พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗
เป็ นปี ที่ ๙ ในรัชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิน ทรมหาภูมิพ ลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
จึงทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและ
ยินยอมของสภาผูแ้ ทนราษฎร ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญ ญัติ นี้ เรี ยกว่ า “พระราชบัญ ญัติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗”
มาตรา ๒๑ พระราชบัญญัติ นี้ให้ใช้บังคับเมื่ อพ้นก าหนดเก้าสิ บ วันนั บแต่ วัน
ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาเป็ นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิก
(๑) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช ๒๔๘๐
(๒) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐
(๓) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ และ
(๔) บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔๒ ในพระราชบัญญัตินี้
“อนุ สัญญา” หมายความว่า อนุ สัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ซึ่งทาขึ้ นที่เมืองชิคาโกเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ รวมตลอดถึงภาคผนวกและบท
แก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกหรืออนุ สญ
ั ญานั้น
๑
๒

๑

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๕๘/หน้า ๑๒๔๙/๑๔ กันยายน ๒๔๙๗
มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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“อากาศยาน” หมายความรวมถึ ง เครื่ องทั้งสิ้ นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดย
ปฏิกิริยาแห่งอากาศ เว้นแต่วตั ถุซึ่งระบุยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง
“อากาศยานราชการ”๓ หมายความว่า อากาศยานที่ใช้ในราชการของส่วนราชการ
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕
“อากาศยานขนส่ ง ” หมายความว่า อากาศยานซึ่งใช้หรื อมุ่งหมายสาหรับใช้
ขนส่งของหรือคนโดยสารเพื่อบาเหน็ จเป็ นทางค้า
“อากาศยานส่วนบุคคล” หมายความว่า อากาศยานซึ่งใช้หรือมุ่งหมายสาหรับ
ใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการอันมิใช่เพื่อบาเหน็ จเป็ นทางค้า
“อากาศยานต่างประเทศ” หมายความว่า อากาศยานซึ่งจดทะเบียนและมีสญ
ั ชาติ
ตามกฎหมายต่างประเทศ
“ร่มอากาศ” หมายความว่า ร่มที่ใช้สาหรับหน่ วงการหล่นของคน สิ่งของ หรือ
สัตว์จากที่สงู โดยความต้านทานของอากาศ
“ผลิ ตภัณฑ์” หมายความว่า อากาศยาน ส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ ชิ้ นส่วนมาตรฐาน หรือบริภณ
ั ฑ์ แล้วแต่กรณี
“ลาตัวอากาศยาน” หมายความรวมถึง โครงสร้า งของอากาศยาน แต่ไม่รวมถึง
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
“ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน” หมายความว่า เครื่องยนต์ ใบพัด และ
ส่วนประกอบอื่นของอากาศยานที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนด
“เครื่องยนต์” หมายความว่า เครื่องที่ใช้หรือมุ่งหมายสาหรับใช้ในการขับเคลื่อน
อากาศยาน รวมตลอดถึงชิ้ นส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ แต่ไม่รวมถึงใบพัด
“ใบพัด” หมายความว่า กลอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการขับเคลื่อนอากาศยานโดยมี
ชุดใบครีบติดกับเพลาขับของเครื่องยนต์ซึ่งเมื่อทาการหมุนจะก่อให้เกิดแรงผลักดันอันเป็ น
ผลจากการกระทาของชุดใบครีบต่ออากาศในแนวตั้งฉากกับระนาบของการหมุนโดยประมาณ
รวมตลอดถึงชิ้ นส่วน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการควบคุม แต่ไม่รวมถึงใบครีบใน
เครื่องยนต์ และใบพัดประธานหรือใบพัดรองของเฮลิคอปเตอร์หรือของอากาศยานอื่นที่มี
ลักษณะคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์
“ชิ้ นส่วนของอากาศยาน” หมายความว่า ลาตัวอากาศยาน ชิ้ นส่วนของลาตัว
อากาศยาน หรือชิ้ นส่วนของส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
“ชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ” หมายความว่า ชิ้ นส่วนของอากาศยานที่ผลิตขึ้ นเพื่อใช้
ติดตั้งกับอากาศยาน หรือเพื่อใช้ทดแทนชิ้ นส่วนของอากาศยานตามที่กาหนดไว้ในใบรับรอง
แบบ

๓

๒

คาว่า “อากาศยานราชการ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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“ชิ้ นส่ ว นมาตรฐาน” หมายความว่ า ชิ้ นส่ ว นที่ ผ ลิ ต ขึ้ นโดยได้รับ การรับ รอง
มาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานที่องค์กร
ของต่างประเทศกาหนดโดยมาตรฐานดังกล่าวผูอ้ านวยการประกาศให้ใช้เป็ นมาตรฐาน
ชิ้ นส่วนของอากาศยานได้ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
“บริภณ
ั ฑ์” หมายความว่า เครื่องวัด กลไก ชิ้ นส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่
ใช้หรือมุ่งหมายที่จะใช้ในการทางานหรือในการควบคุมอากาศยานในระหว่างการบิน ไม่ว่า
จะติดตั้งหรือประกอบอยูภ่ ายในหรือภายนอกอากาศยาน รวมตลอดถึงอุปกรณ์สื่อสาร ทั้งนี้
เฉพาะที่ผอู้ านวยการได้กาหนดมาตรฐานทางเทคนิ คตามมาตรา ๓๔ (๑)
“แบบที่ได้รับการรับรอง” หมายความว่า แบบอากาศยาน แบบส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานที่มีการรับรองโดยใบรับรองแบบหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม หรือ
โดยหนังสือรับรองรวมทั้งหนั งสือให้ความเห็นชอบการแก้ไขดัดแปลงแบบอากาศยานหรือ
แบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ตลอดจนแบบชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพตามใบอนุ ญาต
ผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพและแบบบริภณ
ั ฑ์ตามใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์
“ใบรับรองแบบ” หมายความว่า หนั งสือสาคัญที่ออกให้เพื่อรับรองแบบที่ออก
สาหรับอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามมาตรา
๔๑/๒ รวมทั้งใบรับรองแบบส่ วนเพิ่มเติ ม และให้หมายความรวมถึงใบรับรองแบบหรือ
ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุ สัญญาหรือประเทศที่ได้ทาความ
ตกลงกับประเทศไทย และได้รบั หนังสือรับรองตามมาตรา ๔๑/๑๓ และมาตรา ๔๑/๑๔
“ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม” หมายความว่า หนังสือสาคัญ ที่ออกให้เพื่อรับรอง
แบบที่แก้ไขเพิ่มเติมอากาศยานต้นแบบ หรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่มี
ใบรับรองแบบแล้วตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือมาตรา ๔๑/๖ วรรคสอง
“ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองแบบ” หมายความรวมถึง ผูไ้ ด้รบั โอนสิทธิจากผูท้ ี่ได้รบั ใบรับรอง
แบบด้วย
“ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน” หมายความว่า หนั งสือสาคัญที่ออกให้สาหรับ
ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑
“ใบอนุ ญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน” หมายความว่า หนั งสือ
ส าคัญ ที่ อ อกให้ส าหรับ ผู้ได้รับ อนุ ญ าตให้ผ ลิ ต ส่ ว นประกอบสาคัญ ของอากาศยานตาม
มาตรา ๔๑/๓๒
“ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ” หมายความว่า หนังสือสาคัญที่ออกให้
สาหรับผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพตามมาตรา ๔๑/๓๗
“ใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์” หมายความว่า หนังสือสาคัญที่ออกให้สาหรับผูไ้ ด้รบั
อนุ ญาตให้ผลิตบริภณ
ั ฑ์ตามมาตรา ๔๑/๔๗

๓

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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“ใบสาคัญสมควรเดินอากาศ” หมายความว่า หนังสือสาคัญสาหรับอากาศยาน
ที่ออกให้เพื่อแสดงว่าอากาศยานลาใดมีความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๑ และ
ให้หมายความรวมถึงใบสาคัญสมควรเดินอากาศที่รฐั ภาคีแห่งอนุ สญ
ั ญาหรือประเทศที่ ได้
ทาความตกลงกับประเทศไทยออกให้ตามมาตรา ๔๑/๗๒
“หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ” หมายความว่า หนังสือสาคัญสาหรับ
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ หรือบริภณ
ั ฑ์ ที่ออกให้เพื่อแสดง
ว่าผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวได้ผลิตขึ้ นตามแบบที่ได้รบั การรับรอง หรือได้รบั การบารุงรักษาให้คง
สภาพตามแบบที่ได้รบั การรับรองหรือตามคาสัง่ ความสมควรเดินอากาศ
“คาสัง่ ความสมควรเดิ นอากาศ” หมายความว่า คาสัง่ ของผูอ้ านวยการตาม
มาตรา ๔๑/๘๒ เพื่อให้อากาศยานใช้งานต่อไปได้โดยปลอดภัย
“การบารุ งรักษา” หมายความว่า งานที่ ตอ้ งทาเพื่อให้อากาศยานคงความ
ต่อเนื่ องของความสมควรเดินอากาศ เช่น การซ่อม การตรวจพินิจ การถอดเปลี่ยน การ
ดัดแปลง หรือการแก้ไขข้อบกพร่อง
“ใบรับรองหน่ วยซ่อม” หมายความว่า หนังสือสาคัญที่ออกให้สาหรับผูไ้ ด้รบั การ
รับรองให้ประกอบกิจการบารุงรักษาอากาศยาน ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน หรือ
บริภณ
ั ฑ์ รวมทั้งชิ้ นส่วนของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๙๔
“ผูด้ าเนิ นการหน่ วยซ่อม” หมายความว่า บุคคลที่ผูไ้ ด้รับใบรับรองหน่ วยซ่อม
แต่งตั้งให้มีหน้าที่ดแู ลและรับผิดชอบในการดาเนิ นการของหน่ วยซ่อมตามมาตรา ๔๑/๑๐๐
“สนามบิ น” หมายความว่ า พื้ นที่ ที่ ก าหนดไว้บ นพื้ นดิ น หรื อน้ าหรื อพื้ นที่ อื่น
สาหรับใช้ท้งั หมดหรือแต่บางส่วนเพื่อการขึ้ นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอด
ถึงอาคาร สิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ ซึ่งอยูภ่ ายในสนามบินนั้น
“สนามบินอนุ ญาต” หมายความว่า สนามบินที่บุคคลได้รบั อนุ ญาตให้จดั ตั้งขึ้ น
ตามพระราชบัญญัตินี้ และสนามบินที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด
“ที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยาน” หมายความว่า พื้ นที่ที่จดั ไว้บนพื้ นดินหรือน้ า
หรือพื้ นที่อื่นสาหรับใช้ท้งั หมดหรือแต่บางส่วนเพื่อการขึ้ นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน
เป็ นการชัว่ คราวตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง รวมตลอดถึงพื้ น
ที่ดินที่บุคคลซึ่งไม่มีสิทธิในที่ดินนั้นได้หกั ร้างตัดฟั นต้นไม้ หรือทาด้วยประการใดๆ ให้เป็ น
ที่ เรี ยบซึ่งอากาศยานอาจขึ้ นลงได้ และเป็ นพื้ นที่ กว้างตั้งแต่ สามสิบเมตรขึ้ นไป และยาว
ตั้งแต่สามร้อยเมตรขึ้ นไป
“ที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาต” หมายความว่า ที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยานที่ได้รบั
อนุ ญาตให้จดั ตั้งขึ้ นตามมาตรา ๕๓ หรือที่รฐั มนตรีประกาศกาหนดตามมาตรา ๕๕

๔

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

“ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ” หมายความว่า หนังสือสาคัญที่
ออกให้สาหรับเจ้าของหรื อผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตหรื อที่ ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาตที่
ได้รบั อนุ ญาตให้เปิ ดให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑
“ระบบการจัดการด้านนิ รภัย” หมายความว่า วิธีการจัดการด้านนิ รภัยการบิน
และด้านนิ รภัยภาคพื้ น เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้ น ซึ่งรวมถึงการกาหนดนโยบาย
การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์กร ระบบความรับผิดชอบ และวิธีการที่จาเป็ นเพื่อความ
ปลอดภัย
“การรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า การป้องกันการกระทาอันมิชอบด้วย
กฎหมายที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อกิจการบิน
“ลานจอดอากาศยาน” หมายความว่า บริเวณที่รฐั มนตรีประกาศกาหนดให้เป็ น
ที่ จ อดอากาศยานของสนามบิ นอนุ ญาต และหมายความรวมถึ งสถานที่ อื่นนอกบริ เวณ
ดังกล่าวในสนามบินอนุ ญาตที่อากาศยานได้รับอนุ ญาตให้จอดชัว่ คราวเพื่อรับหรือรอรับ
บริการในกรณีจาเป็ นหรือฉุกเฉิน
“บริการในลานจอดอากาศยาน หมายความว่า บริการใดๆ ที่ตอ้ งปฏิบตั ิเกี่ยวกับ
อากาศยานหรือธุรกิจการเดินอากาศในลานจอดอากาศยาน นอกจากบริการช่างอากาศ
“บริ ก ารช่ า งอากาศ” หมายความว่ า บริ ก ารที่ เกี่ ยวกับ เทคนิ ค ในด้า นความ
ปลอดภัยของอากาศยานหรือการบารุงรักษาอากาศยานในลานจอดอากาศยาน ทั้งนี้ ตามที่
กาหนดในข้อกาหนด
“เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ” หมายความว่า เครื่องให้บริการที่
จัดตั้งขึ้ นเพื่ออานวยความสะดวกในการเดินอากาศของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่ง
ติดตั้งและอุปกรณ์ของเครื่องให้บริการนั้น
“ผูป้ ระจาหน้าที่” หมายความว่า นักบิน ต้นหน นายช่าง พนักงานวิทยุ พนักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศ พนักงานอานวยการบิน และผูท้ าหน้าที่อื่นตามที่กาหนดใน
ข้อบังคับ
“ผูค้ วบคุมอากาศยาน” หมายความว่า นักบินที่ผดู้ าเนิ นการเดินอากาศหรือผูจ้ ด
ทะเบียนอากาศยานกาหนดให้เป็ นผูค้ วบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสาหรับการบินแต่
ละเที่ยวบิน
“ผู้จัด การสนามบิ น สาธารณะ” หมายความว่า ผู้อ านวยการ ผู้จัด การหรื อที่
เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีอานาจหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลง
ึ้
ชัว่ คราวอนุ ญาตที่เปิ ดให้บริการแก่สาธารณะ
“ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ” หมายความว่า ผูป้ ระกอบธุรกิจในการเดินอากาศ
“สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย”๔ หมายความว่า สานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
๔

๕

คาว่า “สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” เพิ่มโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

“ผูอ้ านวยการ”๕ หมายความว่า ผูอ้ านวยการสานั กงานการบิ นพลเรื อนแห่ง
ประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“พนักงานเจ้าหน้าที่”๖ หมายความว่า ผูอ้ านวยการ และผูซ้ ึ่งผูอ้ านวยการแต่งตั้ง
ให้ปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
“อธิบ ดี”๗ หมายความว่า อธิบ ดีก รมท่า อากาศยานหรือผูซ้ ึ่งอธิบดีกรมท่า
อากาศยานมอบหมาย
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕๘ พระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การเดิ นอากาศในราชการทหาร
ราชการตารวจ ราชการศุลกากร และราชการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เว้น แต่การ
ทาแผนการบิ นตามมาตรา ๑๘/๑ และการปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศตามมาตรา
๑๘/๒ และมาตรา ๑๘/๓ ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้
๕

๖

๗

๘

๖

พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ นอกจากจะใช้
คาว่า “ผูอ้ านวยการ” ในมาตราที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเฉพาะแล้ว ยังใช้ในมาตราดังต่อไปนี้ ด้วย
 เพิ่มนิ ยามในมาตรา ๔
 ใช้แทนคาว่า “รัฐมนตรี” ในมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๒๙ จัตวา มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ ง
มาตรา ๔๑/๑๘ และมาตรา ๖๐/๔๑ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง และมาตรา ๘๑
 ใช้แทนคาว่า “ปลัดกระทรวงคมนาคม” ในมาตรา ๕/๑ มาตรา ๖๐/๓๐ วรรคสอง และมาตรา
๖๐/๔๕ วรรคสอง
 ใช้แทนคาว่า “อธิบดี ” ในทุกแห่ง เว้นแต่ในนิ ยามคาว่า “อธิบดี ” มาตรา ๖๐/๔๔ และมาตรา
๖๐/๔๕
 ใช้แทนคาว่า “คณะกรรมการการบินพลเรือน” ในมาตรา ๓๑ วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสาม
มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐/๑๘ มาตรา ๖๐ ฉ มาตรา ๗๔ (๖) มาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๔
 ใช้แทนคาว่า “คณะกรรมการเทคนิ ค” ที่อยู่ในนิ ยามคาว่า “ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน”
“ชิ้ นส่วนมาตรฐาน” และ “บริภณ
ั ฑ์” ในมาตรา ๔
 ใช้แ ทนคาว่า “คณะกรรมการเทคนิ ค ” ในมาตรา ๑๕/๔ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง
มาตรา ๓๕ มาตรา ๓๖ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา ๓๗ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๑/๑ มาตรา
๔๑/๒ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๓ (๑) (ก) มาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๑) และ (๒) (ก) มาตรา
๔๑/๖ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๗ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๘ มาตรา ๔๑/๑๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/
๑๖ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๒๕ วรรคสาม มาตรา ๔๑/๓๗ วรรคสาม (๓) มาตรา ๔๑/๕๒ (๒)
และมาตรา ๔๑/๖๙ วรรคสอง (๒)
คาว่ า “พนั กงานเจ้า หน้า ที่ ” แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชกาหนดแก้ไ ขเพิ่มเติ ม พระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
คาว่า “อธิบดี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ มาตรา ๕ วรรค
สอง เพิ่มโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

ในกรณี ที่ส่วนราชการใดประสงค์จะใช้สนามบิ นอนุ ญาตหรื อที่ ขึ้นลงชัว่ คราว
อนุ ญาตที่ส่วนราชการนั้ นดาเนิ นการเพื่อให้บริการแก่สาธารณะ ส่วนราชการนั้ นต้องอยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ แต่ในการจัดตั้งสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราว
อนุ ญาต ให้แจ้งผูอ้ านวยการทราบโดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕/๑๙ ในการด าเนิ น การพิ จ ารณาเพื่ อ ออก หรื อ ต่ อ อายุ ใ บรับ รอง
ใบอนุ ญาต ใบสาคัญ หนั งสื ออนุ ญาต หรื อหนั งสือรับรองตามความในพระราชบัญญัตินี้
หากมีความจาเป็ นต้องตรวจสอบทดลอง ทดสอบ หรือกระทาด้วยประการใด เพื่อแสดงให้
เห็นว่าผูข้ อหรือผูไ้ ด้รบั ใบรับรอง ใบอนุ ญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุ ญาต หรือหนังสือรับรอง
นั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกาหนด หรือมีขีดความสามารถในการดาเนิ นการ
ตามที่ขออนุ ญาต หรือในการดาเนิ นการเพื่อตรวจสอบว่าอากาศยานส่วนประกอบสาคัญ
ของอากาศยาน ชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ บริภณ
ั ฑ์ ชิ้ นส่วนของอากาศยาน สนามบิน เครื่อง
อานวยความสะดวกในการเดินอากาศ หรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยานมีความปลอดภัย
หรือเป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผขู้ อหรือผูไ้ ด้รบั ใบรับรอง [sic]
ใบสาคัญ หนังสืออนุ ญาต หรือหนังสือรับรองดังกล่าว เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในค่าใช้จ่ายเพื่อการ
ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผอู้ านวยการกาหนด
มาตรา ๕/๒๑๐ บทบัญญัติที่ให้อานาจผูอ้ านวยการสัง่ เพิกถอนใบรับรอง ใบอนุ ญาต
ใบสาคัญ หนั งสืออนุ ญาต หรือหนั งสือรับรองในกรณีตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่
เป็ นการจากัดอานาจอื่นของผูอ้ านวยการในการสัง่ เพิกถอนคาสัง่ ทางปกครองที่ไม่ชอบด้วย
กฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง
ในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุที่อาจต้องเพิกถอนตามวรรคหนึ่ ง โดยผูไ้ ด้รบั ใบรับรอง
ใบอนุ ญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุ ญาต หรือหนังสือรับรอง ไม่สามารถอ้างความเชื่อโดยสุจริต
มาคุ ม้ ครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ ผูอ้ านวยการมีหน้าที่
จะต้องดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏและสัง่ การตามที่เห็นสมควรโดยไม่ชกั ช้า
รายงานการตรวจสอบตามวรรคสอง เป็ นเอกสารที่เปิ ดเผยแก่บุคคลทัว่ ไป

