew.Member) หมายความวา ลู กเรื อ
ที่ถือใบอนุญาตผูประจําหนาที่ซึ่งรับผิดชอบในการปฏิบัติการบินในชวงเวลาการบิน
“พนั ก งานตอนรั บ ในอากาศยาน”.(Cabin.Crew.Member).หมายความวา
ลูกเรือที่ไมใชนักบิน หรือนายชางประจําอากาศยาน ซึ่งปฏิบัติหนาที่เพื่อความปลอดภัยของผูโดยสาร
รวมทั้งในกรณีฉุกเฉิน โดยตองไดรับการฝ_กอบรมและมอบหมายจากผูดําเนินการเดินอากาศ หรือ
นักบินผูควบคุมอากาศยานลํานั้น ๆ

-๒“นักบินเสริม”.(Augmented.Pilot).หมายความวา.นักบินที่เพิ่มเติมจากจํานวน
นักบินขั้นต่ําที่กําหนดไวในการปฏิบัติการบิน ซึ่งปฏิบัติหนาที่เสริมนักบินประจําในเที่ยวบินนั้น โดย
ตองมีคุณสมบัติและใบอนุญาตผูประจําหนาที่ที่เหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่เสริมนั้น ๆ
“ชั่วโมงบิน” (Flight Time/Block Time) หมายความวา เวลาตั้งแตอากาศยาน
เริ่มเคลื่อนที่จากหลุมจอดของสนามบินตนทาง โดยมีจุดมุงหมายเพื่อการวิ่งขึ้นจนกระทั่งอากาศยาน
สิ้นสุดการเดินทาง ณ หลุมจอดของสนามบินปลายทางและเครื่องยนตfทุกเครื่องดับหรือใบพัดทุกใบ
หยุด
“ชวงเวลาปฏิ บั ติ ห นาที่ ก ารบิ น ”.(Flight.Duty.Period:.FDP).หมายความวา
เวลาซึ่งลูกเรือเริ่มปฏิบัติหนาที่ โดยชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินของเที่ยวบินหนึ่งหรือการบินตอเนื่อง
ใหเริ่ มนับตั้ งแตเวลา ๑ ชั่ว โมงกอนตารางการวิ่ งขึ้น (Scheduled.Departure.Time).และหยุดนั บ
จนถึงเวลา 30 นาที ภายหลังจากการรอนลงครั้งสุดทาย ทั้งนี้ ชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินดังกลาว
ใหหมายความรวมถึ ง การฝ_ ก อบรมในเครื่ อ งชวยฝ_ ก บิ น (Full.Flight.Simulator:.FFS) การยายที่
เพื่อไปปฏิบัติหนาที่การบิน โดยการยายที่ดังกลาวไมนับเปนจํานวนเที่ยว (Sector)
สําหรับ อากาศยานซึ่ งมีมวลวิ่งขึ้นสู งสุ ดตามที่ ระบุไวในคูมื อประกอบการบิ น
ไมเกิ น 5,700.กิโ ลกรั ม ใหเริ่ มนับ ชวงเวลาปฏิ บั ติห นาที่ การบิ น ตั้ งแตเวลา.45.นาที กอนตาราง
การวิ่ ง ขึ้ น (Scheduled.Departure.Time).และหยุ ด นั บ จนถึ ง เวลา.15.นาที ภายหลั ง จากการ
รอนลงครั้งสุดทาย
“ชวงเวลาปฏิ บั ติ ห นาที่ ” (Duty.Period).หมายความวา ชวงเวลาตอเนื่ อ ง
ที่ลู กเรื อปฏิ บั ติห นาที่ การบิ นหรื อเปM นผู โดยสาร รวมถึ งการปฏิ บัติ ห นาที่ เปM น ชวงที่มีเ วลาพักผอน
ระหวางชวงนอยกวา 8 ชั่วโมง การยายที่ การปฏิบัติหนาที่ภาคพื้น การตรวจรางกายตามวาระของ
ผูประจําหนาที่ ตลอดจนการฝ_กอบรมภาคพื้นและการเรียนการสอนในเครื่องชวยฝ_กบิน และการรอ
ตามที่ผูดํ าเนิ นการเดิ นอากาศกําหนด เวนแตเปMนการรอ ณ ที่พักหรื อสถานที่ พักผอนที่ เหมาะสม
ไมใหนับเปMนชวงเวลาปฏิบัติหนาที่
“การยายที่” (Positioning) หมายความวา การเดินทางของลูกเรือจากสถานที่
หนึ่งไปยังสถานที่หนึ่ง เพื่อไปปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูดําเนินการเดินอากาศ เวนแต
การเดินทางจากที่พักไปยังสถานที่ปฏิบัติหนาที่
“การรอ” (Standby) หมายความวา การที่ผูดําเนินการเดินอากาศกําหนดให
ลูกเรือพักอยู ณ ที่ใด ๆ เพื่อที่จะไดรับการเรียกใหไปปฏิบัติหนาที่การบินหรือยายที่.ซึ่งในชวงเวลา
๒๔ ชั่วโมง.การรอตองไมเกิน ๑๒ ชั่วโมง.โดยชวงเวลาตอเนื่องสูงสุดตองไมเกิน ๗๒ ชั่วโมง และ
จะตองมีเวลาพักผอนตอเนื่องไมนอยกวา ๒๔ ชั่วโมง จึงสามารถใหปฏิบัติหนาที่การบินตอไปได ทั้งนี้
การรอที่ส นามบิ น ผู ดํา เนิ นการเดิน อากาศตองจัดที่ พักที่เ งีย บและไมถู กรบกวนจากสาธารณะแก
ลูกเรือ
“ชวงเวลาพักผอน”.(Rest.Period).หมายความวา.ชวงเวลาที่ลูกเรือพนจากการ
ปฏิ บั ติ ห นาที่ ที่ ไดรั บ มอบหมายจากผู ดํ า เนิ น การเดิ น อากาศ ซึ่ งถาเปM น กรณี ป ฏิ บั ติ ห นาที่ ก ารบิ น
ชวงเวลาพักผอนใหเริ่มนับตั้งแตเวลา ๓๐ นาทีหลังจากเวลา on – block และหยุดนับจนถึงเวลา
๑ ชั่ว โมง กอนตารางการวิ่ งขึ้น .แตหากเปM น กรณีย ายที่ (Positioning) ชวงเวลาพักผอนใหเริ่มนั บ