๙
๑๐

๗

มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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มาตรา ๕/๓๑๑ ในกรณีที่มีการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไข
ที่ กาหนดไว้ในใบรับรอง ใบอนุ ญาต ใบสาคัญ หนั งสื ออนุ ญาต หรื อหนั งสื อรับรอง และ
ผูอ้ านวยการได้สงั ่ ให้มีการแก้ไขเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว ไม่เป็ นเหตุ
ให้ผทู้ ี่ได้รบั ใบรับรอง ใบอนุ ญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุ ญาต หรือหนังสือรับรองนั้นพ้นความ
รับผิดในการฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว หรือตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๑๒ ให้รฐั มนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัติ
นี้ กับมีอานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดค่าธรรมเนี ยม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
(๒) กาหนดอัตราขั้นสูงสาหรับค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่ง
ตามมาตรา ๒๐
(๓) กาหนดอัตราขั้นสูงสาหรับค่าบริการในสนามบินอนุ ญาตซึ่งให้บริการแก่
สาธารณะตามมาตรา ๕๖ (๒) และ (๓)
(๔) ยกเว้นค่าธรรมเนี ยมตาม (๑) ค่าโดยสารหรือค่าระวางสาหรับอากาศยาน
ขนส่ งตามมาตรา ๒๐ ค่าบริ การ ค่าภาระ หรื อเงินตอบแทนอื่นใดตามมาตรา ๕๖ หรือ
ค่าบริการเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๗
(๕) กาหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบตั ิการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้

๑๑
๑๒

๘

มาตรา ๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๖
วรรคหนึ่ ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖/๑๑๓ ให้ผอู้ านวยการมีอานาจในการออกข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ
ประกาศ และคาสัง่ ตามพระราชบัญญัตินี้
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ ง เมื่อได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบินพลเรือน
แล้วให้ใช้บงั คับได้
ข้อบังคับและข้อกาหนดนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุ เบกษาแล้ว ให้ใช้บงั คับได้

๑๓

มาตรา ๖/๑ เพิ่มโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ.
๒๕๕๘ ทั้งนี้ คาว่า “ข้อบังคับ” นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตราเฉพาะแล้ว ยังใช้แทนคาว่า
 “กฎกระทรวง” ในมาตรา ๔ นิ ยามคาว่า “ผูป้ ระจาหน้าที่” และในมาตรา ๔๑/๑๘ มาตรา ๔๑/
๒๘ มาตรา ๔๑/๓๔ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๔๐ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๕๐ วรรคหนึ่ ง มาตรา
๔๑/๙๗ วรรคสอง มาตรา ๘๖ (๑) และมาตรา ๘๘
 “ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน” ในมาตรา ๑๘/๒ มาตรา ๑๘/๓ มาตรา ๒๑ วรรค
หนึ่ ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๖ มาตรา ๖๐ เบญจ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๖๐ สัตต วรรคสอง
และมาตรา ๑๐๘ (๑) และ (๒)
คาว่า “ข้อกาหนด” นอกจากที่แก้ไขเพิ่มเติมในมาตราเฉพาะแล้ว ยังใช้แทนคาว่า
 “กฎกระทรวง” ในมาตรา ๔ นิ ยามคาว่า “บริการช่างอากาศ” และในมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ ง (๙)
มาตรา ๑๖/๔ วรรคสอง มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๘/๑ วรรคสอง มาตรา ๒๖ มาตรา ๒๙ ทวิ วรรค
สาม มาตรา ๓๐ วรรคสอง มาตรา ๓๔ วรรคสาม มาตรา ๓๘ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๕ วรรคหนึ่ ง
มาตรา ๔๑/๖ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๗ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๙ วรรคสาม มาตรา ๔๑/๑๒
วรรคสอง มาตรา ๔๑/๑๓ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๑๔ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๒๑ วรรคสอง มาตรา
๔๑/๒๙ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๓๐ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๓๑ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๓๒ วรรค
สอง มาตรา ๔๑/๓๕ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๓๗ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๔๒ (๑) และ (๒) มาตรา
๔๑/๔๓ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๔๔ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๔๗ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๕๒ (๑)
และ (๒) มาตรา ๔๑/๕๓ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๕๕ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๕๖ มาตรา ๔๑/๖๐
วรรคสอง มาตรา ๔๑/๖๒ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข) มาตรา ๔๑/๖๓ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๖๙ วรรค
หนึ่ ง มาตรา ๔๑/๗๑ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๗๔ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/๗๕ มาตรา ๔๑/๘๐
วรรคสอง มาตรา ๔๑/๙๔ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๙๘ มาตรา ๔๑/๑๐๕ วรรคหนึ่ ง มาตรา ๔๑/
๑๑๐ วรรคสอง มาตรา ๔๑/๑๑๑ วรรคสอง มาตรา ๔๓ มาตรา ๖๐/๒ มาตรา ๖๐/๘ วรรคหนึ่ ง
มาตรา ๖๐/๑๐ มาตรา ๖๐/๑๒ วรรคสอง มาตรา ๖๐/๑๕ วรรคหนึ่ ง (๕) มาตรา ๖๐/๒๑ วรรค
สอง มาตรา ๖๐/๓๘ มาตรา ๖๐/๔๑ วรรคสองและวรรคสาม และมาตรา ๗๒ (๒)
 “ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน” ในมาตรา ๑๖/๑ วรรคสองและวรรคสาม มาตรา
๑๖/๓ วรรคสอง มาตรา ๓๓ มาตรา ๖๐/๖ วรรคหนึ่ ง (๒) มาตรา ๖๐/๑๓ (๒) มาตรา ๖๐/๑๕
วรรคหนึ่ ง (๓) (ง) และ (จ) มาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง มาตรา ๖๙ (๒) และ (๓) มาตรา ๗๑
(๒) มาตรา ๘๔ และมาตรา ๙๘

๙

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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หมวด ๑
คณะกรรมการการบินพลเรือน และคณะกรรมการเทคนิค [sic]๑๔
มาตรา ๗๑๕ ให้มีคณะกรรมการการบินพลเรือนคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม เป็ นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผูบ้ ญ
ั ชาการทหาร
อากาศ และกรรมการอื่นอีกเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็ นกรรมการ และให้ผอู้ านวยการ
เป็ นกรรมการและเลขานุ การ
มาตรา ๘ รองประธานกรรมการและกรรมการอยูใ่ นตาแหน่ งสี่ปี รองประธาน
กรรมการหรือกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ งตามวาระ จะแต่งตั้งให้เป็ นรองประธานกรรมการ
หรือกรรมการอีกก็ได้
มาตรา ๙ รองประธานกรรมการและกรรมการย่อมพ้นจากตาแหน่ งก่อนถึง
คราวออกตามวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
ถ้ามีการพ้นจากตาแหน่ งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งรองประธาน
กรรมการหรือกรรมการเข้าแทน แล้วแต่กรณี ผูท้ ี่ได้รบั แต่งตั้งเข้าแทนนี้ ย่อมอยู่ในตาแหน่ ง
ได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผูซ้ ึ่งตนแทน
มาตรา ๑๐ เมื่อประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการ
ทาหน้าที่แทน
มาตรา ๑๑ ในการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือนต้องมีกรรมการมา
ประชุมไม่ตา่ กว่ากึ่งจานวนของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม

๑๔

๑๕

๑๐

ชื่อหมวด ๑ คณะกรรมการการบินพลเรือน และคณะกรรมการเทคนิ ค แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ ถึงแม้ว่าพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้คาว่า “ผูอ้ านวยการ” แทนที่คาว่า “คณะกรรมการเทคนิ ค” ใน
ทุกมาตรา แต่ก็มิได้ให้เปลี่ยนชื่อหมวดนี้
มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๒ การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็ นประมาณ
กรรมการคนหนึ่ งมีเสียงหนึ่ งในการลงคะแนน ถ้ามีจานวนเสียงลงคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้ นได้อีกเสียงหนึ่ งเป็ นเสียงชี้ ขาด
มาตรา ๑๓ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอานาจแต่งตั้งอนุ กรรมการเพื่อ
กระทากิจการ หรือพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงใดๆ อันอยูใ่ นขอบเขตแห่งอานาจและหน้าที่
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ในการประชุ มอนุ กรรมการ ให้นามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดย
อนุ โลม
มาตรา ๑๔ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการย่อมได้
รับประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๕๑๖ ให้คณะกรรมการการบิ นพลเรื อนมีอานาจหน้าที่ ในการก ากับ
ดูแลการปฏิบัติงานของสานั กงานการบิ นพลเรื อนแห่งประเทศไทย ให้ทันต่ อเหตุ การณ์
ถูกต้อง และครบถ้วนตามกฎหมายและตามอนุ สัญญา และให้มีอานาจตามที่ ระบุ ไว้ใ น
พระราชบัญญัตินี้และในเรื่องต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายและพิจารณาอนุ มตั ิแผนอานวยความสะดวก แผนรักษา
ความปลอดภัย และแผนนิ รภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งแผนแม่บทการจัดตั้ง
สนามบินพาณิชย์ของประเทศ
(๒) รับปรึกษาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบินพลเรือนแก่รฐั มนตรี
(๓) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่ออกโดยผูอ้ านวยการ
(๔) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนี ยมกากับการบินพลเรือน
(๕) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าโดยสารและค่าระวาง
สาหรับอากาศยานขนส่งตามมาตรา ๒๐
(๖) พิจารณากาหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการ ค่าภาระ หรือ
เงินตอบแทนอื่นใดในสนามบินอนุ ญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา ๕๖ ซึ่งต้องไม่
เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๗) พิจารณากาหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บและอนุ มัติอัตราค่าบริการ เครื่ อง
อานวยความสะดวกในการเดินอากาศซึ่ งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา ๕๗
(๘) ปฏิบตั ิการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้

๑๖

๑๑

มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๕/๑๑๗ ในกรณีที่คณะกรรมการการบินพลเรือนเห็นว่าสานักงานการบิน
พลเรื อนแห่งประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติการให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือตามอนุ สัญญา ให้
คณะกรรมการการบิ นพลเรื อนมีอานาจเรี ยกให้ผูอ้ านวยการ พนั กงานหรื อบุ คคลใดใน
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมาชี้ แจงข้อเท็จจริง และมีอานาจสัง่ ให้ดาเนิ นการ
หรื อปรับปรุง แก้ไข หรื อระงับซึ่งการกระทาใดๆ ที่ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความ
มัน่ คงปลอดภัยของประเทศหรือต่อการบินพลเรือนได้
มาตรา ๑๕/๒๑๘ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๕/๓๑๙ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๕/๔๒๐ ให้ผอู้ านวยการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกาหนดส่ วนประกอบอื่นของอากาศยานเป็ นส่ วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔
(๒) ออกข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
(ก) มาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ ง
(ข) มาตรฐานอากาศยานที่ผลิตเพื่อส่งออกตามมาตรา ๓๕
(ค) ระบุ ประเภทอากาศยานและส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่
ผลิตตามแบบโดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม
(ง) หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบโดยการบิ นทดลองหรื อการทดสอบ
อย่างอื่นของอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานต้นแบบ
ตามมาตรา ๔๑/๒
(จ) หลัก เกณฑ์ก ารใช้งานได้อ ย่า งปลอดภัย ของอากาศยานหรื อ ส่ ว น
ประกอบสาคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๔
(ฉ) หลัก เกณฑ์ก ารตรวจสอบการแก้ไขดัด แปลงอากาศยานหรื อส่ วน
ประกอบสาคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๕ มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗

๑๗

๑๘

๑๙

๒๐

๑๒

มาตรา ๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และยกเลิกโดยพระ
ราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และยกเลิกโดยพระ
ราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๕/๔
(๔) (๕) และ (๗) ยกเลิ ก โดยพระราชกาหนดแก้ไ ขเพิ่ม เติ มพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

(ช) การแก้ไขดัด แปลงแบบอากาศยาน แบบส่ ว นประกอบส าคัญ ของ
อากาศยานแบบชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ และแบบบริภณ
ั ฑ์ใดเป็ นการแก้ไขในสาระสาคัญ
หรือไม่ใช่สาระสาคัญตามมาตรา ๔๑/๘
(๓) ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็ นมาตรฐานชิ้ นส่วน
ของอากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
(๔) (ยกเลิก)
(๕) (ยกเลิก)
(๖) กาหนดการบารุงรักษาอากาศยาน สาหรับอากาศยานที่ไม่มีใบรับรองแบบ
ตามมาตรา ๔๑/๖๙ วรรคสอง (๒)
(๗) (ยกเลิก)
มาตรา ๑๕/๕๒๑ (ยกเลิก)
มาตรา ๑๕/๖๒๒ การพิ จ ารณาประเด็ น ทางเทคนิ ค เป็ นอ านาจดุ ล พิ นิ จ ของ
ผูอ้ านวยการ และให้เป็ นที่สุด
หมวด ๒
บททั ่วไปว่าด้วยอากาศยาน

มาตรา ๑๖๒๓ ห้ามมิให้ผใู้ ดนาอากาศยานทาการบิน เว้นแต่มีสิ่งเหล่านี้ อยูก่ บั
อากาศยานนั้น คือ
(๑) ใบสาคัญการจดทะเบียน
(๒) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน และแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยาน
(๓) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
(๔) สมุดปูมเดินทาง
(๕) ใบอนุ ญาตผูป้ ระจาหน้าที่แต่ละคน
(๖) ใบอนุ ญาตเครื่องวิทยุสื่อสาร ถ้ามีเครื่องวิทยุสื่อสาร

๒๑

๒๒

๒๓

๑๓

มาตรา ๑๕/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และยกเลิกโดยพระ
ราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๕/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

(๗) บัญชีแสดงรายชื่อผูโ้ ดยสาร ในกรณี ที่เป็ นการบินระหว่างประเทศที่มีการ
บรรทุกผูโ้ ดยสาร
(๘) บัญชี แสดงรายการสิ นค้า ในกรณี ที่เป็ นการบิ นระหว่างประเทศที่ มีการ
บรรทุกสินค้า
(๙) สิ่งอื่นตามที่กาหนดในข้อกาหนด
ความในมาตรานี้ ไม่ใช้บงั คับแก่
(๑) อากาศยานที่ทาการบินทดลองภายใต้เงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด
(๒) อากาศยานทหารต่างประเทศ
(๓) อากาศยานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๖/๑๒๔ ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานต้องจัดให้มีสมุดปูมเดินทางไว้ประจา
อากาศยานแต่ถา้ มีผดู้ าเนิ นการเดินอากาศสาหรับอากาศยานใดให้เป็ นหน้าที่ของผูด้ าเนิ นการ
เดินอากาศ
ให้ผูค้ วบคุมอากาศยานบันทึ กรายการในสมุดปูมเดินทางตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
แบบสมุดปูมเดินทางและการเก็บรักษาสมุดปูมเดินทางให้เป็ นไปตามที่กาหนด
ในข้อกาหนด
มาตรา ๑๖/๒๒๕ แบบสมุ ด ปูม เดิ น ทาง การเก็ บ รัก ษาสมุ ด ปูม เดิ น ทาง และ
หน้าที่บนั ทึกรายการในสมุดปูมเดินทาง ของอากาศยานต่างประเทศให้เป็ นไปตามกฎหมาย
ของประเทศผูจ้ ดทะเบียนอากาศยาน
มาตรา ๑๖/๓๒๖ ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศต้องจัดให้มีบญ
ั ชีแสดงรายชื่อผูโ้ ดยสาร
และบัญชีแสดงรายการสินค้าตามมาตรา ๑๖ (๗) และ (๘) ไว้กบั อากาศยาน
แบบบัญชี การเก็บรักษาบัญชี และหน้าที่ในการบันทึกรายการในบัญชีตามวรรค
หนึ่ งให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนด
ในกรณี ที่เป็ นอากาศยานต่างประเทศให้เป็ นไปตามกฎหมายของประเทศผูจ้ ด
ทะเบียนอากาศยาน

๒๔
๒๕
๒๖

๑๔

มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๖/๔๒๗ ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศต้องจัดให้มีแผนการบินตามมาตรา
๑๘/๑ และแผนปฏิบตั ิการบิน สาหรับอากาศยานที่ใช้บินในการดาเนิ นกิจการการเดินอากาศ
ของตน
แผนปฏิบัติ ก ารบิ นให้เป็ นไปตามแบบ หลัก เกณฑ์ และวิ ธีก ารที่ ก าหนดใน
ข้อกาหนด
มาตรา ๑๗ ห้ามมิให้อากาศยานใช้ที่หนึ่ งที่ใดเป็ นที่ขึ้นลงนอกจากสนามบิน
อนุ ญาต หรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยานที่ได้รบั อนุ ญาตหรือที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ อากาศยานต้องบินตามเส้นทางบินที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๑๘/๑๒๘ อากาศยานทุกลาที่ทาการบินในราชอาณาจักร ต้องทาแผน
การบินและแจ้งต่อหน่ วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ
แผนการบินให้เป็ นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๑๘/๒๒๙ อากาศยานทุกลาที่บินหรือเคลื่อนที่อยู่ในราชอาณาจักรต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎจราจรทางอากาศที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๑๘/๓๓๐ อากาศยานที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และอากาศยาน
ราชการที่ บินหรื อเคลื่ อนที่ อยู่นอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่
ประเทศนั้ นกาหนดไว้ หากไม่อยู่ในอาณาเขตของประเทศใด ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรทาง
อากาศที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
มาตรา ๑๙๓๑ อากาศยานต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ และข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง
มาตรา ๒๐๓๒ การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์เป็ นบริการสาธารณะ
การกาหนดค่าโดยสารและค่าระวางของอากาศยานขนส่งต้องเหมาะสมและเป็ น
ธรรมแก่ผใู้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ

๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑

๓๒

๑๕

มาตรา ๑๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่ง ให้คณะกรรมการการ
บินพลเรือนกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าโดยสารและค่าระวางของผูป้ ระกอบการ
อากาศยานขนส่งซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยให้แยกประเภทของ
บริการการขนส่งทางอากาศตามความเหมาะสม
การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่งระหว่างประเทศ ให้
เป็ นไปตามที่กาหนดในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๒๑๓๓ ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยาน ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ ผูป้ ระจาหน้าที่
บุ คคลที่ อยู่ในอากาศยาน และผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ ต้อง
ปฏิบตั ิการเพื่อความปลอดภัยตามข้อบังคับ
ผูด้ าเนิ นการเดิ นอากาศ ผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ
และผูป้ ระกอบการในสนามบินอนุ ญาตต้องรับผิดชอบและกากับดูแลการปฏิบตั ิตามแผน
รักษาความปลอดภัยและแผนนิ รภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๒๒ ห้ามมิให้อากาศยานบิ นเข้าหรื อบินผ่ านเขตห้ามหรือเขตกากัด
การบินซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศกาหนดในราชกิจจานุ เบกษา
มาตรา ๒๓ ห้ามมิให้ผใู้ ดใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยานหรือจากอากาศยาน
ไม่ว่าโดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๔ ห้ามมิให้ผใู้ ดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้ งร่ม
อากาศ นอกจากได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่รฐั มนตรี
กาหนด
มาตรา ๒๕ ห้ามมิให้ผใู้ ดส่งหรือพายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ยุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุ ญ าตเป็ นหนั งสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่รฐั มนตรีกาหนด
มาตรา ๒๖ ห้ามมิให้ผใู้ ดส่งหรือพาวัตถุอนั ตรายหรือสัตว์ซึ่งอาจเป็ นอันตราย
ต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามที่กาหนดในข้อกาหนดไป
กับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนั งสือจากพนั กงานเจ้าหน้าที่และปฏิบตั ิตาม
เงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนด

๓๓

๑๖

มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๒๗ ห้ามมิให้อากาศยานนอกจากอากาศยานต่างประเทศบินออกนอก
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
มาตรา ๒๘๓๔ ห้ามมิให้อากาศยานต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้ นลงในราชอาณาจักร
เว้นแต่จะมีสิทธิตามอนุ สัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุ ญาตเป็ น
หนังสือจากรัฐมนตรีหรือผูซ้ ึ่งรัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๒๙ ห้า มมิ ใ ห้อ ากาศยานทหารต่ า งประเทศบิ น ผ่ า นหรื อ ขึ้ นลงใน
ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากรัฐมนตรี
มาตรา ๒๙ ทวิ๓๕ ห้า มมิ ใ ห้ผูใ้ ดใช้อ ากาศยานส่ วนบุ คคลในการเดิ นอากาศ
เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุ ญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลจากผูอ้ านวยการ
ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้แนบท้าย
ใบอนุ ญาต
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุ ญาต คุณสมบัติและลักษณะของผูข้ อ
อนุ ญาต อายุใบอนุ ญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุ ญาตใช้
อากาศยานส่ วนบุ ค คล แบบใบอนุ ญาตใช้อากาศยานส่ วนบุ ค คล และเงื่ อ นไขแนบท้าย
ใบอนุ ญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๒๙ ตรี๓๖ ความในมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคหนึ่ ง มิให้ใช้บงั คับแก่อากาศยาน
ขนส่งที่ใช้ในการขนส่งของหรือคนโดยสารอันมิใช่เพื่อบาเหน็ จเป็ นทางค้าเป็ นครั้งคราว และ
ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้ว
มาตรา ๒๙ จัตวา๓๗ ใบอนุ ญ าตใช้อ ากาศยานส่ ว นบุ ค คลที่ รัฐ มนตรี อ อกให้
สาหรับอากาศยานส่วนบุคคลลาใด ให้ใช้ได้เฉพาะอากาศยานส่วนบุคคลลานั้น
มาตรา ๒๙ เบญจ๓๘ ห้ามมิให้ผใู้ ดนาอากาศยานส่วนบุคคลทาการบิน เว้นแต่
จะได้ปฏิบตั ิตามมาตรา ๑๖ และมีใบอนุ ญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลติดไปกับอากาศยาน
ด้วย
๓๔

๓๕
๓๖
๓๗
๓๘

๑๗

มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
มาตรา ๒๙ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

หมวด ๓
การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน
มาตรา ๓๐๓๙ ภายใต้บงั คับมาตรา ๓๑ ผูซ้ ึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ได้ตอ้ งเป็ นเจ้าของอากาศยานที่ขอจดทะเบียนหรือถ้ามิได้เป็ นเจ้าของ
ต้องเป็ นผูม้ ีสิทธิครอบครองอากาศยานที่ขอจดทะเบียนและได้รบั อนุ ญาตจากผูอ้ านวยการ
ให้จดทะเบียนได้
การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอากาศยาน ให้เป็ นไปตามที่กาหนดใน
ข้อกาหนด
มาตรา ๓๑๔๐ ผูซ้ ึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิ ติบุคคล
ก็ตามต้องมีสญ
ั ชาติไทย
ถ้าเป็ นห้างหุน้ ส่วนหรือบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมายไทยมีสานักงานใหญ่ของห้างหุน้ ส่วนหรือบริษัทตั้งอยูใ่ นราชอาณาจักร และ
(๑) ในกรณีที่เป็ นห้างหุน้ ส่วนสามัญ ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทั้งหมดต้องมีสญ
ั ชาติไทย
(๒) ในกรณีที่เป็ นห้างหุน้ ส่วนจากัด ผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทั้งหมดซึ่งต้องรับผิดร่วมกัน
โดยไม่จากัดจานวนต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุน้ ส่วนนั้ นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑
ต้องเป็ นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย
(๓) ในกรณี ที่เป็ นบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด บริษัทนั้ นต้องไม่มีหุน้
ชนิ ดออกให้แก่ผูถ้ ือ กรรมการส่วนมากต้องมีสัญชาติไทย และหุน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑
ของหุน้ ทั้งหมดต้องเป็ นของบุ คคลในประเภทต่ อไปนี้ แต่ ละประเภทโดยลาพังหรื อหลาย
ประเภทรวมกัน
(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย
(ข) กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล
(ค) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ใน
รัฐบาลถือหุน้ อยูไ่ ม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของหุน้ ทั้งหมด
(ง) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
ถือหุน้ อยูไ่ ม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทั้งหมด
(จ) นิ ติบุคคลอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ถ้าเป็ นสมาคม ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสานั กงานใหญ่ของสมาคม
ตั้งอยูใ่ นราชอาณาจักร และข้อบังคับของสมาคมนั้นได้รบั อนุ มตั ิจากผูอ้ านวยการแล้ว

๓๙
๔๐

๑๘

มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๓๒๔๑ ใบสาคัญการจดทะเบียนอากาศยานเป็ นอันใช้ไม่ได้ เมื่อ
(๑) มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ของอากาศยานนั้นในกรณีที่เจ้าของเป็ นผูจ้ ด
ทะเบี ย น หรื อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงสิ ท ธิ ค รอบครองอากาศยานนั้ น ในกรณี ที่ ผู้มี สิ ท ธิ
ครอบครองเป็ นผูจ้ ดทะเบียน
(๒) ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑
(๓) ปรากฏว่าการเป็ นเจ้าของหรือการเป็ นผูม้ ีสิทธิครอบครองของผูจ้ ดทะเบียน
อากาศยานนั้นไม่เป็ นไปตามที่แสดงไว้ในการจดทะเบียนว่ามีสิทธิเช่นนั้นในรายการขอจด
ทะเบียน
(๔) อากาศยานนั้นได้รบั ความเสียหายมากจนไม่เหมาะสมที่จะใช้การต่อไปได้
(๕) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานนั้นสิ้ นอายุเกินกว่าหกเดือนแล้ว
(๖) อากาศยานนั้นได้ศนู ย์หาย [sic] ไปเป็ นเวลาเกินกว่าสามเดือนแล้ว
ในกรณี (๑) ถึ ง (๕) ให้ผู้จ ดทะเบี ยนอากาศยานนั้ น ส่ งคื น ใบสาคัญการจด
ทะเบียนแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๓๓๔๒ เครื่ องหมายสัญชาติ และทะเบี ยน และแผ่ นแสดงเครื่ องหมาย
อากาศยานให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนด
หมวด ๔
แบบอากาศยาน การผลิตอากาศยาน และการควบคุมความสมควรเดินอากาศ๔๓
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานอากาศยาน
มาตรา ๓๔๔๔ มาตรฐานอากาศยานให้เป็ นไปตามที่ กาหนดในข้อกาหนดของ
ผูอ้ านวยการ โดยให้ประกอบด้วยมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน รวมถึงมาตรฐานทางเทคนิ คของบริภณ
ั ฑ์
๔๑
๔๒
๔๓

๔๔

๑๙

มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒
มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๔ แบบอากาศยาน การผลิตอากาศยาน และการควบคุมความสมควรเดินอากาศ มาตรา ๓๔
ถึงมาตรา ๔๑/๑๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๓๔ วรรคห้า ยกเลิกโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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(๒) มาตรฐานอากาศยานเกี่ยวกับการคุ ม้ ครองสิ่ งแวดล้อม เช่ น มาตรฐาน
มลพิษทางเสียง หรือมาตรฐานมลพิษทางอากาศ
(๓) มาตรฐานอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการเดินอากาศ
ผูอ้ านวยการอาจประกาศให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่า
ด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตามที่องค์กรของต่างประเทศกาหนดเป็ นมาตรฐาน
ชิ้ นส่วนของอากาศยานได้
มาตรฐานตาม (๑) สาหรับอากาศยาน ให้กาหนดตามประเภทการใช้งานของ
อากาศยานได้แก่ การใช้งานปกติ ผาดแผลง ขนส่ ง และการใช้งานอื่นตามที่ กาหนดใน
ข้อกาหนด
มาตรฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ตา่ กว่ามาตรฐานที่อนุ สญ
ั ญากาหนด
มาตรา ๓๕ ในกรณีที่เป็ นการผลิตเพื่อส่งออก ผูอ้ านวยการอาจออกข้อกาหนด
มาตรฐานอากาศยาน ให้แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กาหนดไว้ในมาตรา ๓๔ ก็ได้
ส่วนที่ ๒
การรับรองแบบ
มาตรา ๓๖ แบบที่จะใช้ในการผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญ ของ
อากาศยานจะต้องมีใบรับรองแบบตามความในหมวดนี้
แบบอากาศยานและแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานต้องได้มาตรฐานไม่
ตา่ กว่ามาตรฐานที่ผอู้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๓๔
ผูอ้ านวยการอาจออกข้อกาหนดระบุประเภทอากาศยานและส่วนประกอบสาคัญ
ของอากาศยานที่มีวตั ถุประสงค์เฉพาะตามลักษณะของการใช้งาน ให้ผลิตตามแบบโดยไม่
ต้องมีใบรับรองแบบก็ได้
มาตรา ๓๗ ใบรั บ รองแบบอากาศยานหรื อ แบบส่ ว นประกอบส าคัญ ของ
อากาศยานมีดงั ต่อไปนี้
(๑) ใบรับรองแบบมาตรฐาน ออกให้สาหรับแบบอากาศยานหรื อแบบส่วน
ประกอบสาคัญของอากาศยานที่เป็ นไปตามมาตรฐานที่ผอู้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๓๔
(๒) ใบรับ รองแบบเฉพาะ ออกให้ส าหรับ แบบอากาศยาน เพื่ อ ใช้งานที่ มี
วัตถุ ประสงค์เฉพาะ เช่ น การทาฝนเที ยม การโปรยยาปราบศัตรูพืช หรื อการทาแผนที่
ภาพถ่ายทางอากาศตามมาตรฐานที่ผอู้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๓๔

๒๐

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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มาตรา ๓๘ ผู้ใ ดประสงค์จ ะขอรับ ใบรับ รองแบบอากาศยานหรื อ แบบส่ วน
ประกอบสาคัญของอากาศยาน ให้ยื่นคาขอต่ อ ผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในข้อกาหนด
ในการขอใบรับรองแบบ ผูข้ อจะต้องระบุมาตรฐานอากาศยานที่นามาใช้ในการ
ออกแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่ขอใบรับรองแบบ พร้อม
ทั้งแผนและระยะเวลาการสร้างอากาศยานต้นแบบหรื อต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยานตามที่ขอใบรับรองแบบนั้นด้วย
เมื่อผูอ้ านวยการได้รบั คาขอ ให้ผอู้ านวยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูข้ อ
และประเมินความเป็ นไปได้ของแบบที่ เสนอ วิธีดาเนิ นการ และความพร้อมในการสร้าง
อากาศยานต้น แบบหรื อ ต้น แบบส่ ว นประกอบส าคัญ ของอากาศยาน ตลอดจนฐานะ
ทางการเงิน บุคลากร สถานที่ และเครื่องมือที่จะใช้ในการสร้าง หากผูอ้ านวยการเห็นว่า
มีความเป็ นไปได้ ให้ผอู้ านวยการออกหนังสืออนุ ญาตให้ผขู้ อดาเนิ นการสร้างอากาศยาน
ต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานดังกล่าวได้ โดยกาหนดระยะเวลา
การสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินห้าปี นับแต่วนั ที่ออกหนังสืออนุ ญาต
ในกรณีที่ผขู้ อไม่สามารถสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนดตามวรรค
สาม ผูข้ ออาจขอขยายระยะเวลาการสร้างต่อ ผูอ้ านวยการได้อีกหนึ่ งครั้ง และผูอ้ านวยการ
อาจอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ไม่เกินสองปี
ในกรณี ที่ผูข้ อไม่สามารถสร้างอากาศยานต้นแบบหรื อ ต้น แบบส่ วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้หนั งสืออนุ ญาตเป็ นอัน
สิ้ นผล
มาตรา ๓๙๔๕ ในกรณี ที่มีผูข้ อใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๘ และผูอ้ านวยการ
เห็นว่ามาตรฐานที่กาหนดในข้อกาหนดตามมาตรา ๓๔ ไม่ครอบคลุมถึง หรือไม่อาจใช้กบั
แบบของผูข้ อ เพราะเหตุที่มีวิวฒ
ั นาการหรือลักษณะแผนแบบแตกต่างไปจากอากาศยาน
หรื อ ส่ ว นประกอบส าคัญ ของอากาศยานที่ มี ใ ช้อยู่ใ นขณะนั้ น ให้ ผู้อ านวยการมี ห นั งสื อ
อนุ ญาตตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม ไปพลางก่อนเป็ นการชัว่ คราว พร้อมทั้งกาหนดเงื่อนไข
พิเศษเกี่ยวกับมาตรฐานของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่มี
วิวฒ
ั นาการหรือที่มีการออกแบบนั้นได้ตามที่เห็นสมควร
เงื่อนไขพิเศษที่ผอู้ านวยการกาหนดตามวรรคหนึ่ ง ต้องมีระดับความปลอดภัยไม่
น้อยกว่าระดับมาตรฐานตามมาตรา ๓๔

๔๕

๒๑

มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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มาตรา ๔๐ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๑/๑ เมื่อผูข้ อใบรับรองแบบได้รบั หนั งสือ
อนุ ญาตจากผูอ้ านวยการตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม แล้ว ผูข้ อมีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) ดาเนิ นการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยานให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ระบุในคาขอใบรับรองแบบ
(๒) บันทึกรายละเอียดและรายงานการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบ
ส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ผู้อานวยการประกาศ
กาหนด
(๓) ยินยอมให้พนั กงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการสร้างอากาศยานต้นแบบ
หรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
(๔) หน้าที่อื่นตามที่ผอู้ านวยการกาหนด
ในกรณี ที่ผูข้ อใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่ งไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) (๓) หรือ
(๔) และผูอ้ านวยการได้เตือนให้ปฏิบตั ิหน้าที่ดงั กล่าวแล้วยังฝ่ าฝื น ให้ผอู้ านวยการเพิกถอน
หนังสืออนุ ญาตนั้น
มาตรา ๔๑ ในระหว่างการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน หากผูอ้ านวยการได้ออกข้อกาหนดมาตรฐานใหม่ที่แตกต่างจาก
มาตรฐานที่ระบุในคาขอใบรับรองแบบตามมาตรา ๔๐ (๑) ซึ่งสามารถใช้กบั แบบอากาศยาน
หรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่กาลังดาเนิ นการสร้างได้ และผูข้ อใบรับรองแบบ
ประสงค์ที่จะใช้มาตรฐานใหม่ดงั กล่าวให้ผขู้ อแจ้งการเปลี่ยนมาตรฐานต่อ ผูอ้ านวยการ ทั้งนี้
ผูอ้ านวยการอาจกาหนดให้ผขู้ อใช้มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็ นการเพิ่มเติมด้วยก็ได้ หรือ
มิฉะนั้นผูข้ อต้องใช้มาตรฐานเดิม
มาตรา ๔๑/๑ ในระหว่างการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน หากมีขอ้ กาหนดของผูอ้ านวยการกาหนดมาตรฐานขึ้ นใหม่ให้มีผลใช้
บังคับย้อนหลังเพื่อความปลอดภัย อันเป็ นการเปลี่ ยนแปลงมาตรฐานที่ ระบุ ไว้ในคาขอ
ใบรับรองแบบ ให้ผขู้ อใบรับรองแบบปรับปรุงแบบโดยใช้มาตรฐานที่กาหนดขึ้ นใหม่ในการ
สร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานดังกล่าว
มาตรา ๔๑/๒ เมื่อผูข้ อใบรับรองแบบได้ดาเนิ นการสร้างอากาศยานต้นแบบ
หรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานแล้ว ให้ผอู้ านวยการจัดให้มีหรือสัง่ ให้ผขู้ อ
ทาการทดสอบโดยการบินทดลองหรือการทดสอบอย่างอื่น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในข้อกาหนดของผูอ้ านวยการ ในการนี้ ผูอ้ านวยการอาจกาหนดให้มีการรับฟั งความเห็น
จากผูเ้ ชี่ยวชาญหรือผูเ้ กี่ยวข้องด้วยก็ได้