-๓ตั้งแตเวลา on.–.block และหยุดนับจนถึงเวลา ๑ ชั่วโมง กอนตารางการวิ่งขึ้น โดยชวงเวลาขณะ
ยายที่ภายหลังการปฏิบัติหนาที่การบิน ไมนับเปMนการพักผอน
“เวลาทองถิ่นกลางคืน” (Local Night) หมายความวา ชวงเวลา 8 ชั่วโมงใด ๆ
ระหวางเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 8.00 นาฬิกา ณ เวลาทองถิ่น
“สถานีเริ่มปฏิบัติหนาที่” (Origin).หมายความวา.สถานีที่ตั้งอยูประเทศเดียวกับ
ถิ่นที่ผูปฏิบัติหนาที่ใชพํานักติดตอกันเกินกวา ๑๒๐ ชั่วโมง
“สถานที่พักผอนที่เพียงพอ” (Adequate Rest Facility) หมายความวา ที่นั่ง
แบบชั้นธุรกิจ (Business.Class).ซึ่งปรับเอนไดสําหรับลูกเรือ หรือหากในกรณีที่ที่นั่งแบบชั้นธุรกิจ
ไมสามารถใชเปM น สถานที่ พัก ผอนที่ เ หมาะสม ใหใชที่ นั่ งแบบชั้ น ประหยั ด (Economy.Class).ซึ่ ง
ปรับเอนได และหากเปMนไปไดใหที่นั่งนั้น ๆ หางจากหองครัว (Galley) และผูโดยสาร
“สถานที่พักผอนที่เหมาะสม” (Suitable Rest Facility) หมายความถึง พื้นที่
ในอากาศยาน ไดแก ที่พักซึ่งเปMนเตียงนอน ที่นอน ซึ่งหางจากหองนักบิน หองครัว และผูโดยสาร
หรื อ ที่ นั่ ง แบบปรั บ นอนราบได หากเปM น ไปไดใหหางจากหองครั ว และผู โดยสาร หรื อ สถานที่
พักผอนใด ๆ ที่สามารถปรับราบได หรือที่พักซึ่งเปMนหองนอนที่มีเตียงนอนราบ ซึ่งสามารถควบคุม
เสียง แสงสวาง และอุณหภูมิได
“ศิษยfการบิน” หมายความวา บุคคลที่อยูระหวางการฝ_กภายใตการควบคุ ม
กํากับดูแลของครูการบิน (Instructor Pilot) และเปMนผูถือใบอนุญาตนักบินศิษยfการบิน
“ครูการบิน” หมายความวา ผูถือใบอนุญาตนักบินซึ่งมีศักยครูการบินที่สอน
ศิษยfการบินในหลักสูตรการบินตาง ๆ ในสถาบันฝ_กอบรมดานการบิน ชมรม สมาคมดานการบิน เชน
หลักสูตรนักบินสวนบุคคล นักบินพาณิชยfตรี ศักยการบินดวยเครื่องวัดประกอบการบิน ศักยการบิน
ดวยเครื่องบินหลายเครื่องยนตf เปMนตน
“เที่ยว” (Sectors).หมายความวา.จํานวนครั้ง เริ่มนับตั้งแตอากาศยานเคลื่อนที่
ภายใตกําลังขับเคลื่อนของอากาศยานเองไปจนหยุดหลังรอนลงจอด ณ หลุมจอด
ขอ 5 ขอกําหนดชวงเวลาในการปฏิบัติหนาที่การบินและชั่วโมงบินของลูกเรือ
(๑) สําหรับเครื่องบินที่ใชผูประจําหนาที่นักบินหนึ่งคน (Single.Pilot.Operations)
ชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุด (ชั่วโมง)
Maximum Flight Duty Period (hrs)
เที่ยว (Sectors)
เวลาทองถิ่น ณ จุดเริ่มตน
(Local Time of Departure)
๐๖.๐๐ – ๐๗.๕๙
๐๘.๐๐ – ๑๔.๕๙
๑๕.๐๐ - ๒๑.๕๙
๒๒.๐๐ - ๐๕.๕๙

๔
หรือ
นอยกวา
๑๐
๑๑
๑๐

๕

๖

๗

๙:๑๕
๑๐:๑๕
๙:๑๕

๘:๓๐
๙:๓๐
๘:๓๐

๘
๘:๔๕
๘

๘
หรือ
มากกวา
๘
๘
๘

๙

๘:๑๕

๘

๘

๘

-๔(๒) สํ า หรั บ เครื่ อ งบิ น ที่ ใ ชผู ประจํ า หนาที่ นั ก บิ น ตั้ ง แตสองคนขึ้ น ไป.(Multi.Pilot
Operations) และมีมวลวิ่งสูงสุดตามที่ระบุไวในคูมือประกอบการบินไมเกิน ๕,๗๐๐ กิโลกรัม
ชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุด (ชั่วโมง)
Maximum Flight Duty Period (hrs)
เวลาทองถิ่น ณ

เที่ยว (Sectors)
๗

จุดเริ่มตน
๑

(Local Time

๒

๓

๔

๕

๖

หรือ
มากกวา

of Departure)
๐๕.๐๐ – ๐๕.๕๙

๑๓

๐๖.๐๐ – ๑๒.๕๙

๑๓

13.30 ๑3.30

๑๒

๑๒

๑๒

๑๑

๑๑

๑๓

๑๒

๑๒

๑๒

๑๑

๑๓.๐๐ - ๑๔.๕๙

๑๓

๑๓

๑๒

๑๒

๑๒

๑๑

๑๑

๑๕.๐๐ - ๐๔.๕๙

๑๒

๑๒

๑๑

๑๑

๑๑

๑๐

๑๐

(๓) สําหรับเครื่องบินที่ใชผูประจําหนาที่นักบินตั้งแตสองคนขึ้นไป นายชางประจํา
อากาศยานหนึ่ ง คน (ถามี ) และพนั ก งานตอนรั บ ในอากาศยาน.(Multi.Pilot.and.Cabin.Crew
Operations) และมีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตามที่ระบุไวในคูมือประกอบการบินเกินกวา 5,700 กิโลกรัม
ชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุด (ชั่วโมง)
(Maximum Flight Duty Period (hrs))
เวลาทองถิ่น ณ

เที่ยว (Sectors)

จุดเริ่มตน
(Local Time

๘
๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

หรือ
มากกวา

๙:๔๕

๙

๙

9.30

๙

of Departure)
๐๖.๐๐ – ๐๗.๕๙

๑๓

๑๒:๑๕ ๑๑:๔๕ ๑๑:๑๕ ๑๐:๔๕

๐๘.๐๐ – ๑๔.๕๙ 13.30 ๑๓:๑๕ ๑๒:๓๐ ๑๑:๔๕ ๑๑:๑๕ ๑๐:๔๕
๑๕.๐๐ - ๒๑.๕๙

๑๓

๑๒:๑๕ ๑๑:๓๐ ๑๐:๔๕

๑๐

9:15

๙

๙

๒๒.๐๐ - ๐๕.๕๙

๑๑

๑๐:๑๕

๙

๙

๙

๙

๙:๓๐

๙

-๕(๔) สําหรับเฮลิคอปเตอรf
ชวงเวลาการปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุด และชั่วโมงบินสูงสุด (ชั่วโมง)
(Maximum Flight Duty Period and Flight Time (hrs))
เวลาทองถิ่น ณ จุดเริ่มตน
(Local Time of Departure)
๐๖.๐๐-๐๖.๕๙