๒๒
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เมื่อได้ทาการทดสอบตามวรรคหนึ่ งแล้ว หากผูอ้ านวยการเห็นว่าอากาศยาน
ต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานนั้น เป็ นไปตามมาตรฐานอากาศยาน
และมีสภาพที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผูอ้ านวยการออกใบรับรองแบบ
อากาศยานหรือใบรับรองแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามประเภทที่กาหนดใน
มาตรา ๓๗ โดยผูอ้ านวยการอาจกาหนดข้อจากัดความสมควรเดินอากาศหรือข้อจากัดอื่น
ในการใช้อากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานนั้นได้
มาตรา ๔๑/๓ ใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๗ ให้เป็ นไปตามแบบที่ผอู้ านวยการ
ประกาศกาหนดโดยให้ระบุมาตรฐานต่างๆ ที่ใช้ในการออกใบรับรองแบบไว้ในใบรับรองแบบ
ด้วย และในใบรับรองแบบต้องประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้
(๑) แบบที่ออก
(ก) ภาพร่ างและข้อกาหนดรายละเอียด รวมทั้งบัญชี ของภาพร่ างและ
ข้อกาหนดรายละเอียดที่จาเป็ นในการใช้กาหนดรูปลักษณ์และลักษณะแผนแบบของอากาศยาน
หรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ที่แสดงให้เห็นว่าเป็ นไปตามมาตรฐานที่ใช้กบั แบบ
ดังกล่าว โดยให้ระบุมาตรฐานเฉพาะที่กาหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมที่ผอู้ านวยการประกาศให้ใช้กบั อากาศยานได้ (ถ้ามี) ไว้ดว้ ย
(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับมิติ วัสดุ และกระบวนการที่จาเป็ นในการใช้กาหนด
ความแข็งแรงทางโครงสร้างของอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
(ค) ข้อจากัดความสมควรเดินอากาศที่กาหนดเพื่อการคงความต่อเนื่ อง
ของความสมควรเดินอากาศสาหรับอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
(๒) ข้อจากัดการใช้งานของอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
และ
(๓) ข้อจากัดหรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน
มาตรา ๔๑/๔๔๖ ในกรณีที่อากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ใดอยูร่ ะหว่างการทดสอบ โดยได้บินทดลองตามมาตรา ๔๑/๒ แล้ว ก่อนได้รบั ใบรับรองแบบ
หากผูข้ อใบรับรองแบบประสงค์จะใช้อากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานนั้น
เพื่อฝึ กอบรมผูป้ ระจาหน้าที่ หรื อเพื่อแสดงสมรรถนะเพื่อประโยชน์ ทางการค้า หรื อเพื่อ
วัตถุประสงค์อย่างอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับ ให้ยื่นคาขอใบรับรองแบบเป็ นการชัว่ คราว
ต่อผูอ้ านวยการ หากผูอ้ านวยการเห็นว่าอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ดังกล่าวสามารถนาไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ในข้อกาหนด ให้ผอู้ านวยการ
๔๖

๒๓

มาตรา ๔๑/๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
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ออกใบรับรองแบบเป็ นการชัว่ คราว โดยผูอ้ านวยการอาจกาหนดข้อจากัดความสมควร
เดินอากาศหรือข้อจากัดอื่นในการใช้อากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานนั้น
ตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าวได้
การยื่นคาขอตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กาหนดใน
ข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๕ ผูท้ รงสิทธิในใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานที่ประสงค์จะทาการแก้ไขดัดแปลงแบบที่ได้รบั การรับรองแล้ว ให้ยื่น
คาขอต่อผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
ในการพิจารณาคาขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ดาเนิ นการดังนี้
(๑) ในกรณีที่เป็ นการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ให้ผอู้ านวยการตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์ในข้อกาหนดของผูอ้ านวยการ หากผูอ้ านวยการไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์ไว้
ให้ผูอ้ านวยการตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้
ผูอ้ านวยการออกหนั งสือให้ความเห็ นชอบแก่ผูข้ อโดยให้แนบแบบที่แก้ไขดัดแปลงไว้กบั
หนังสือดังกล่าวด้วย
(๒) ในกรณี ที่เป็ นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสาคัญ ให้ผูอ้ านวยการตรวจสอบ
โดยให้นาความในมาตรา ๓๘ วรรคสาม และมาตรา ๔๑/๒ มาใช้บังคับโดยอนุ โลม หาก
ผูอ้ านวยการเห็นว่า
(ก) การแก้ไขดัดแปลงนั้นไม่ถึงขนาดต้องออกใบรับรองแบบฉบับใหม่ ให้
ผูอ้ านวยการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ในข้อกาหนดของผูอ้ านวยการ หากผูอ้ านวยการไม่ได้
กาหนดหลักเกณฑ์ไว้ ให้ผูอ้ านวยการตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถ้าผลการ
ตรวจสอบปรากฏว่าเป็ นไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนาไปใช้งานได้
อย่างปลอดภัย ให้ผอู้ านวยการรับรองโดยการแก้ไขเพิ่มเติมในใบรับรองแบบฉบับเดิม เว้นแต่
ผูข้ อประสงค์จะให้ออกเป็ นใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม ให้ผอู้ านวยการออกใบรับรองแบบ
ส่วนเพิ่มเติมแก่ผขู้ อได้
(ข) การแก้ไขดัดแปลงนั้ นจาเป็ นต้องตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองแบบ
ฉบับใหม่ให้ผอู้ านวยการแจ้งผูข้ อเพื่อยืน่ คาขอใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๘
การรับรองการแก้ไขดัดแปลงตามมาตรานี้ ไม่มีผลเป็ นการยกเลิกใบรับรองแบบ
ฉบับเดิม เว้นแต่ผอู้ านวยการจะกาหนดเป็ นอย่างอื่น
การรับรองตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) (ก) ผูข้ ออาจขอให้รบั รองเป็ นการเฉพาะ
ลา [sic] หรือเป็ นการทัว่ ไปเฉพาะแบบก็ได้

๒๔
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มาตรา ๔๑/๖ ภายใต้บั งคับกฎหมายว่ าด้ว ยลิ ขสิ ทธิ์ แ ละกฎหมายว่ า ด้ว ย
สิทธิบตั ร เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน หรือ
ผูอ้ ื่นซึ่งมิใช่ผูท้ รงสิทธิในใบรับรองแบบ ประสงค์จะทาการแก้ไขดัดแปลงอากาศยานหรือ
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานให้แตกต่างไปจากแบบที่ได้รบั การรับรองในสาระสาคัญ
อาจยื่นคาขอรับใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมสาหรับสิ่งที่ผูน้ ้ั นได้แก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติ ม ต่ อ
ผูอ้ านวยการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการได้รบั คาขอตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ตรวจสอบการแก้ไขดัดแปลง
นั้นตามหลักเกณฑ์ในข้อกาหนดของผูอ้ านวยการ หากผูอ้ านวยการไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์
ไว้ให้ผูอ้ านวยการตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้
ผูอ้ านวยการออกใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมแก่ผขู้ อ แต่ถา้ ผูอ้ านวยการเห็นว่าเป็ นการแก้ไข
ดัดแปลงที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ให้ถือว่าผูข้ อยื่นคาขอดัดแปลงอากาศยานหรือส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๗
มาตรา ๔๑/๗ เจ้าของหรือผูค้ รอบครองอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญ
ของอากาศยานประสงค์จะทาการแก้ไขดัดแปลงอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยานของตนให้แตกต่างไปจากแบบที่ได้รบั การรับรองที่ไม่ใช่สาระสาคัญ อาจยื่นคา
ขอต่อผูอ้ านวยการได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการได้รบั คาขอตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ตรวจสอบการแก้ไขดัดแปลง
นั้นตามหลักเกณฑ์ในข้อกาหนดของผูอ้ านวยการ หากผูอ้ านวยการไม่ได้กาหนดหลักเกณฑ์
ไว้ ให้ผูอ้ านวยการตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า
เป็ นไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนาไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้
ผูอ้ านวยการออกหนั งสือให้ความเห็ นชอบแก่ผูข้ อโดยให้แนบแบบที่แก้ไขดัดแปลงไว้กบั
หนั งสื อดังกล่ าวด้วย แต่ ถา้ ผูอ้ านวยการเห็ นว่าเป็ นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสาคัญ ให้
ผูอ้ านวยการยกคาขอและแจ้งผูข้ อเพื่อยืน่ คาขอใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑/๖
มาตรา ๔๑/๘ การแก้ไขดัดแปลงแบบดังต่ อ ไปนี้ กรณี ใดจะเป็ นการแก้ไข
ดัดแปลงในสาระสาคัญหรือไม่ใช่สาระสาคัญ ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อกาหนดของ
ผูอ้ านวยการ
(๑) แบบอากาศยานหรื อ แบบส่ ว นประกอบส าคัญ ของอากาศยานที่ ได้รับ
ใบรับรองแบบแล้ว ตามมาตรา ๔๑/๕ มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗
(๒) แบบชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ ที่ได้รบั การรับรองตามใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วน
รับรองคุณภาพตามมาตรา ๔๑/๔๒ หรือ
(๓) แบบบริภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามใบอนุ ญาตผลิ ตบริภณ
ั ฑ์ตามมาตรา
๔๑/๕๒
๒๕
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มาตรา ๔๑/๙ ให้ผอู้ านวยการมีอานาจสัง่ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองแบบ ทาการแก้ไข
แบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน เมื่อปรากฏว่า
(๑) อากาศยานหรื อส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานมีความปลอดภัยไม่
เพียงพออันเนื่ องมาจากแบบที่ได้รบั การรับรอง
(๒) อากาศยานหรื อส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยานจะมีความปลอดภัย
ยิง่ ขึ้ น ถ้ามีการแก้ไขแบบที่ได้รบั การรับรองแล้ว
(๓) มีความจาเป็ นต้องแก้ไขแบบเพื่อให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้ น หลังจากที่ได้ทา
การตรวจหรื อแก้ไขอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามคาสัง่ ความ
สมควรเดินอากาศของผูอ้ านวยการตามมาตรา ๔๑/๘๒ แล้ว
ในการออกค าสัง่ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ผู้อ านวยการก าหนดระยะเวลาที่ จ ะต้อง
ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จไว้ดว้ ยแต่ตอ้ งไม่เกินหนึ่ งปี และเพื่อประโยชน์ แห่งความปลอดภัย
ผูอ้ านวยการอาจกาหนดเงื่อนไขหรื อข้อจากัดการใช้งานของอากาศยานหรือส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานที่สร้างตามแบบเดิมได้ตามที่เห็นสมควร
เมื่อผูไ้ ด้รบั ใบรับรองแบบได้ทาการแก้ไขแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานแล้ว ให้ยื่นคาขอต่อ ผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในข้อกาหนดและให้นาความในมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บงั คับ
โดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๑๐ [sic] ผูไ้ ด้รับใบรับรองแบบไม่แก้ไขแบบภายในระยะเวลาที่
ผูอ้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๔๑/๙ ให้ผอู้ านวยการสัง่ เพิกถอนใบรับรองแบบนั้น
เมื่อใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานถูก
เพิกถอนแล้วให้ใบสาคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานแบบนั้นหรือของอากาศยานแบบ
ที่ติดตั้งส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานแบบนั้น เป็ นอันสิ้ นผลตามมาตรา ๔๑/๗๐ (๒)
มาตรา ๔๑/๑๑๔๗ ในกรณี ที่ผูอ้ านวยการมีคาสัง่ กาหนดข้อจากัดความสมควร
เดินอากาศหรือข้อจากัดอื่นตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๔ วรรคหนึ่ ง หรือ
มีคาสัง่ กาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดการใช้งานตามมาตรา ๔๑/๙ วรรคสอง หรือมีคาสัง่ เพิก
ถอนใบรับรองแบบตามมาตรา ๔๑/๑๐ วรรคหนึ่ ง ให้ผอู้ านวยการประกาศคาสัง่ ดังกล่าวให้
ทราบทัว่ กัน
เมื่อได้ทราบคาสัง่ ของผูอ้ านวยการตามวรรคหนึ่ ง ให้ผไู้ ด้รบั ใบรับรองแบบแจ้งให้
ผูจ้ ดทะเบี ยนอากาศยาน ผูด้ าเนิ นการเดิ นอากาศ ผูผ้ ลิ ตอากาศยานหรื อส่ วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานและผูเ้ กี่ยวข้องกับอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
นั้นทราบโดยทันที
๔๗

๒๖

มาตรา ๔๑/๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๑/๑๒ ใบรับรองแบบและใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกตามความ
ในหมวดนี้ อาจโอนให้แก่กนั ได้ เว้นแต่ใบรับรองแบบเป็ นการชัว่ คราวตามมาตรา ๔๑/๔
หรือหนังสือรับรองใบรับรองแบบที่ออกโดยรัฐต่างประเทศตามมาตรา ๔๑/๑๓ และมาตรา
๔๑/๑๔ จะโอนให้แก่กนั มิได้
การโอนตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๓ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองแบบอากาศยาน ใบรับรองแบบส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน หรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม ที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุ สญ
ั ญาหรือ
ประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย หากประสงค์จะขอให้ผอู้ านวยการรับรองแบบ
ตามใบรับรองแบบดังกล่าวเพื่อทาการผลิตในประเทศไทย ให้ยนื่ คาขอต่อผูอ้ านวยการ หาก
ผูอ้ านวยการเห็นว่าอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามใบรับรองแบบ
ของประเทศนั้นมีมาตรฐานไม่ตา่ กว่ามาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ ให้ผอู้ านวยการ
ออกหนังสือรับรองว่าใบรับรองแบบดังกล่าวใช้ได้เช่นเดียวกับใบรับรองแบบตามส่วนนี้
การขอให้รับรอง และการรับรองใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๔ ผู้ไ ด้รับ ใบรับ รองแบบอากาศยานหรื อ ใบรับ รองแบบส่ ว น
เพิ่มเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุ สญ
ั ญาหรือประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย หรือ
ผูข้ อจดทะเบียนอากาศยานตามใบรับรองแบบดังกล่าว หากประสงค์จะขอให้ผูอ้ านวยการ
รับรองแบบตามใบรับรองแบบดังกล่าว เพื่อขอใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับอากาศ
ยานที่จดทะเบียนอากาศยานในประเทศไทย ให้ยื่นคาขอต่อ ผูอ้ านวยการ หากผูอ้ านวยการ
เห็นว่าอากาศยานตามใบรับรองแบบของประเทศนั้นมีมาตรฐานไม่ตา่ กว่ามาตรฐานอากาศ
ยานตามมาตรา ๓๔ ให้ผูอ้ านวยการออกหนั งสื อรับรองว่าใบรับรองแบบดังกล่ าวใช้ได้
เช่นเดียวกับใบรับรองแบบตามส่วนนี้
การขอให้รับรองและการรับรองใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด

๒๗

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๑/๑๕ แบบชิ้ นส่ ว นรั บ รองคุ ณ ภาพต้อ งได้ม าตรฐานไม่ ต า่ กว่ า
มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ที่ผอู้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๓๔ (๑)
แบบที่ใช้ในการผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพอาจเหมือนกับแบบชิ้ นส่วนของผูอ้ ่นื
ที่ได้รับการรับรองได้ ทั้งนี้ เมื่อไม่เป็ นการละเมิดสิทธิ ตามกฎหมายว่าด้วยลิ ขสิทธิ์และ
กฎหมายว่าด้วยสิทธิบตั ร
แบบของชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุ ญาตผลิตตามมาตรา ๔๑/๓๗ ต้องได้รบั
การรับรองจากผูอ้ านวยการพร้อมกับการออกใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ
มาตรา ๔๑/๑๖ แบบบริภณ
ั ฑ์ตอ้ งได้มาตรฐานไม่ตา่ กว่ามาตรฐานทางเทคนิ ค
ที่ผอู้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๓๔ (๑)
แบบของบริภณ
ั ฑ์ที่ขออนุ ญาตผลิตตามมาตรา ๔๑/๔๗ ต้องได้รบั การรับรองจาก
ผูอ้ านวยการพร้อมกับการออกใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์
ส่วนที่ ๓
การรับรองการผลิต
มาตรา ๔๑/๑๗ ในส่วนนี้ “การผลิต” หมายความว่า การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อ
การพาณิชย์ เว้นแต่ขอ้ ความจะแสดงให้เห็นเป็ นอย่างอื่น
ความในมาตรานี้ ไม่ใช้บังคับแก่การผลิตของหน่ วยซ่อมที่ได้รบั ใบอนุ ญาตตาม
ความในหมวดนี้
มาตรา ๔๑/๑๘ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความใน
ส่วนนี้ ให้ผอู้ านวยการมีอานาจออกข้อบังคับกาหนดในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) วิธีการผลิตเพื่อให้เป็ นไปตามแบบและมาตรฐานตามที่กาหนด
(๒) วิธีการทาลายหรือการทาอย่างใดอย่างหนึ่ งเพื่อไม่ให้เครื่องหมายและรหัส
ปรากฏอยูบ่ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่เป็ นไปตามแบบหรือมาตรฐาน
(๓) ลัก ษณะ ประเภท หรื อ ชนิ ด ของเครื่ อ งจัก รและอุ ปกรณ์ที่ ใช้ในการผลิ ต
รวมทั้งวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะนามาใช้ในการผลิต
(๔) การจัดให้มีค่มู ือการทางานเกี่ยวกับการผลิต
(๕) การจัด ให้มี บัน ทึ ก ข้อ เท็ จ จริ งเกี่ ยวกับการผลิ ต ตลอดจนการเก็ บรักษา
บันทึกดังกล่าวไว้ในสถานที่ผลิต เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบ

๒๘

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

(๖) การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กาหนด
(๗) การควบคุมคุณภาพการผลิต
(๘) เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิต
มาตรา ๔๑/๑๙ ในกรณีที่การออกใบอนุ ญาตตามบทบัญญัติในส่วนนี้ กาหนด
ให้ผูข้ อรับใบอนุ ญาตต้องเป็ นนิ ติบุคคล และต้องมีทุนจดทะเบี ยนขั้นตา่ ตามที่ รัฐมนตรี
กาหนด หากทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีจานวนเกินกว่าห้าร้อยล้านบาท รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอานาจประกาศกาหนดให้มีการขออนุ ญาต
เบื้ องต้นต่อผูอ้ านวยการก่อนการดาเนิ นการจัดตั้งนิ ติบุคคลสาหรับกิจการนั้นได้
คุณสมบัติของผูข้ ออนุ ญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นขออนุ ญาตเบื้ องต้น
และการอนุ ญาตเบื้ องต้นตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการอนุ ญาตเบื้ องต้นตามวรรคหนึ่ ง ให้ผูอ้ านวยการมีอานาจกาหนดเงื่อนไข
และระยะเวลาให้ผขู้ ออนุ ญาตเบื้ องต้นดาเนิ นการเพื่อ ให้มีคุณสมบัติครบถ้วนได้ แต่ตอ้ งไม่
เกินหกเดือน และในกรณีที่มีเหตุอนั สมควรที่ผขู้ ออนุ ญาตไม่สามารถดาเนิ นการได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผูข้ ออนุ ญาตอาจขอขยายระยะเวลาต่อ ผูอ้ านวยการได้อีกหนึ่ งครั้ง และ
ผูอ้ านวยการอาจอนุ ญาตให้ขยายระยะเวลาได้แต่ตอ้ งไม่เกินสามเดือน
ทุนจดทะเบียนจานวนเกินกว่าห้าร้อยล้านบาทขึ้ นไปตามวรรคหนึ่ ง อาจกาหนด
ให้มากกว่านั้นได้ตามจานวนและเงื่อนไขที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
๑. การผลิตอากาศยานและส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
มาตรา ๔๑/๒๐ การผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่
มีใบรับรองแบบต้องผลิตตามแบบที่ได้รบั การรับรอง
การผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่ไม่ตอ้ งมีใบรับรอง
แบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ต้องผลิตให้มีความปลอดภัยในการใช้งานตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในข้อกาหนดของผูอ้ านวยการ
มาตรา ๔๑/๒๑ ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิตอากาศยาน เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุ ญาตผลิต
อากาศยานจากผูอ้ านวยการ
การขอรับ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด

๒๙

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๑/๒๒๔๘ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๑/๓๐ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน
ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นนิ ติบุคคลตามมาตรา ๔๑/๒๓
(๒) มีเงินทุนเพียงพอแก่การผลิตอากาศยาน ตามจานวนที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
(๓) มีบุคลากรที่มีความรูแ้ ละความชานาญเพียงพอในการผลิตอากาศยานตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
(๔) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑/๒๓ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานต้องเป็ นนิ ติบุคคลประเภท
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสานักงานใหญ่
ตั้งอยูใ่ นราชอาณาจักร โดย
(๑) มีทุนจดทะเบียนตามจานวนที่รฐั มนตรีประกาศกาหนดโดยคาแนะนาของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน
(๒) มีทุนจดทะเบี ยนซึ่ งเป็ นของผู้มีสัญชาติ ไทยตามหลัก เกณฑ์ที่กาหนดใน
มาตรา ๔๑/๒๔
(๓) มีวตั ถุ ประสงค์เพื่อการผลิตอากาศยาน หากมีวตั ถุประสงค์เพื่อกิจการอื่น
ด้วยต้องเป็ นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่ องกับการผลิตอากาศยานตามที่ผอู้ านวยการเห็นชอบ
(๔) อานาจการบริหารกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๔๑/๒๕
(๕) กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลผูม้ ีอานาจจัดการไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในมาตรา ๔๑/๒๖
(๖) ต้อ งได้รับ หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นใบรับ รองแบบอากาศยาน หรื อ มี สิ ท ธิ ใ นแบบ
อากาศยานที่ไม่ตอ้ งมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ที่ประสงค์จะทาการผลิต
(๗) ไม่ อ ยู่ใ นระหว่างถูกพัก ใช้ใบอนุ ญ าตผลิ ต ตามหมวดนี้ หรื อ ถู ก เพิกถอน
ใบอนุ ญาตผลิตตามหมวดนี้ มายังไม่ครบสามปี นับแต่วนั ที่ถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตผลิต
(๘) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีที่เป็ นการผลิตอากาศยานที่ไม่ตอ้ งมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรค
สาม ผูข้ ออาจเป็ นนิ ติบุคคลประเภทอื่นนอกจากที่กาหนดในวรรคหนึ่ งก็ได้

๔๘

๓๐

มาตรา ๔๑/๒๒ (๒) และ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๔๑/๒๔ ทุนของผูข้ อรับใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน ต้องเป็ นของบุคคล
ผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นบุคคลแต่ละประเภท
โดยลาพังหรือหลายประเภทรวมกัน ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย
(๒) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่ วยงานของรัฐ
(๓) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งทุนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ ด
ของทุนทั้งหมดเป็ นของบุคคลซึ่งมีสญ
ั ชาติไทย ทั้งนี้ หุน้ ชนิ ดออกให้แก่ผถู้ ือ ให้นับเป็ นทุน
ของบุคคลซึ่งไม่มีสญ
ั ชาติไทย
(๔) ห้างหุน้ ส่วนจากัด ซึ่งผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนจาพวกไม่จากัดความรับผิ ดทั้งหมดมี
สัญชาติ ไทยและทุ นของห้างหุน้ ส่ วนนั้ นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิ บเอ็ ดเป็ นของบุ คคลซึ่ งมี
สัญชาติไทย
(๕) ห้างหุน้ ส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนทั้งหมดมีสญ
ั ชาติไทย
(๖) นิ ติบุคคลอื่น ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
นิ ติบุคคลตามวรรคหนึ่ ง (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทยและมีสานักงานใหญ่ต้งั อยูใ่ นราชอาณาจักร และในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีนิติบุคคล
เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วน นิ ติบุคคลที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ หรือเป็ นหุน้ ส่วนนั้น จะต้องมีทุนเป็ น
ของบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทยตามมาตรานี้ ด้วย
มาตรา ๔๑/๒๕ อานาจการบริหารกิจการของผูข้ อรับใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน
ต้องอยูภ่ ายใต้การควบคุมของบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
ในกรณีดงั ต่อไปนี้ ให้ถือว่าอานาจการบริหารกิจการ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุม
ของบุคคลผูม้ ีสญ
ั ชาติไทย
(๑) มีกรรมการที่ไม่มีสญ
ั ชาติไทยตั้งแต่กึ่งหนึ่ งขึ้ นไป
(๒) ผูจ้ ดั การหรือผูม้ ีอานาจจัดการไม่มีสญ
ั ชาติไทย หรือ
(๓) มีการบริหารที่อยู่ภายใต้การครอบงาของผูไ้ ม่มีสัญชาติ ไทยตามลักษณะ
และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ที่ รัฐ มนตรี เห็ น ว่ า การผลิ ต อากาศยานของผู้ขอรับ ใบอนุ ญาตต้อ งใช้
เทคโนโลยีช้ันสูงจากต่ างประเทศ ให้รัฐมนตรี โดยคาแนะนาของผูอ้ านวยการมีอานาจ
ยกเว้นคุณสมบัติตามมาตรานี้ ให้แก่ผูข้ อรับใบอนุ ญาตนั้ นได้ แต่ตอ้ งไม่เกินห้าปี นั บแต่วนั
ได้รบั ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานแบบนั้น
มาตรา ๔๑/๒๖ กรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลผูม้ ีอานาจจัดการของผูข้ อรับ
ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน ต้องไม่มีลกั ษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
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(๑) เป็ นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็ นบุคคลล้มละลาย
(๓) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก เว้นแต่เป็ นโทษสาหรับความผิดที่
ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลผูม้ ีอานาจจัดการของผูข้ อรับ [sic]
ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานอันเป็ นผลมาจากการ
บริหารกิจการของผูน้ ้ัน
(๕) เคยถูกลงโทษทางวินัยให้พน้ จากตาแหน่ งในส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่ องจากทุจริตต่อหน้าที่
(๖) เคยถู ก ถอดถอนออกจากตาแหน่ งตามบทบัญ ญัติ ของรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย
(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการหรือใบอนุ ญาตประกอบวิชาชีพ
อัน เนื่ อ งจากกระทาความผิ ด ที่ ก ระทบต่ อความไว้วางใจของประชาชนตามที่ กาหนดใน
กฎกระทรวง
(๘) เคยเป็ นกรรมการ ผูจ้ ดั การ หรือบุคคลผูม้ ีอานาจจัดการของนิ ติบุคคลที่ถูก
เพิกถอนใบอนุ ญาตประกอบกิจการอันเนื่ องจากกระทาความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจ
ของประชาชนตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๙) ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๑/๒๗ ก่อนออกใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน ให้ผอู้ านวยการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูข้ อแบบอากาศยานที่ขออนุ ญาตผลิต ตลอดจนสถานที่และวิธีการผลิตของ
ผูข้ อ
ผูอ้ านวยการจะออกใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานให้แก่ผขู้ อได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผูข้ อมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๒๒
(๒) ผูข้ อมีขีดความสามารถที่จะผลิตอากาศยานได้ถูกต้องตามใบรับรองแบบ
หรือตามแบบที่ได้รบั อนุ ญาตให้ผลิตในกรณีที่เป็ นการผลิตอากาศยานที่ไม่ตอ้ งมีใบรับรอง
แบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม และ
(๓) ผูข้ อได้จดั ให้มีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗)
ในการออกใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน ผูอ้ านวยการอาจกาหนดเงื่อนไขหรือ
ข้อจากัดเกี่ยวกับการผลิตได้ตามที่เห็นสมควร
ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานให้เป็ นไปตามแบบที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนด

๓๒
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มาตรา ๔๑/๒๘ ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานให้มีอายุคราวละไม่เกินสามสิบปี
ทั้งนี้ การกาหนดอายุใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ
มาตรา ๔๑/๒๙ การขอต่ออายุใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาต
ยื่นคาขอต่อผูอ้ านวยการก่อนใบอนุ ญาตสิ้ นอายุอย่างน้อยหกสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและขีดความสามารถของผูข้ อแล้ว หาก
ปรากฏว่าผู้ขอคงมี คุ ณสมบัติและมี ขีด ความสามารถในการผลิ ต ได้ต ามใบอนุ ญาต ให้
ผูอ้ านวยการต่ออายุใบอนุ ญาต ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๒๘
เมื่อได้ยนื่ คาขอต่ออายุใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตดาเนิ น
การผลิตอากาศยานนั้นต่อไปได้ จนกว่าผูอ้ านวยการจะสัง่ ไม่อนุ ญาตให้ต่ออายุใบอนุ ญาต
มาตรา ๔๑/๓๐ ถ้าผูข้ อรับใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานเป็ นผูไ้ ด้รบั ใบรับรองแบบ
ผูข้ ออาจขอให้ผอู้ านวยการออกใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานเป็ นการชัว่ คราวสาหรับการผลิต
ตามใบรับรองแบบนั้นได้ และให้ผอู้ านวยการมีอานาจออกใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานเป็ น
การชัว่ คราวได้เป็ นระยะเวลาไม่เกินหนึ่ งปี นับแต่วนั ที่ออกใบอนุ ญาต แต่ไม่เกินสองปี นั บแต่
วันที่ผขู้ อได้รบั ใบรับรองแบบ โดยให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๔๑/๑๙ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
การควบคุมการผลิตตามใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานเป็ นการชัว่ คราวให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
ในกรณีที่พน้ ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง แต่ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานเป็ น
การชัว่ คราวยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่ จะได้รับใบอนุ ญาตผลิ ตอากาศยาน เมื่อผูไ้ ด้รับ
ใบอนุ ญาตมีคาขอ ให้ผูอ้ านวยการมีอานาจขยายระยะเวลาได้อีกหนึ่ งครั้ง แต่ท้งั นี้ ไม่เกิน
หนึ่ งปี
มาตรา ๔๑/๓๑ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑ และ
มาตรา ๔๑/๓๐ ย่อมมีสิทธิผลิตลาตัวอากาศยาน และชิ้ นส่วนของอากาศยานด้วย ทั้งนี้
ตามแบบ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดในใบอนุ ญาต
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดใน
การผลิตให้แตกต่างไปจากที่ได้รบั อนุ ญาต ให้ยื่นคาขอต่อผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
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มาตรา ๔๑/๓๒ ห้ามมิให้ผใู้ ดผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน เว้นแต่
จะได้รบั ใบอนุ ญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานจากผูอ้ านวยการ
การขอรับใบอนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๓๓ ให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๒ มาตรา ๔๑/๒๓ มาตรา ๔๑/๒๔
มาตรา ๔๑/๒๕ มาตรา ๔๑/๒๖ และมาตรา ๔๑/๒๗ มาใช้บงั คับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ของผูข้ อรับใบอนุ ญาตผลิ ตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน การออกใบอนุ ญาตผลิ ต
ส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยานและการออกใบอนุ ญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยานเป็ นการชัว่ คราวโดยอนุ โลม
ใบอนุ ญ าตผลิ ต ส่ ว นประกอบส าคัญ ของอากาศยาน ให้เ ป็ นไปตามแบบที่
ผูอ้ านวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑/๓๔ ใบอนุ ญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานให้มีอายุ
คราวละไม่เกินยี่สิบปี ทั้งนี้ การกาหนดอายุใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในข้อบังคับ
การต่ ออายุใบอนุ ญาตผลิ ตส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ให้ต่อได้ตาม
ระยะเวลาที่ กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ ง และให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใช้บังคับโดย
อนุ โลม
มาตรา ๔๑/๓๕ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตผลิ ตส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ตามมาตรา ๔๑/๓๒ ย่อมมีสิทธิผลิตชิ้ นส่วนของส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานด้วย
ทั้งนี้ ตามแบบ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดในใบอนุ ญาต
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดใน
การผลิตให้แตกต่างไปจากที่ได้รบั อนุ ญาต ให้ยื่นคาขอต่อ ผูอ้ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
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๒. การผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ
มาตรา ๔๑/๓๖ การผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพสาหรับใช้ติดตั้งกับอากาศยาน
หรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ต้องผลิตตามแบบที่ได้รับการ
รับรองหรือตามมาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใช้กบั อากาศยานที่จะนาไปติดตั้ง
การผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพสาหรับใช้ติดตั้งกับอากาศยานหรือส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานที่ ไม่ ตอ้ งมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ต้องผลิ ตให้มี
ความปลอดภัยในการใช้งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อกาหนดของผูอ้ านวยการ
มาตรา ๔๑/๓๗ ห้ามมิให้ผูใ้ ดผลิ ตชิ้ นส่วนเพื่อใช้ทดแทนในอากาศยานหรือ
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานซึ่งไม่ใช่บริภณ
ั ฑ์ เว้นแต่จะได้รบั ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วน
รับรองคุณภาพ
การขอรับ ใบอนุ ญ าตและการออกใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
ความในวรรคหนึ่ ง มิให้ใช้บงั คับแก่
(๑) การผลิ ตชิ้ นส่ วนภายใต้ใบอนุ ญาตผลิ ตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑
หรือใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานเป็ นการชัว่ คราวตามมาตรา ๔๑/๓๐
(๒) การผลิตชิ้ นส่วนภายใต้ใบอนุ ญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ตามมาตรา ๔๑/๓๒ หรื อ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ส่ ว นประกอบส าคัญ ของอากาศยานเป็ นการ
ชัว่ คราวตามมาตรา ๔๑/๓๓
(๓) การผลิตชิ้ นส่วนมาตรฐานซึ่งผูอ้ านวยการประกาศกาหนดให้ใช้กบั อากาศ
ยานได้ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง
(๔) การผลิตชิ้ นส่วนโดยเจ้าของอากาศยานหรือผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานหรือ
ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ เพื่อ ใช้ในการบารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยานของตนตามมาตรา ๔๑/๔๔
(๕) การผลิตชิ้ นส่วนโดยหน่ วยซ่อมเพื่อใช้ในการบารุงรักษาอากาศยานหรื อ
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่ตนรับบารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๑๐๕
มาตรา ๔๑/๓๘ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพต้องเป็ นนิ ติบุคคล
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ
(๔) และมาตรา ๔๑/๒๕ วรรคสาม มาใช้บงั คับกับคุณสมบัติและลักษณะของผูข้ อโดยอนุ โลม
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มาตรา ๔๑/๓๙ ก่อนออกใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ ให้ผอู้ านวยการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูข้ อ แบบชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุ ญาตผลิต ตลอดจนสถานที่
และวิธีการผลิตของผูข้ อ
ผูอ้ านวยการจะออกใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุ ณภาพให้แก่ผูข้ อได้ เมื่อ
ปรากฏว่า
(๑) ผูข้ อมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๓๘
(๒) ผูข้ อมีขีดความสามารถที่จะผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพได้ถูกต้องตามแบบ
ที่ขออนุ ญาต
(๓) แบบชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุ ญาตผลิต เป็ นแบบที่เหมือนกับ แบบ
ชิ้ นส่วนของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามแบบที่ ได้รับการ
รับรอง หรือเป็ นแบบที่ได้ออกแบบขึ้ นใหม่ตามมาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใช้ในการ
ออกแบบอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานนั้น
(๔) แบบชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุ ญาตผลิตมีมาตรฐานไม่ตา่ กว่ามาตรฐาน
ทางเทคนิ คตามมาตรา ๓๔ (๑)
(๕) ผลการทดสอบชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพเป็ นไปตามมาตรฐานที่ กาหนดใน
แบบที่ขออนุ ญาต และ
(๖) ผูข้ อได้จดั ให้มีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗)
ในการออกใบอนุ ญ าตผลิ ต ชิ้ นส่ วนรับรองคุ ณ ภาพ ผู้อ านวยการอาจกาหนด
เงื่อนไขหรือข้อจากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งานของชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพนั้นได้ตามที่
เห็นสมควรและให้ถือว่าการออกใบอนุ ญาตเป็ นการรับรองแบบชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพที่ขอ
อนุ ญาตผลิตด้วย
ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพให้เป็ นไปตามแบบที่ ผอู้ านวยการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๑/๔๐ ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพให้มีอายุคราวละไม่เกิน
สิบปี ทั้งนี้ การกาหนดอายุใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับ
การต่ อ อายุใบอนุ ญาตผลิ ต ชิ้ นส่ วนรับรองคุ ณภาพ ให้ต่ อ ได้ตามระยะเวลาที่
กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ งและให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๔๑ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพต้องผลิตชิ้ นส่วน
รับรองคุณภาพตามแบบ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดในใบอนุ ญาต
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มาตรา ๔๑/๔๒ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพที่ประสงค์จะทา
การผลิตแตกต่างจากแบบที่ได้รบั การรับรองตามใบอนุ ญาตผลิต ให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็ นการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ให้มีสิทธิแก้ไขแบบและ
ผลิตโดยใช้ใบอนุ ญาตเดิมได้ และให้แจ้งผูอ้ านวยการทราบโดยไม่ชกั ช้า แต่หากผูอ้ านวยการ
เห็นว่าการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวเป็ นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสาคัญ ให้ผอู้ านวยการสัง่ ให้
ดาเนิ น การตาม (๒) ทั้งนี้ การแจ้งให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
ข้อกาหนด
(๒) ในกรณี ที่ เป็ นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสาคัญ จะต้องขออนุ ญาตจาก
ผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด และเมื่อผูอ้ านวยการทาการ
ตรวจสอบแบบที่ขอแก้ไขดัดแปลงแล้ว เห็นว่าชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพที่ผลิตตามแบบดังกล่าว
มีคุณสมบัติในการใช้งานไม่ตา่ กว่ามาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใช้กบั อากาศยาน
หรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานตามแบบที่ได้รบั การรับรองแบบเดิม ให้ผอู้ านวยการ
แก้ไขใบอนุ ญาตฉบับเดิมหรือออกใบอนุ ญาตฉบับใหม่ให้แก่ผขู้ อ
มาตรา ๔๑/๔๓ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผลิ ตชิ้ นส่ วนรับรองคุ ณ ภาพที่ ประสงค์จ ะ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดในการผลิตให้แตกต่างไปจากที่ได้รบั อนุ ญาต
ให้ยนื่ คาขออนุ ญาตต่อผูอ้ านวยการ
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดในการผลิตตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๔๔ เจ้าของอากาศยาน ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยาน หรือผูด้ าเนิ นการ
เดินอากาศที่ประสงค์จะผลิตชิ้ นส่วนเพื่อใช้ในการบารุงรักษาอากาศยานหรือส่วน ประกอบ
สาคัญของอากาศยานของตน ให้ยื่นคาขออนุ ญาตต่ อ ผูอ้ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการเห็นว่าผูข้ อมีขีดความสามารถในการผลิตชิ้ นส่วนได้มาตรฐาน
ความสมควรเดิ นอากาศของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ให้
ผูอ้ านวยการอนุ ญาตตามคาขอโดยจะกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดเกี่ยวกับการผลิตและการ
ใช้งานของชิ้ นส่วนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔๑/๔๕ ให้นาความในมาตรา ๔๑/๙ และมาตรา ๔๑/๑๑ มาใช้บงั คับ
โดยอนุ โลมกับการสัง่ ให้ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผลิ ตชิ้ นส่ วนรับรองคุ ณภาพทาการแก้ไขแบบ
ชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพการออกคาสัง่ กาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดการใช้งานชิ้ นส่วนรับรอง
คุ ณภาพ รวมทั้งการประกาศคาสัง่ กาหนดเงื่อนไขหรื อข้อจากัด การใช้งานแบบชิ้ นส่ ว น
รับรองคุณภาพ
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๓. การผลิตบริภณ
ั ฑ์
มาตรา ๔๑/๔๖ การผลิ ต บริ ภัณ ฑ์ส าหรับ ใช้ติ ด ตั้ง กับ อากาศยานหรื อ ส่ ว น
ประกอบสาคัญของอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ต้องผลิตตามมาตรฐานทางเทคนิ คของ
บริภณ
ั ฑ์ตามมาตรา ๓๔ (๑)
มาตรา ๔๑/๔๗ ห้ามมิให้ผูใ้ ดผลิ ตบริ ภัณฑ์ เว้นแต่ จะได้รับใบอนุ ญาตผลิ ต
บริภณ
ั ฑ์จากผูอ้ านวยการ
การขอรับใบอนุ ญาตและการออกใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๔๘ ผูข้ อรับใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์ตามมาตรา ๔๑/๔๗ ต้องเป็ น
นิ ติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒)
(๓) และ (๔) มาใช้บงั คับกับคุณสมบัติและลักษณะของผูข้ อโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๔๙ ก่อนออกใบอนุ ญาตผลิ ตบริ ภัณฑ์ ให้ผูอ้ านวยการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูข้ อแบบบริภณ
ั ฑ์ที่ขออนุ ญาตผลิต ตลอดจนสถานที่และวิธีการผลิตของผูข้ อ
ผูอ้ านวยการจะออกใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์ให้แก่ผขู้ อได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผูข้ อมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๔๘
(๒) ผูข้ อมีขดี ความสามารถที่จะผลิตบริภณ
ั ฑ์ได้ถูกต้องตามแบบที่ขออนุ ญาต
(๓) แบบบริภณ
ั ฑ์ที่ขออนุ ญาตผลิตมีมาตรฐานไม่ตา่ กว่ามาตรฐานทางเทคนิ ค
ตามมาตรา ๓๔
(๔) ผลการทดสอบบริภณ
ั ฑ์เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดในแบบที่ขออนุ ญาต
ผลิต และ
(๕) ผูข้ อได้จดั ให้มีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗)
ในการออกใบอนุ ญ าตผลิ ต บริ ภัณ ฑ์ ผู้อ านวยการอาจก าหนดเงื่ อ นไขหรื อ
ข้อจากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งานของบริภณ
ั ฑ์น้ันได้ตามที่เห็นสมควร และให้ถือว่า
การออกใบอนุ ญาตเป็ นการรับรองแบบบริภณ
ั ฑ์ที่ขออนุ ญาตผลิตด้วย
ใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์ให้เป็ นไปตามแบบที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนด
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มาตรา ๔๑/๕๐ ใบอนุ ญ าตผลิ ตบริ ภัณฑ์ให้มี อ ายุคราวละไม่ เกิ น สิ บปี ทั้งนี้
การกาหนดอายุใบอนุ ญาตให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ
การต่ออายุใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์ ให้ต่อได้ตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในวรรค
หนึ่ ง และให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๕๑ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตผลิ ต บริ ภัณ ฑ์ต ้อ งผลิ ต บริ ภัณ ฑ์ต ามแบบ
วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดไว้ในใบอนุ ญาต
มาตรา ๔๑/๕๒ ผู้ไ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต บริ ภัณ ฑ์ที่ ป ระสงค์ จ ะท าการผลิ ต
แตกต่างไปจากแบบที่ได้รบั การรับรองตามใบอนุ ญาตผลิต ให้ดาเนิ นการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็ นการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ใช่สาระสาคัญ ให้มีสิทธิแก้ไขแบบและ
ผลิตโดยใช้ใบอนุ ญาตเดิมได้ และให้แจ้งผูอ้ านวยการทราบโดยไม่ชกั ช้า แต่หากผูอ้ านวยการ
เห็นว่าการแก้ไขดัดแปลงดังกล่าวเป็ นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสาคัญ ให้ผอู้ านวยการสัง่ ให้
ด าเนิ น การตาม (๒) ทั้ง นี้ การแจ้ง ให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารที่ ก าหนดใน
ข้อกาหนด
(๒) ในกรณี ที่ เป็ นการแก้ไขดัด แปลงในสาระส าคัญ จะต้อ งขออนุ ญ าตจาก
ผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนดและเมื่อผูอ้ านวยการทาการ
ตรวจสอบแบบที่ขอแก้ไขดัดแปลงแล้ว เห็นว่าบริภณ
ั ฑ์ที่ผลิตตามแบบดังกล่าวมีคุณสมบัติ
ในการใช้งานไม่ตา่ กว่ามาตรฐานทางเทคนิ คที่ ผอู้ านวยการกาหนด ให้ผอู้ านวยการแก้ไข
ใบอนุ ญาตฉบับเดิมหรือออกใบอนุ ญาตฉบับใหม่ให้แก่ผขู้ อ
มาตรา ๔๑/๕๓ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง
วิธีการเงื่อนไขหรื อ ข้อจากัด ในการผลิ ตให้แตกต่ า งไปจากที่ ได้รับ อนุ ญาต ให้ยื่นคาขอ
อนุ ญาตต่อผูอ้ านวยการ
การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดในการผลิตตามวรรคหนึ่ ง
ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๕๔ ให้นาความในมาตรา ๔๑/๙ และมาตรา ๔๑/๑๑ มาใช้บงั คับ
โดยอนุ โลมกับการสัง่ ให้ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์ทาการแก้ไขแบบบริภณ
ั ฑ์ การออก
คาสัง่ กาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดการใช้งานบริภัณฑ์ รวมทั้งการประกาศคาสัง่ กาหนด
เงื่อนไขหรือข้อจากัดการใช้งานแบบบริภณ
ั ฑ์
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๔. การควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์
มาตรา ๔๑/๕๕ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตหรือมีสิทธิผลิตผลิตภัณฑ์ตามความใน
ส่วนนี้ ต้องทาเครื่องหมายและรหัสกากับไว้ที่ผลิตภัณฑ์
ลักษณะของเครื่องหมายและรหัส และวิธีแสดงเครื่องหมายและรหัสตามวรรค
หนึ่ ง ให้เป็ นไปตามที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๕๖ ให้ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ติดกากับหนั งสือรับรอง
ความสมควรเดิ นอากาศที่ ผูอ้ านวยการออกให้ตามมาตรา ๔๑/๗๔ ไว้กับส่ วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน ชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ หรือบริภณ
ั ฑ์ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๑/๕๗ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความใน
ส่วนนี้ ให้ผอู้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในโรงงาน อาคาร หรือสถานที่ของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตในระหว่าง
พระอาทิ ตย์ขึ้นถึงพระอาทิ ตย์ตก หรื อในระหว่างเวลาทาการของสถานที่ ดังกล่าว เพื่อ
ตรวจสอบการผลิตและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ตรวจสอบการผลิต รวมทั้งยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
(๓) ตรวจสอบ รวมทั้งยึดหรืออายัด เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตเพื่อตรวจสอบ
(๔) สัง่ ระงับการผลิตในส่วนที่ไม่เป็ นไปตามคู่มือการทางานเกี่ยวกับการผลิต
หรือที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย
(๕) นาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปทาการตรวจสอบหรือทดสอบ
(๖) สัง่ ให้ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผลิตนาผลิตภัณฑ์ที่ผลิ ตไปทาการตรวจสอบหรือ
ทดสอบ
(๗) มีหนั งสือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
มาตรา ๔๑/๕๘ ผูอ้ านวยการมีอานาจพักใช้ใบอนุ ญาตผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตไม่ยินยอมให้ผอู้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนิ น
การตามอานาจหน้าที่หรือไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูอ้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
มาตรา ๔๑/๕๗
(๒) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตไม่อาจควบคุมคุณภาพหรือรักษาขีดความสามารถในการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
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มาตรา ๔๑/๕๙ ผูอ้ านวยการมีอานาจเพิกถอนใบอนุ ญาตผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตขาดคุณสมบัติในสาระสาคัญที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือขาด
คุณสมบัติอื่นและไม่แก้ไขภายในกาหนดระยะเวลาตามคาสัง่ ของผูอ้ านวยการ
(๒) ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตไม่อาจควบคุ มคุ ณภาพหรือไม่อาจรักษาไว้ซึ่งขีดความ
สามารถในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ ภายในกาหนดระยะเวลาตามคาสัง่ ของ
ผูอ้ านวยการที่สงั ่ ให้แก้ไขปรับปรุง
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตถูกพักใช้ใบอนุ ญาตเกินกว่าสองครั้ง ในช่วงเวลาสองปี
(๔) ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพหรือใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์
ไม่แก้ไขแบบภายในระยะเวลาที่ผอู้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๔๑/๔๕ หรือมาตรา ๔๑/๕๔
มาตรา ๔๑/๖๐ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผลิตผลิตภัณฑ์ จะโอนสิทธิตามใบอนุ ญาต
ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากผูอ้ านวยการ
การยื่นคาขอโอนสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนด
ส่วนที่ ๔
ความสมควรเดินอากาศ
๑. การรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน
มาตรา ๔๑/๖๑ อากาศยานที่ ใช้ใ นการเดิ นอากาศในราชอาณาจัก ร ต้อ งมี
ใบสาคัญสมควรเดินอากาศที่ออกให้สาหรับอากาศยานนั้น ตามความในส่วนนี้
มาตรา ๔๑/๖๒ ใบสาคัญสมควรเดินอากาศมีสองแบบ คือ
(๑) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน ออกให้สาหรับอากาศยานที่ใช้
งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งคน หรือของ รวมทั้งสัตว์ และเป็ นอากาศยานที่ได้สร้างขึ้ น
ตามแบบในใบรับรองแบบมาตรฐานตามมาตรา ๓๗ (๑) หรือตามแบบที่มีหนังสือรับรอง
ตามมาตรา ๔๑/๑๔
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(๒) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษมีสี่ประเภท ได้แก่
(ก) ประเภทที่หนึ่ ง ออกให้สาหรับอากาศยานที่ใช้งานเพื่อวัตถุ ประสงค์
นอกจากการขนส่ งคน หรื อของ รวมทั้งสัตว์ และเป็ นอากาศยานที่ สร้างขึ้ นตามแบบใน
ใบรับรองแบบเฉพาะตามมาตรา ๓๗ (๒) หรือตามแบบที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา ๔๑/๑๔
(ข) ประเภทที่สอง ออกให้สาหรับอากาศยานที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใน
การบินทดลองเพื่อออกใบรับรองแบบตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ ง หรือใบรับรองแบบส่วน
เพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่กาหนดใน
ข้อกาหนด
(ค) ประเภทที่สาม ออกให้สาหรับอากาศยานที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์
ชัว่ คราวและเป็ นอากาศยานที่ สร้า งขึ้ นตามแบบในใบรับรองแบบเป็ นการชัว่ คราวตาม
มาตรา ๔๑/๔
(ง) ประเภทที่สี่ ออกให้สาหรับอากาศยานที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ
โดยไม่ตอ้ งมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม
ใบสาคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรานี้ จะออกให้แก่อากาศยานที่จดทะเบี ยน
แล้ว และมีความปลอดภัยเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
มาตรา ๔๑/๖๓ ภายใต้บั ง คับ มาตรา ๔๑/๖๕ ผู้ข อรั บ ใบส าคัญ สมควร
เดิ นอากาศต้องเป็ นผูจ้ ดทะเบี ยนอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ยื่นคาขอต่ อ
ผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
การขอรับใบสาคัญสมควรเดินอากาศอาจยื่นขอพร้อมกับการขอรับใบสาคัญการ
จดทะเบียนอากาศยานก็ได้ แต่จะออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศได้ต่อเมื่อได้ออกใบสาคัญ
การจดทะเบียนอากาศยานแล้ว
มาตรา ๔๑/๖๔๔๙ เมื่อผูอ้ านวยการได้รบั คาขอใบสาคัญสมควรเดินอากาศ ให้
ผูอ้ านวยการตรวจอากาศยานลาที่ขอ รวมทั้งจัดให้มีหรือสัง่ ให้ผขู้ อทาการทดสอบตามความ
จาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยหากเห็นว่าอากาศยานนั้นเป็ นไปตามแบบที่ได้รับ
การรับรอง หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตในข้อกาหนดของผูอ้ านวยการตามมาตรา
๔๑/๒๐ วรรคสอง และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผูอ้ านวยการออกใบสาคัญ
สมควรเดินอากาศตามแบบที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๖๒ แก่ผขู้ อ
ผูอ้ านวยการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ให้เป็ นเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศแทนผูอ้ านวยการได้

๔๙

๔๒

มาตรา ๔๑/๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
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มาตรา ๔๑/๖๕ ผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตให้ประกอบธุรกิจการเดินอากาศที่นาอากาศยาน
ต่างประเทศมาประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามสัญญาเช่าหรือสัญญาอื่นทานองเดียวกัน
อาจขอรับใบสาคัญสมควรเดินอากาศตามความในหมวดนี้ ได้ หากมีความตกลงระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการนั้น
มาตรา ๔๑/๖๖ ในกรณี ที่ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตผลิ ต อากาศยานประสงค์จ ะให้
พนักงานของตนออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับอากาศยานที่ตนทาการผลิตขึ้ น ให้
ยื่นคาขอต่อผูอ้ านวยการ ถ้าผูอ้ านวยการเห็นว่าผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตและพนักงานของผูไ้ ด้รบั
ใบอนุ ญาตมีความสามารถและความรับผิดชอบเพียงพอ ให้ผอู้ านวยการออกใบอนุ ญาตให้
พนักงานของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตนั้ นเป็ นผูอ้ อกใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับอากาศยาน
แบบที่ผไู้ ด้รบั ใบอนุ ญาตทาการผลิตได้
คุ ณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผูอ้ อกใบสาคัญสมควรเดิ นอากาศ การขอ
การออก การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุ ญาตให้เป็ นผูอ้ อกใบสาคัญสมควรเดินอากาศให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในกฎกระทรวง
ใบอนุ ญ าตให้เ ป็ นผู้อ อกใบส าคัญ สมควรเดิ น อากาศให้เ ป็ นไปตามแบบที่
ผูอ้ านวยการประกาศกาหนดและให้มีอายุคราวละไม่เกินหนึ่ งปี
พนั ก งานที่ ได้รับ ใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งปฏิบัติ ห น้ า ที่ ต ามระเบี ย บที่
ผูอ้ านวยการกาหนดและให้พนักงานดังกล่าวเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
การออกใบอนุ ญาต การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุ ญาตให้เป็ นผูอ้ อกใบสาคัญ
สมควรเดินอากาศให้เป็ นที่สุด
มาตรา ๔๑/๖๗ ใบสาคัญสมควรเดิ นอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๒ ให้เป็ นไป
ตามแบบที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนด โดยให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน
(ก) ชื่อประเทศไทย
(ข) ชื่อหน่ วยงานที่ออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
(ค) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนอากาศยาน
(ง) ชื่อผูส้ ร้าง ชื่อแบบ และเลขหมายชุดของอากาศยานของผูส้ ร้าง
(จ) ประเภทการใช้งานของอากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม
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(ฉ) วันออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศ และวันหมดอายุ
(ช) ลายมือชื่อและตาแหน่ งของเจ้าหน้าที่ผอู้ อกใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
(ซ) ข้อความที่ระบุว่าได้ออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศตามอนุ สัญญา
และตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษ ให้มีรายการตาม (๑) (ก) (ข) (ค)
(ง) (จ) (ฉ) และ (ช) และเงื่อนไขหรือข้อจากัดการใช้อากาศยาน
มาตรา ๔๑/๖๘ ใบสาคัญสมควรเดินอากาศ ให้มีอายุดงั ต่อไปนี้
(๑) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน ให้มีอายุคราวละสามปี
(๒) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษ
(ก) ประเภทที่หนึ่ ง ให้มีอายุคราวละสามปี
(ข) ประเภทที่สอง ให้มีอายุคราวละไม่เกินหนึ่ งปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกาหนด
ระยะเวลาที่ผอู้ านวยการอนุ ญาตให้ผขู้ อใบรับรองแบบดาเนิ นการสร้างอากาศยานต้นแบบ
หรือต้นแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม หรือ
ระยะเวลาที่จะใช้ทาการบินตามวัตถุประสงค์อื่นตามมาตรา ๔๑/๖๒ (๒) (ข)
(ค) ประเภทที่สาม ให้มีอายุคราวละหนึ่ งปี
(ง) ประเภทที่สี่ ให้มีอายุคราวละหนึ่ งปี
มาตรา ๔๑/๖๙ การขอต่ออายุใบสาคัญสมควรเดินอากาศ ให้ผไู้ ด้รบั ใบสาคัญ
สมควรเดินอากาศยื่นคาขอต่อ ผูอ้ านวยการก่อนใบสาคัญสมควรเดินอากาศสิ้ นอายุอย่าง
น้อยหกสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการได้ตรวจอากาศยาน ประวัติการบารุงรักษา รวมทั้งจัดให้มี
หรือ สัง่ ให้ผูข้ อทาการทดสอบตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ แห่งความปลอดภัยแล้ว ให้
ผูอ้ านวยการต่ออายุใบสาคัญสมควรเดินอากาศให้แก่อากาศยานตามระยะเวลาที่กาหนดไว้
ตามมาตรา ๔๑/๖๘ หากผูอ้ านวยการเห็นว่า
(๑) ในกรณีอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ อากาศยานนั้นได้รบั การบารุงรักษา
ให้คงสภาพตามแบบที่ได้รบั การรับรอง และตามคาสัง่ ความสมควรเดินอากาศ และอยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
(๒) ในกรณีอากาศยานที่ไม่มีใบรับรองแบบ อากาศยานนั้นได้รบั การบารุงรักษา
ตามที่ผอู้ านวยการกาหนด และอยูใ่ นสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย
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มาตรา ๔๑/๗๐ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๑/๘๕ ใบสาคัญสมควรเดินอากาศเป็ น
อันสิ้ นผลเมื่อมีเหตุหนึ่ งเหตุใดดังต่อไปนี้
(๑) ใบสาคัญการจดทะเบียนอากาศยานลานั้นเป็ นอันใช้ไม่ได้ตามมาตรา ๓๒
(๒) ใบรับรองแบบอากาศยาน หรื อใบรับรองแบบส่ วนประกอบสาคัญของ
อากาศยานถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๑/๑๐ วรรคหนึ่ ง
(๓) มีการดัดแปลงอากาศยานโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑/๗๘
(๔) ผูอ้ านวยการสัง่ เพิกถอนใบสาคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๗
หรือ
(๕) อากาศยานนั้ นได้รับความเสี ยหายหรือชารุดจนอยู่ในสภาพอันตรายที่ ผู้
ประจาหน้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้
มาตรา ๔๑/๗๑ ผูใ้ ดประสงค์จะขอรับใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับการ
ส่ งออกอากาศยานให้ยื่น ค าขอต่ อ ผู้อ านวยการตามหลัก เกณฑ์และวิธี ก ารที่ ก าหนดใน
ข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการได้รบั คาขอตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ผอู้ านวยการตรวจอากาศยาน
รวมทั้งจัดให้มีหรือสัง่ ให้ผขู้ อทาการทดสอบตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย
หากเห็ นว่าอากาศยานนั้ น เป็ นไปตามมาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ และตาม
ข้อกาหนดของประเทศที่จะส่งไป และอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผอู้ านวยการ
ออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับการส่งออกให้แก่ผูข้ อ และให้นาความในมาตรา
๔๑/๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๑/๖๖ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
ใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับการส่งออกอากาศยาน ให้เป็ นไปตามแบบที่
ผูอ้ านวยการประกาศกาหนด โดยให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อหน่ วยงานที่ออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับการส่งออกอากาศยาน
(๒) ชื่อผูส้ ร้าง ชื่อแบบ และเลขหมายชุดของอากาศยานของผูส้ ร้าง
(๓) วันออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับการส่งออกอากาศยาน
(๔) ข้อความที่ระบุว่าเป็ นอากาศยานใหม่หรืออากาศยานที่ใช้งานแล้ว
(๕) ลายมือชื่ อ [sic] เจ้าหน้าที่ ผูอ้ อกใบสาคัญสมควรเดิ นอากาศสาหรับการ
ส่งออกอากาศยาน
มาตรา ๔๑/๗๒ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๑/๖๕ อากาศยานต่างประเทศที่ใช้
ในการเดิ นอากาศในราชอาณาจักร ต้องมีใบสาคัญสมควรเดิ นอากาศที่ ออกให้สาหรับ
อากาศยานลานั้ นตามกฎหมายของประเทศที่ จดทะเบียนอากาศยานซึ่งเป็ นรั ฐภาคีแห่ง
อนุ สญ
ั ญาหรือเป็ นประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย ทั้งนี้ การออกใบสาคัญสมควร
เดินอากาศของประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ตา่ กว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
แห่งอนุ สญ
ั ญา
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๒. การรับรองความสมควรเดินอากาศของผลิตภัณฑ์อื่น
มาตรา ๔๑/๗๓ ส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ชิ้ นส่ วนรับรองคุณภาพ
และบริภณ
ั ฑ์ที่จะใช้ติดตั้งกับอากาศยานที่มีใบรับรองแบบและใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
ได้ ต้องมีหนั งสือรับรองความสมควรเดินอากาศติดกากับไว้กบั ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่
เป็ นชิ้ นส่วนมาตรฐาน
สาหรับผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่ ง ที่จ ะนาไปติดตั้งกับอากาศยานที่ไม่มีใบรับรอง
แบบแต่มีใบสาคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษตามมาตรา ๔๑/๖๒ (๒) (ง) ให้เป็ นไปตาม
ข้อกาหนดของผูอ้ านวยการที่ออกตามมาตรา ๔๑/๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๓๖ วรรค
สอง
มาตรา ๔๑/๗๔ ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตผลิ ตผลิ ตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับหนั งสือ
รับรองความสมควรเดิ นอากาศของส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ชิ้ นส่ วนรับรอง
คุณภาพ หรือบริภณ
ั ฑ์ที่ทาการผลิต ให้ยนื่ คาขอต่อผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการได้รบั คาขอตามวรรคหนึ่ ง ให้ผอู้ านวยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีหรือสัง่ ให้ผูข้ อทาการทดสอบตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ แห่ง
ความปลอดภัยหากเห็นว่าผลิตภัณฑ์น้ันเป็ นไปตามมาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔
และอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผูอ้ านวยการออกหนังสือรับรองความสมควร
เดินอากาศสาหรับผลิตภัณฑ์น้ั นให้แก่ผูข้ อ และให้นาความในมาตรา ๔๑/๖๔ วรรคสอง
และมาตรา ๔๑/๖๖ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศให้เป็ นไปตามแบบที่ผอู้ านวยการประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๑/๗๕ ผู้ใ ดประสงค์จ ะขอหนั งสื อ รับ รองความสมควรเดิ น อากาศ
ส าหรับการส่ งออกซึ่ งส่ วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ชิ้ นส่ วนรับรองคุ ณ ภาพ หรื อ
บริภณ
ั ฑ์ ให้ยื่นคาขอต่อผูอ้ านวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด และ
ให้นาความในมาตรา ๔๑/๖๔ และมาตรา ๔๑/๖๖ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๗๖ ให้หนั งสือรับรองความสมควรเดินอากาศของต่างประเทศที่
ผูอ้ านวยการประกาศกาหนด ใช้ได้เช่นเดียวกับหนั งสือรับรองความสมควรเดินอากาศที่
ออกตามความในหมวดนี้
ผูอ้ านวยการจะประกาศกาหนดตามวรรคหนึ่ งได้ต่อเมื่อประเทศนั้นมีมาตรฐาน
ในการออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศไม่ตา่ กว่าที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้
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๓. การคงความต่อเนื่องของความสมควรเดินอากาศ
มาตรา ๔๑/๗๗ เพื่อประโยชน์ ในการคงความต่ อเนื่ องของความสมควรเดิน
อากาศ อากาศยานที่มีใบสาคัญสมควรเดินอากาศต้องได้รบั การบารุงรักษาให้อยูใ่ นสภาพที่
ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ดังนี้
(๑) อากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ต้องได้รับการบารุงรักษาให้คงสภาพตาม
แบบที่ได้รบั การรับรอง และตามคาสัง่ ความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒
(๒) อากาศยานที่ ไม่ มี ใ บรับ รองแบบ ต้อ งได้รับ การบ ารุ งรัก ษาให้มี ค วาม
ปลอดภัยในการใช้งานตามข้อกาหนดของผูอ้ านวยการที่ออกตามมาตรา ๔๑/๒๐ วรรคสอง
และตามคาสัง่ ความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒
หลักเกณฑ์ วิธีการ และกาหนดเวลาการบารุงรักษาตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไป
ตามที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑/๗๘ การแก้ไขดัดแปลงอากาศยานที่มีใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
ให้แตกต่างไปจากใบรับรองแบบจะกระทามิได้ เว้นแต่ผอู้ านวยการจะให้ความเห็นชอบเป็ น
หนังสือตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๑) หรือมาตรา ๔๑/๗ วรรคสอง หรือได้รบั ใบรับรอง
แบบส่วนเพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือมาตรา ๔๑/๖ วรรคสอง
มาตรา ๔๑/๗๙ ในการบารุงรักษาอากาศยานที่มีใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
ที่ตอ้ งใช้ชิ้นส่วนทดแทนเพื่อเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญ
ของอากาศยาน ชิ้ นส่วนที่ใช้ทดแทนนั้นจะต้อง
(๑) เป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตผลิตภัณฑ์ หรือเป็ นชิ้ นส่วน
ที่ผูไ้ ด้รับใบรับรองหน่ วยซ่อมทาการดัดแปลงหรือทาขึ้ นใหม่เพื่อใช้ในการบารุงรักษาตาม
มาตรา ๔๑/๑๐๕ หรือ
(๒) เป็ นชิ้ นส่วนที่เจ้าของอากาศยาน ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานหรือผูด้ าเนิ นการ
เดินอากาศผลิตขึ้ นใช้เองตามมาตรา ๔๑/๔๔ หรือเป็ นชิ้ นส่วนมาตรฐาน
มาตรา ๔๑/๘๐ ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการบันทึกประวัติการบารุงรักษาอากาศยาน ส่วนประกอบสาคัญ
ของอากาศยานรวมทั้งการจัดเก็บหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ และบริภณ
ั ฑ์ที่ใช้ในการบารุงรักษา เพื่อเป็ น
หลักฐานในการบารุงรักษา
(๒) จัดทารายงานการบารุงรักษาอากาศยานให้ผอู้ านวยการทราบทุกหกเดือน
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(๓) จัดทารายงานเกี่ยวกับสาระสาคัญของอากาศยานตามที่กาหนดไว้ในมาตรา
๓๒
(๔) แจ้งการสูญหายของอากาศยานโดยไม่ชกั ช้า
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อกาหนด
ถ้ามีผดู้ าเนิ นการเดินอากาศสาหรับอากาศยานใด ให้หน้าที่ตามวรรคหนึ่ งเป็ น
หน้าที่ของผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ
มาตรา ๔๑/๘๑ เมื่อมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าอากาศยานลาใดที่มีใบสาคัญสมควร
เดินอากาศมีความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ เป็ นหนังสื อ
ให้ผจู้ ดทะเบียนอากาศยานทาการตรวจโดยระบุรายการและกาหนดระยะเวลาที่ตอ้ งทาการ
ตรวจให้แล้วเสร็จไว้ดว้ ย
เมื่อได้ตรวจอากาศยานตามวรรคหนึ่ งแล้ว หากพบข้อบกพร่องให้ผจู้ ดทะเบี ยน
อากาศยานทาการบารุงรักษาอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๗๗ พร้อมทั้งบันทึกประวัติและ
ทารายงานการบารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๘๐ และถ้าข้อบกพร่องนั้นเป็ นกรณีที่กระทบต่อ
ความปลอดภัยในการใช้งานให้ผจู้ ดทะเบียนอากาศยานแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที
มาตรา ๔๑/๘๒ เมื่อปรากฏว่าอากาศยานลาใดหรือแบบใดที่มีใบสาคัญสมควร
เดินอากาศมีหรืออาจมีความไม่ปลอดภัยในการใช้งานเพราะเหตุหนึ่ งเหตุใดและเหตุดังกล่าว
อาจเกิดขึ้ นแก่อากาศยานลาอื่นที่สร้างขึ้ นตามแบบอากาศยานนั้นหรือแบบอากาศยานอื่นที่
มีลกั ษณะเดียวกันได้ ให้ผอู้ านวยการมีอานาจออกคาสัง่ ความสมควรเดินอากาศดังต่อไปนี้
เพื่อให้อากาศยานแบบดังกล่าวใช้งานต่อไปได้โดยปลอดภัย
(๑) ให้มีการตรวจหรือแก้ไขอากาศยานดังกล่าวทุกลาหรือบางลา
(๒) ให้ถอดเปลี่ยนส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริภณ
ั ฑ์ หรือชิ้ นส่วน
ของอากาศยาน
(๓) กาหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อจากัดการใช้งานอากาศยาน
ในการออกคาสัง่ ความสมควรเดินอากาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ผอู้ านวยการกาหนด
รายการและระยะเวลาที่จะให้ดาเนิ นการ และให้นาความในมาตรา ๔๑/๘๑ วรรคสอง มา
ใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๘๓ เมื่อเป็ นที่ประจักษ์ว่าอากาศยานลาใดหรือแบบใดมีความไม่
ปลอดภัยในการใช้งาน ให้ผอู้ านวยการสัง่ ห้ามอากาศยานลานั้นหรือแบบนั้นหรือแบบอื่นที่
มี ลัก ษณะเดี ย วกัน ทาการบิ น และให้ผู้จ ดทะเบี ยนอากาศยานทาการแก้ไ ขจนมี ค วาม
ปลอดภัยในการใช้งาน ทั้งนี้ เมื่ออากาศยานนั้นได้รบั การบารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๗๗
และได้รบั การรับรองตามมาตรา ๔๑/๘๔ แล้ว ให้ผอู้ านวยการยกเลิกคาสัง่ ห้ามทาการบิน
๔๘
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มาตรา ๔๑/๘๔ อากาศยานที่ได้รบั การบารุงรักษาแล้ว จะทาการบินได้ต่อเมื่อ
ได้รบั การรับรองโดยผูป้ ระจาหน้าที่ที่มีสิทธิทาการตามมาตรา ๔๕ หรือได้รบั การรับรองโดย
หน่ วยซ่อมตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ (๑)
มาตรา ๔๑/๘๕ ให้ใบสาคัญสมควรเดินอากาศเป็ นอันใช้ไม่ได้เป็ นการชัว่ คราว
เมื่อปรากฏว่ามีเหตุหนึ่ งเหตุใดดังต่อไปนี้
(๑) ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริภณ
ั ฑ์ หรือชิ้ นส่วนของอากาศยานที่
นามาเปลี่ยนทดแทนในอากาศยานไม่มีหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศตามมาตรา
๔๑/๗๓ วรรคหนึ่ ง
(๒) อากาศยานนั้นไม่ได้รบั การบารุงรักษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกาหนด
เวลาการบารุงรักษาที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนดตามมาตรา ๔๑/๗๗ วรรคสอง
(๓) การเปลี่ ยนผลิ ตภัณฑ์ตาม (๑) ในอากาศยาน ไม่ได้รับการรับรองการ
บารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๘๔
(๔) เมื่อ ผูค้ วบคุม อากาศยานแจ้งให้น ายช่างทาการบารุงรักษาตามมาตรา
๔๑/๘๘
เมื่ออากาศยานได้รบั การบารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๗๗ และได้รบั การรับรอง
ตามมาตรา ๔๑/๘๔ แล้ว ให้ใบสาคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานลานั้น เป็ นอันใช้ได้
ต่อไป
มาตรา ๔๑/๘๖ ให้ผอู้ านวยการมีอานาจสัง่ พักใช้ใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
ของอากาศยานลาใดได้เมื่อผูม้ ีหน้าที่ ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ไม่จัดให้มีการบันทึ กประวัติ
หรือไม่ทารายงานให้ผอู้ านวยการทราบหรือมีการบันทึกประวัติหรือทารายงานไม่ตรงตาม
ความจริง
มาตรา ๔๑/๘๗ ให้ผอู้ านวยการมีอานาจสัง่ เพิกถอนใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
ของอากาศยานลาใดหรือแบบใดได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เมื่อผูอ้ านวยการมีคาสัง่ ความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒ หรือ
เมื่อผูอ้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสัง่ เกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรา ๔๑/๘๑
หรื อ มาตรา ๔๑/๘๓ แล้ว อากาศยานล านั้ น หรื อแบบนั้ น ไม่ ได้รับการบ ารุ งรัก ษาตาม
รายการและระยะเวลาที่ระบุในคาสัง่ ของผูอ้ านวยการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มี
เหตุอนั สมควร
(๒) เมื่อผูม้ ีหน้าที่ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ไม่จดั ให้มีการบันทึกประวัติ หรือไม่ทา
รายงานให้ผอู้ านวยการทราบ หรือมีการบันทึกประวัติหรือทารายงานไม่ตรงตามความจริง
ทั้งนี้ ในสาระสาคัญหรือเป็ นประจา
(๓) ไม่อาจแก้ไขอากาศยานลานั้นหรือแบบนั้นให้มีความปลอดภัยได้
๔๙
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ให้ผอู้ านวยการมีอานาจกาหนดเกณฑ์ที่ถือว่าเป็ นการทาบันทึกประวัติหรือการ
รายงานไม่ตรงตามความจริงในสาระสาคัญหรือเป็ นประจาตาม (๒) ได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔๑/๘๘ ในกรณีที่ผคู้ วบคุมอากาศยานเห็นว่าอากาศยานอยูใ่ นสภาพที่
ไม่สามารถทาการบินได้อย่างปลอดภัย ให้แจ้งนายช่างทาการบารุงรักษาอากาศยานให้อยู่
ในสภาพที่ทาการบินได้อย่างปลอดภัยก่อนนาอากาศยานทาการบิน
มาตรา ๔๑/๘๙ ห้ามมิให้ผใู้ ดนาอากาศยานทาการบิน ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่มีใบสาคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๑
(๒) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศเป็ นอันสิ้ นผลตามมาตรา ๔๑/๗๐
(๓) ใบสาคัญสมควรเดิ นอากาศเป็ นอันใช้ไม่ได้เป็ นการชัว่ คราวตามมาตรา
๔๑/๘๕
(๔) อากาศยานนั้ นไม่ได้รับการตรวจตามรายการเมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผูอ้ านวยการสัง่ ตามมาตรา ๔๑/๘๑ หรือมาตรา ๔๑/๘๒
(๕) อากาศยานนั้นอยูใ่ นระหว่างต้องคาสัง่ ห้ามบินตามมาตรา ๔๑/๘๓
(๖) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศถูกพักใช้ตามมาตรา ๔๑/๘๖ หรือ
(๗) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๑/๘๗
มาตรา ๔๑/๙๐ ในกรณี ที่อากาศยานลาใดที่ ตอ้ งห้ามทาการบินตามมาตรา
๔๑/๘๙ แต่มีความจาเป็ นที่จะต้องให้อากาศยานดังกล่าวบินไปยังฐานของผูจ้ ดทะเบี ยน
อากาศยานหรือของผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ หรือบินไปยังหน่ วยซ่อมหรือบินหลบภัย หรือ
ในกรณีที่จาเป็ นต้องให้อากาศยานซึ่งมีใบสาคัญสมควรเดินอากาศลาใดทาการบินนอกเหนื อ
ไปจากข้อจากัดที่กาหนดไว้ในคู่มือของอากาศยาน ถ้า ผูอ้ านวยการเห็นว่าอากาศยานนั้น
สามารถบินได้อย่างปลอดภัยเพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ผูอ้ านวยการอาจอนุ ญาตเป็ นหนังสือ
ให้อากาศยานนั้นทาการบินไปยังสถานที่ดงั กล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขที่ ผอู้ านวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๙๑ ในกรณี ที่ผูอ้ านวยการเห็นว่าอากาศยานต่างประเทศลาใดที่
ไม่ ได้ทาการบิ น อาจมี ค วามไม่ ป ลอดภัยในการใช้งาน ให้ผู้อ านวยการแจ้งเจ้า หน้ า ที่ ที่
เกี่ยวข้องของประเทศผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานนั้นทราบ หรือในกรณีที่ ผอู้ านวยการเห็นว่า
อากาศยานต่ างประเทศที่ จะทาการบิ นอาจมีความไม่ปลอดภัยหรื ออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายได้ ให้ผอู้ านวยการมีอานาจสัง่ ห้ามอากาศยานนั้นทาการบินในราชอาณาจักรเว้นแต่
จะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ผูอ้ านวยการกาหนด และให้นาความในมาตรา ๔๑/๙๐ มาใช้
บังคับโดยอนุ โลม

๕๐

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๑/๙๒๕๐ ในกรณี ผูอ้ านวยการมีคาสัง่ ความสมควรเดิ นอากาศตาม
มาตรา ๔๑/๘๒ หรือผูอ้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีคาสัง่ เกี่ยวกับความปลอดภัยตาม
มาตรา ๔๑/๘๑ มาตรา ๔๑/๘๓ มาตรา ๔๑/๘๖ มาตรา ๔๑/๘๗ หรือมาตรา ๔๑/๙๑ ให้
ผูอ้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคาสัง่ ดังกล่าวให้ผจู้ ดทะเบียนอากาศยาน ผูด้ าเนิ น
การเดินอากาศ และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทราบ หรือประกาศคาสัง่ ดังกล่าวให้ทราบทัว่ กัน
ส่วนที่ ๕
หน่วยซ่อม
มาตรา ๔๑/๙๓ ภายใต้บงั คับมาตรา ๔๑/๑๐๙ การประกอบกิจการหน่ วยซ่อม
ในราชอาณาจักร ต้องได้รบั ใบรับรองหน่ วยซ่อมตามความในส่วนนี้
ใบรับรองหน่ วยซ่อมมีสามประเภท คือ
(๑) ประเภทที่หนึ่ ง สาหรับบารุงรักษาอากาศยาน
(๒) ประเภทที่สอง สาหรับบารุงรักษาส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
(๓) ประเภทที่สาม สาหรับบารุงรักษาบริภณ
ั ฑ์และชิ้ นส่วนของอากาศยาน
มาตรา ๔๑/๙๔ ห้า มมิ ใ ห้ผู้ใ ดประกอบกิ จ การหน่ ว ยซ่ อ ม เว้น แต่ จ ะได้รับ
ใบรับรองหน่ วยซ่อมจากผูอ้ านวยการ
การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารที่ ก าหนดในข้อ ก าหนด และให้ผู้อ านวยการก าหนดแบบของอากาศยาน
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริภณ
ั ฑ์ หรือชิ้ นส่วนของอากาศยาน ที่หน่ วยซ่อมมี
สิทธิทาการบารุงรักษาไว้ในใบรับรองหน่ วยซ่อมด้วย
มาตรา ๔๑/๙๕ ผู้ข อรั บ ใบรับ รองหน่ ว ยซ่ อ มต้อ งมี คุ ณ สมบัติ แ ละลัก ษณะ
ดังต่อไปนี้
(๑) สาหรับใบรับรองหน่ วยซ่อมประเภทที่หนึ่ ง ให้นาคุ ณสมบัติและลักษณะ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุ โ ลม เว้นแต่ ใบรับรอง
หน่ วยซ่อมสาหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้ นสูงสุดไม่เกินห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัม ผูอ้ านวยการ
อาจกาหนดให้ใช้คุณสมบัติตามที่กาหนดใน (๒) ก็ได้
(๒) สาหรับใบรับรองหน่ วยซ่อมประเภทที่สองและประเภทที่สาม ต้องเป็ นนิ ติ
บุคคลตามที่กาหนดในกฎกระทรวง และให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ (๔)
มาใช้บงั คับกับคุณสมบัติและลักษณะของผูข้ อโดยอนุ โลม
๕๐

๕๑

มาตรา ๔๑/๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๑/๙๖ ก่ อ นออกใบรับ รองหน่ ว ยซ่ อ ม ให้ผู้อ านวยการตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะของผูข้ อ รวมทั้งสถานที่และวิธีการบารุงรักษาของผูข้ อ
ผูอ้ านวยการจะออกใบรับรองหน่ วยซ่อมให้แก่ผูข้ อได้ เมื่อปรากฏว่า ผูข้ อมี
คุณสมบัติและลักษณะตามที่กาหนดในมาตรา ๔๑/๙๕ และสถานที่ เครื่องมือ เอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความสมควรเดินอากาศ คู่มือการบริหารจัดการหน่ วยซ่อม คู่มือ
การบารุ งรักษา รวมถึ งระบบการควบคุ มคุ ณภาพและระบบการประกันคุ ณภาพตามที่
กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๑๐๓ (๑) มีความเหมาะสมกับกิจการที่ขอใบรับรอง
ในการออกใบรับรองหน่ วยซ่อม ผูอ้ านวยการอาจกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัด
การบารุงรักษาในใบรับรองได้
ใบรับรองหน่ วยซ่อม ให้เป็ นไปตามแบบที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑/๙๗ ใบรับรองหน่ วยซ่อม ให้มีอายุดงั ต่อไปนี้
(๑) ใบรับรองหน่ วยซ่อมประเภทที่หนึ่ ง ให้มีอายุคราวละไม่เกินยีส่ ิบปี
(๒) ใบรับรองหน่ วยซ่อมประเภทที่สอง ให้มีอายุคราวละไม่เกินสิบปี
(๓) ใบรับรองหน่ วยซ่อมประเภทที่สาม ให้มีอายุคราวละไม่เกินห้าปี
การก าหนดอายุใ บรับ รองหน่ ว ยซ่ อ ม ให้เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที่ ก าหนดใน
ข้อบ้งคับ
มาตรา ๔๑/๙๘ การขอต่ออายุใบรับรองหน่ วยซ่อม ให้ผไู้ ด้รบั ใบรับรองหน่ วย
ซ่อมยืน่ คาขอต่อผูอ้ านวยการก่อนใบรับรองสิ้ นอายุอย่างน้อยหกสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด และให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๙ วรรคสองและวรรค
สาม มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๙๙ ผูไ้ ด้รับใบรับรองหน่ วยซ่อมประเภทที่หนึ่ งย่อมมีสิทธิทาการ
บารุงรักษาอากาศยาน รวมทั้งส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริภณ
ั ฑ์ และชิ้ นส่วนของ
อากาศยานเฉพาะแบบที่ระบุไว้ในใบรับรอง ทั้งนี้ ตามวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนด
ไว้ในใบรับรอง
ผูไ้ ด้รับใบรับรองหน่ วยซ่อ มประเภทที่ สองย่อ มมีสิ ทธิ ทาการบารุ งรักษาส่ ว น
ประกอบสาคัญของอากาศยาน รวมทั้งบริภณ
ั ฑ์ และชิ้ นส่วนของอากาศยานเฉพาะแบบที่
ระบุไว้ในใบรับรอง ทั้งนี้ ตามวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดไว้ในใบรับรอง
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ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองหน่ วยซ่อมประเภทที่สามย่อมมีสิทธิทาการบารุงรักษาบริภณ
ั ฑ์
และชิ้ นส่วนของอากาศยานเฉพาะแบบที่ระบุไว้ในใบรับรอง ทั้งนี้ ตามวิธีการ เงื่อนไขหรือ
ข้อจากัดที่กาหนดไว้ในใบรับรอง
มาตรา ๔๑/๑๐๐ ผูไ้ ด้รับใบรับรองหน่ วยซ่อมต้องแต่ งตั้งผูด้ าเนิ นการหน่ วย
ซ่อมคนหนึ่ งเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่ดแู ลและรับผิดชอบในการดาเนิ นงานของหน่ วยซ่อมโดยทัว่ ไป
และปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๔๑/๑๐๓ โดยแจ้งการแต่งตั้งให้ผอู้ านวยการทราบ
ผูด้ าเนิ นการหน่ วยซ่อมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
ในกรณีที่ปรากฏว่าผูด้ าเนิ นการหน่ วยซ่อมขาดคุณสมบัติหรือมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามวรรคสอง ให้ผอู้ านวยการมีอานาจสัง่ ให้ผไู้ ด้รบั ใบรับรองเปลี่ยนผูด้ าเนิ นการหน่ วยซ่อม
ได้
มาตรา ๔๑/๑๐๑ เมื่อผูไ้ ด้รบั ใบรับรองหน่ วยซ่อมได้ทาการบารุงรักษาอากาศยาน
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริภณ
ั ฑ์ หรือชิ้ นส่วนของอากาศยานเสร็จแล้ว ผูไ้ ด้รบั
ใบรับรองหน่ วยซ่อมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกหนังสือรับรองการนากลับไปใช้งาน ในกรณีที่เป็ นอากาศยาน
(๒) ออกหนั งสื อรับรองความสมควรเดิ นอากาศ ในกรณี ที่เป็ นส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน บริ ภัณฑ์ หรื อชิ้ นส่ วนของอากาศยาน พร้อมทั้งติ ดกากับหนั งสื อ
รับรองความสมควรเดินอากาศไว้กบั ผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๗๓ วรรค
หนึ่ ง
หนั งสื อรับรองตาม (๑) และ (๒) ให้เป็ นไปตามแบบที่ ผูอ้ านวยการประกาศ
กาหนดโดยอย่างน้อยต้องระบุรายการที่ได้บารุงรักษา หมายเลขใบรับรองหน่ วยซ่อม และ
รายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายช่างที่ได้รับแต่งตั้งตาม
มาตรา ๔๑/๑๐๒
ในกรณี ที่หน่ วยซ่อมเป็ นผูต้ ิ ดตั้งส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริภณ
ั ฑ์
หรื อ ชิ้ นส่ วนของอากาศยานทดแทนผลิ ตภัณฑ์เดิ ม ให้ม อบหนั งสื อรับ รองความสมควร
เดินอากาศของผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งนั้นให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผจู้ ดทะเบียนอากาศยานทาการ
บันทึกประวัติการบารุงรักษาและเก็บรักษาหนังสือรับรองดังกล่าวตามมาตรา ๔๑/๘๐ (๑)

๕๓

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๑/๑๐๒ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองหน่ วยซ่อมต้องแต่งตั้งพนักงานหรือนายช่าง
เป็ นผูม้ ีอานาจลงนามในหนังสือรับรองงานตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ โดยการแต่งตั้งต้องได้รบั
ความเห็นชอบจากผูอ้ านวยการ
พนักงานหรือนายช่างที่จะได้รบั แต่งตั้งตามวรรคหนึ่ ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนด
พนั ก งานหรื อ นายช่ า งที่ ไ ด้รับ แต่ งตั้ง ตามวรรคหนึ่ ง ต้อ งปฏิบัติ ห น้ า ที่ ต าม
ระเบียบที่ผอู้ านวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๐๓ นอกจากที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๑๐๐ และมาตรา ๔๑/
๑๐๒ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองหน่ วยซ่อมและผูด้ าเนิ นการหน่ วยซ่อมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มี
(ก) สถานที่ที่ใช้ในการบารุงรักษา
(ข) เครื่องมือที่ใช้ในการบารุงรักษา
(ค) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความสมควรเดินอากาศของ
งานที่ตอ้ งปฏิบตั ิ
(ง) คู่มือการบริหารจัดการหน่ วยซ่อม คู่มือการบารุงรักษา รวมถึงระบบ
การควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ
(จ) การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานบารุงรักษาที่ได้กระทา
(๒) จัดหาบุ คลากรที่ มีความรู้และความชานาญในจานวนที่ เพี ยงพอแก่ ก าร
ปฏิบัติ งานรวมทั้งจัด ให้มี น โยบายการฝึ ก อบรมบุ ค ลากร และควบคุ ม ดูแลให้บุคลากร
ดังกล่าวปฏิบตั ิตามคู่มือการบารุงรักษา
(๓) รายงานข้อ มูล เกี่ ยวกับ การบ ารุ งรัก ษาและเหตุ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความ
สมควรเดินอากาศของผลิตภัณฑ์ที่รบั บารุงรักษา
(๔) หน้าที่อื่นตามที่ผอู้ านวยการกาหนด
รายการตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ) และ (๓) ให้เป็ นไปตามแบบและหลักเกณฑ์
ที่ผอู้ านวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๐๔ ผู้ไ ด้รับ ใบรับ รองหน่ ว ยซ่ อ มต้อ งด าเนิ น การบ ารุ ง รั ก ษา
อากาศยานส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริภณ
ั ฑ์ หรือชิ้ นส่วนของอากาศยานที่รับ
บารุงรักษาด้วยตนเอง
ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นหรื อ สมควรที่ จะให้ผู้อื่ น รับ ช่ ว งงานบางส่ วน ผู้ได้รับ
ใบรับรองหน่ วยซ่อมต้องกากับดูแลการดาเนิ นงานที่ให้ช่วงไปตามเงื่อนไขที่ ผูอ้ านวยการ
กาหนดและต้องรับผิดชอบงานที่ผรู้ บั ช่วงงานได้กระทา

๕๔

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๑/๑๐๕ ผูไ้ ด้รับใบรับรองหน่ วยซ่อมที่ ประสงค์จะผลิ ตชิ้ นส่ ว นของ
อากาศยานเพื่อใช้ในการบารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่ตน
รับบารุงรักษา ให้ยนื่ คาขอต่อผูอ้ านวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการเห็นว่าผูข้ อมีขีดความสามารถในการผลิตชิ้ นส่วนของอากาศยาน
ได้มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ให้ผอู้ านวยการอนุ ญาตตามคาขอ โดยจะกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดเกี่ยวกับการผลิตและ
การใช้งานของชิ้ นส่วนดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๔๑/๑๐๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการควบคุ ม การบ ารุ งรัก ษาอากาศยาน
ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริภณ
ั ฑ์ หรือชิ้ นส่วนของอากาศยาน ให้ผอู้ านวยการ
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ตรวจสอบการดาเนิ นการของหน่ วยซ่อม และให้นา
ความในมาตรา ๔๑/๕๗ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๑๐๗ ผูอ้ านวยการมีอานาจพักใช้ใบรับรองหน่ วยซ่อมได้ ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองไม่ยนิ ยอมให้ผอู้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการ
ตามอานาจหน้าที่หรือไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูอ้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา
๔๑/๑๐๐ วรรคสาม และมาตรา ๔๑/๑๐๖
(๒) ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองไม่อาจรักษาระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการประกัน
คุณภาพหรือขีดความสามารถในการบารุงรักษาให้ได้มาตรฐาน
มาตรา ๔๑/๑๐๘ ผูอ้ านวยการมีอานาจเพิกถอนใบรับรองหน่ วยซ่อมได้ ใน
กรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รับใบรับรองขาดคุ ณสมบัติในสาระสาคัญที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรื อขาด
คุณสมบัติอื่นและไม่แก้ไขภายในกาหนดระยะเวลาตามคาสัง่ ของผูอ้ านวยการ
(๒) ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองไม่สามารถปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพ หรือขีดความสามารถในการบารุงรักษาให้ได้มาตรฐาน ภายในกาหนด
ระยะเวลาที่ผอู้ านวยการสัง่ พักใช้ตามมาตรา ๔๑/๑๐๗ (๒)
(๓) ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองถูกพักใช้ใบรับรองเกินกว่าสองครั้งในช่วงเวลาสองปี

๕๕

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๑/๑๐๙ เจ้าของ ผูจ้ ดทะเบียน หรือผูด้ าเนิ นการเดินอากาศอากาศยาน
ต่างประเทศจะทาการบารุงรักษาอากาศยานของตนเองในราชอาณาจักรได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้
ผูอ้ านวยการทราบตามระเบียบที่ ผูอ้ านวยการกาหนด เว้น แต่ก ารบารุงรัก ษาก่อนทา
การบิน หลังทาการบิน และการถอดเปลี่ยนส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานหรือชิ้ นส่วน
ของอากาศยานที่ตนมีขดี ความสามารถ
ในการบารุงรักษาอากาศยานตามวรรคหนึ่ ง เจ้าของ ผูจ้ ดทะเบียน หรือผูด้ าเนิ น
การเดินอากาศดังกล่าวจะต้องปฏิบตั ิตามระเบียบเกี่ยวกับการบารุงรักษาตามที่ผอู้ านวยการ
กาหนด
มาตรา ๔๑/๑๑๐ การประกอบกิ จ การบ ารุ งรัก ษาเฉพาะ [sic] อากาศยาน
ต่างประเทศในราชอาณาจักร ต้องได้รบั ใบอนุ ญาตจากผูอ้ านวยการ
การขอ การออก การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด ทั้งนี้ ให้นาความในมาตรา ๔๑/๙๕ มา
ใช้บงั คับกับคุณสมบัติของผูข้ อโดยอนุ โลม
มาตรา ๔๑/๑๑๑ ศูนย์หรือหน่ วยซ่อมที่ต้งั อยู่ในต่างประเทศจะทาการบารุ ง
รักษาอากาศยานไทยหรือบารุงรักษาส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน บริ ภัณฑ์ หรือ
ชิ้ นส่ ว นของอากาศยานที่ จ ะใช้กับ อากาศยานไทยได้ ต้อ งได้รับ ใบรับ รองหน่ ว ยซ่ อ ม
ต่างประเทศจากผูอ้ านวยการ
การขอ การออก แบบ อายุ การพักใช้และการเพิ กถอนใบรับ รองหน่ วยซ่อม
ต่างประเทศตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
ให้น าความในมาตรา ๔๑/๑๐๓ มาใช้บังคับ กับ ผู้ได้รับ ใบรับรองหน่ วยซ่อม
ต่างประเทศโดยอนุ โลม
หมวด ๕
ผูป้ ระจาหน้าที่
มาตรา ๔๒ ห้า มมิ ใ ห้ผู้ใ ดเป็ นผู้ป ระจาหน้า ที่ เว้น แต่ จ ะได้รับ อนุ ญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีใบอนุ ญาตผูป้ ระจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐ
ภาคีแห่งอนุ สญ
ั ญาหรือรัฐที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย แต่สาหรับผูป้ ระจาหน้าที่ใน
อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยจะต้องได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้
ผูม้ ีใบอนุ ญาตผูป้ ระจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุ สญ
ั ญาหรือรัฐที่ได้ทา
ความตกลงกับประเทศไทย ถ้าได้นาใบอนุ ญาตนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่รบั รองแล้วให้ถือว่า
เป็ นผูไ้ ด้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
๕๖

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๔๓ การขอ การออก และการรับรองใบอนุ ญาตผูป้ ระจาหน้าที่ ให้เป็ น
ไปตามที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๔๔๕๑ ผูข้ ออนุ ญาตเป็ นผูป้ ระจาหน้าที่ตอ้ งมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีสญ
ั ชาติไทย
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย
(๓) มีอายุ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ความรูแ้ ละความชานาญตามที่กาหนดไว้ใน
ข้อบังคับ
เมื่อมีความจาเป็ นหรือมีเหตุพิเศษเฉพาะราย ให้ผูอ้ านวยการมีอานาจยกเว้น
คุณสมบัติตามที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ งได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศ
กาหนด
มาตรา ๔๕ ผูป้ ระจาหน้าที่มีสิทธิทาการตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ
มาตรา ๔๖ ใบอนุ ญ าตผู้ป ระจ าหน้ า ที่ ใ ห้ใ ช้ไ ด้ต ามระยะเวลาที่ ก าหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๔๗ เมื่อเห็นว่าผูป้ ระจาหน้าที่คนใดหย่อนคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔
(๓) เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ความรูห้ รือความชานาญ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอานาจสัง่ ให้
ผูป้ ระจาหน้าที่น้ันรับการทดสอบโดยการตรวจทางแพทย์ หรือรับการทดสอบความรู้ ความ
ชานาญทางทฤษฎีหรือทางปฏิบตั ิก็ได้
มาตรา ๔๘ เมื่อปรากฏว่าผูป้ ระจาหน้าที่คนใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔
หรื อ ไม่ ป ฏิ บัติ ต ามค าสัง่ ของพนั ก งานเจ้า หน้ า ที่ ต ามมาตรา ๔๗ หรื อ ฝ่ าฝื นบทแห่ ง
พระราชบัญญัตินี้หรือต้องคาพิพากษาให้จาคุกตามกฎหมายอื่น เว้นแต่ความผิดที่เป็ นลหุโทษ
หรือความผิดที่มีกาหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาทพนั กงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตผูป้ ระจาหน้าที่น้ัน
มาตรา ๔๙ ผูป้ ระจาหน้าที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวินัยที่กาหนดไว้ในข้อบังคับ

๕๑

๕๗

มาตรา ๔๔ แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชกาหนดแก้ไ ขเพิ่ม เติ ม พระราชบัญญัติการเดิ นอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผปู้ ระจาหน้าที่ในอากาศยานปฏิบตั ิหน้าที่ในระหว่างที่มี
อาการเจ็บป่ วยหรือได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจกระทาให้เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่
และถ้าการเจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บนั้ นเป็ นระยะเวลาตั้งแต่ ๑๔ วันขึ้ นไปห้ามมิให้ผูป้ ระจา
หน้าที่น้ันปฏิบตั ิหน้าที่จนกว่านายแพทย์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดให้จะได้ตรวจและออก
ใบรับรองว่า ผูป้ ระจาหน้าที่น้ันได้หายจากการเจ็บป่ วยหรือบาดเจ็บ และพนักงานเจ้าหน้าที