นักบินหนึง่ คน (Single Pilot)
Maximum
Maximum
Flight Duty
Flight Time
Period
๙
๖

นักบินสองคน (Two Pilots)
Maximum
Maximum
Flight Duty
Flight Time
Period
๑๐
๗

๐๗.๐๐-๐๗.๕๙

๑๐

๗

๑๑

๘

๐๘.๐๐-๑๓.๕๙

๑๐

๗

๑๒

๘

๑๔.๐๐-๒๑.๕๙

๙

๖

๑๐

๗

๒๒.๐๐-๐๕.๕๙

๘

๕

๙

๖

(๕) สําหรับครูการบิน มีชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุดไดไมเกิน 8 ชั่วโมง ภายใน
24 ชั่วโมงตอเนื่องกัน
(๖) สําหรับศิษยfการบิน มีชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุดไดไมเกิน ๖ ชั่วโมง ๓๐ นาที
ภายใน 24 ชั่วโมงตอเนื่องกัน
(๗) สําหรับการเคลื่อนยายผูป€วยกรณีฉุกเฉินทางอากาศ (Air Emergency Medical
Evacuation Services).ชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบิน ใหเปMนไปตาม (๑) (๒) และ (๓) แลวแตกรณี
โดยผูประจําหนาที่ในอากาศตองมีเวลาพักในสถานที่พักผอนที่เหมาะสมกอนเวลาปฏิบัติหนาที่การบิน
ไมนอยกวา ๑๐ ชั่วโมงตอเนื่อง โดยเกณฑfตองไมต่ํากวาขอ 6
(8) หากชวงเวลาปฏิ บั ติ ห นาที่ ก ารบิ น ประกอบดวยเที่ ย วบิ น อยางนอยหนึ่ งเที่ ย ว
(Sector) ที่ระบุจากตารางเวลาบิน มากกวา 9 ชั่วโมง (8 ชั่วโมง หากชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบิน
สิ้นสุดหรืออยูในคาบเวลา 02.00 - 05.59 นาฬิกาของเวลาทองถิ่น ณ สนามบินตนทาง) ตองมี
นักบินเสริมอยางนอยหนึ่งคน
(9) ภายในทุก ๆ ๗ วัน ตอเนื่องกัน
(ก) ลูกเรือจะมีชั่วโมงบินไดไมเกิน 3๔ ชั่วโมง
(ข) ครูการบินจะมีชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินไดไมเกิน ๔๐ ชั่วโมง
(ค) ศิษยfการบินจะมีชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินไดไมเกิน ๓๐ ชั่วโมง
(10) ภายใน ๒๘ วัน ตอเนื่องกัน
(ก) ลูกเรือจะมีชั่วโมงบินไดไมเกิน ๑1๐ ชั่วโมง
(ข) ครูการบินจะมีชวงเวลาปฏิบัติหนาที่ไดไมเกิน ๑5๐ ชั่วโมง
(ค) ครู ก ารบิ น จะมี ช วงเวลาปฏิ บั ติ ห นาที่ การบิ น ไดไมเกิ น .๑๒๐.ชั่ ว โมง.และ
มีชั่วโมงบินไดไมเกิน ๙๐ ชั่วโมง

-๖(ง) ศิษยfการบินจะมีชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินไดไมเกิน.๙๐.ชั่วโมง.และมี
ชั่วโมงบินไดไมเกิน ๗๐ ชั่วโมง
(11) ภายใน ๓๖๕ วัน ตอเนื่องกัน
(ก) ผูประจําหนาที่ในอากาศจะมีชั่วโมงบินไดไมเกิน ๑,๐๐๐ ชั่วโมง
(ข) ครูการบินจะมีชวงเวลาปฏิบัติหนาที่ไดไมเกิน ๑,๕๐๐ ชั่วโมง และมีชั่วโมงบิน
ไดไมเกิน 1,0๐๐ ชั่วโมง
(12) ในการคิ ด ชั่ ว โมงบิ น ของนั ก บิ น เมื่ อ มี ก ารเพิ่ ม นั ก บิ น เสริ ม ในแตละเที่ ย วบิ น
สามารถทําได ดังนี้
(ก) นักบินเสริมหนึ่งคน คิดไมต่ํากวารอยละ ๘๐ ของชั่วโมงบิน
(ข) นักบินเสริมสองคน คิดไมต่ํากวารอยละ ๗๕ ของชั่วโมงบิน
(ค) นักบินเสริมสามคนขึ้นไป คิดไมต่ํากวารอยละ ๗๐ ของชั่วโมงบิน
(1๓) ในการคิดชั่วโมงบินของพนักงานตอนรับในอากาศยาน สามารถทําได ดังนี้
(ก) รอยละ ๘๐ ของชั่วโมงบินสําหรับเที่ยวบินที่มีชั่วโมงบินมากกวา ๘ ชั่วโมง
(ข) รอยละ ๗๕ ของชั่วโมงบินสําหรับเที่ยวบินที่มีชั่วโมงบินมากกวา ๑๐ ชั่วโมง
(ค) รอยละ ๗๐ ของชั่วโมงบินสําหรับเที่ยวบินที่มีชั่วโมงบินมากกวา ๑๒ ชั่วโมง
(14) กรณีที่เที่ย วบิน เกิด การลาชาเนื่ องจากเหตุสุด วิสัย นักบินผู ควบคุมอากาศยาน
สามารถขยายระยะเวลาในการปฏิบัติหนาที่การบินของลูกเรือไดไมเกิน 3.ชั่วโมง และตองรายงาน
ใหสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยทราบภายในระยะเวลาไมเกิน 14 วันหลังเกิดเหตุ
(15) ผูดํ า เนิ น การเดิน อากาศตองวางแผนวั น หยุ ดใหลู กเรือและแจงใหลูกเรื อทราบ
ลวงหนา
(16) ลู ก เรื อ ตองไมปฏิ บั ติ ก ารบิ น หากพบวาตนเองมี อ าการเหนื่ อ ยลา ซึ่ ง อาจเปM น
อันตรายหากทําการปฏิบัติการบิน หรือพบวาตนเองอยูในสภาพไมพรอมที่จะทําการบิน ดวยเหตุผล
ทางสุขภาพ รางกายและจิตใจ
ขอ 6 ชวงเวลาพักผอนของลูกเรือ
(๑) ชวงเวลาปฏิบัติ หนาที่การบิ นไมเกิ น ๘.ชั่ วโมง ตองมีชวงเวลาพักผอนตอเนื่อง
ไมนอยกวา ๘ ชั่วโมง จึงสามารถใหปฏิบัติหนาที่การบินตอไปได
(๒) ชวงเวลาปฏิ บั ติ ห นาที่ การบิ น มากกวา ๘.ชั่ ว โมง แตไมเกิ น ๑0.ชั่ ว โมง.ตองมี
ชวงเวลาพักผอนตอเนื่องไมนอยกวา ๑0 ชั่วโมง จึงสามารถใหปฏิบัติหนาที่การบินตอไปได
(๓) ชวงเวลาปฏิบัติห นาที่การบินมากกวา ๑0.ชั่วโมง แตไมเกิ น ๑2.ชั่ว โมง.ตองมี
ชวงเวลาพักผอนตอเนื่องไมนอยกวา 12 ชั่วโมง จึงสามารถใหปฏิบัติหนาที่การบินตอไปได
(๔) ชวงเวลาปฏิบั ติหนาที่การบิ นมากกวา ๑2.ชั่วโมง แตไมเกิน 14.ชั่วโมง.ตองมี
ชวงเวลาพักผอนตอเนื่องไมนอยกวา 14 ชั่วโมง จึงสามารถใหปฏิบัติหนาที่การบินตอไปได
(๕) ชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินมากกวา 14 ชั่วโมง แตไมเกิน 16.ชั่วโมง.ตองมี
ชวงเวลาพักผอนตอเนื่องไมนอยกวา ๑6 ชั่วโมง จึงสามารถใหปฏิบัติหนาที่การบินตอไปได
(6) ชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินมากกวา 16 ชั่วโมง แตไมเกิน 20 ชั่วโมง.ตองมี
ชวงเวลาพักผอนตอเนื่องไมนอยกวา 24 ชั่วโมง จึงสามารถใหปฏิบัติหนาที่การบินตอไปได

-๗(7) ชวงเวลาปฏิ บั ติ ห นาที่ การบิ น ตาม ขอ 5 (8) ตองมี ช วงเวลาพั กผอนตอเนื่ อ ง
ไมนอยกวา 18 ชั่วโมง จึงสามารถใหปฏิบัติหนาที่การบินตอไปได
(8) สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยอาจอนุญาตใหผูดําเนินการเดินอากาศ
ลดชวงเวลาพักผอนตามเกณฑfขางตนได หากผูดําเนินการเดินอากาศแสดงใหเห็นวาการลดชวงเวลา
พักผอนดังกลาว ยังคงไวซึ่งความปลอดภัย โดยพิจารณาจากประสบการณfดานการปฏิบัติการที่ผานมา
รวมทั้งหลักการดานวิทยาศาสตรfในป…จจุบัน
ขอ 7 การขยายชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุดของลูกเรือ
(๑) ผูประจําหนาที่ในอากาศ กรณีปฏิบัติหนาที่กับเครื่องบินที่ใชผูประจําหนาที่นักบิน
ตั้งแตสองคนขึ้นไป นายชางอากาศยานหนึ่งคน (ถามี).สามารถขยายชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบิน
สูงสุด ไดดังนี้
ลักษณะการ
ปฏิบัติการบิน
(Type of
Operation)

การขยายชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุด (ชั่วโมง)
(Maximum FDPs (hrs))
จํานวนนักบินเสริม
สถานที่พักผอน
สถานที่พักผอน
(Augmentation)

นักบินสองคน
(Two Man Crew)
นักบินสามคน
(Three Man Crew)

ที่เหมาะสม
ที่เพียงพอ
(Adequate Rest Facility) (Suitable Rest Facility)
๑๔
๑๖

๑ pilot
๒ pilots

๑๖

๒๐

๑ (pilot/FE)
๑ pilot + ๑ FE
๒ (pilot/FE)

๑๔
๑๖
๑๖

๑๖
๒๐
๒๐

หมายเหตุ: pilot/FE หมายความถึง ลูกเรือที่ถือทั้งใบอนุญาตนักบินและใบอนุญาตนายชางประจํา
อากาศยานของเครื่องบินแบบนั้น ๆ ที่ยังมีผลใชบังคับอยู
(๒) พนักงานตอนรับในอากาศยาน เมื่อมีจํานวนชั่วโมงในการพักผอน (Hour of Rest
ตามที่กําหนด สามารถขยายชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุดได ดังนี้
จํานวนชั่วโมงในการพักผอน
(Hours of Rest)

การขยายชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบินสูงสุด (ชั่วโมง)
(Maximum FDPs (hrs))

นอยกวา ๒ ชั่วโมง
ตั้งแต ๒ ชั่วโมง แตไมถึง ๓ ชั่วโมง

สถานที่พักผอนที่เพียงพอ
(Adequate Rest Facility)
ไมขยาย
๑๔

สถานที่พักผอนที่เหมาะสม
(Suitable Rest Facility)
ไมขยาย
16

ตั้งแต ๓ ชั่วโมง แตไมถึง ๔ ชั่วโมง

๑๖

18

๔ ชั่วโมงขึ้นไป

๑๘

20

-๘ขอ 8 การบันทึก (Records)
(1) ผูดําเนินการเดินอากาศตองจัดใหมีการบันทึกขอมูลของลูกเรือแตละคนซึ่งลูกเรือ
สามารถเขาถึงขอมูลดังกลาวของตนเองได นอกจากนี้ ลูกเรือมีหนาที่ตองเก็บรักษาบันทึกดังกลาว
ของตนเองดวย โดยบันทึกดังกลาวตองประกอบดวยขอมูล ดังตอไปนี้
(ก) ชั่วโมงบิน
(ข) เวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของชวงเวลาปฏิบัติหนาที่การบิน
(ค) ชวงเวลาปฏิบัติหนาที่
(ง) ชวงเวลาพักผอน
(2) ลูกเรื อตองตรวจสอบขอมู ล ของตนเองกั บ ผู ดํ า เนิ น การเดิ น อากาศกอนทํ า การ
ปฏิ บั ติ ห นาที่ ก ารบิ น และแจงผู ดํ า เนิ น การเดิ น อากาศเมื่ อ พบวาขอมู ล ตาม (1) ไมเปM น ไปตาม
ขอกําหนดในประกาศนี้
(3) ผูดํ า เนิ น การเดิ น อากาศตองเก็ บ รั กษาบัน ทึ กขอมู ล ตาม (1) ไวเปM น ระยะเวลา
อยางนอย 15 เดือน นับจากวันที่ลูกเรือปฏิบัติหนาที่
(4) ผูดํ า เนิ น การเดิ น อากาศตองเก็ บ รักษารายงานของนักบิ นผู ควบคุ มอากาศยาน
เกี่ยวกับเหตุผลของการขยายชั่วโมงปฏิบัติหนาที่การบิน หรือลดชั่วโมงพักผอนของลูกเรือ ไวเปMน
ระยะเวลาอยางนอย 6 เดือน นับจากวันที่มีการดําเนินการดังกลาว
ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕59

(นายอลงกต พูลสุข)
ผูอํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย

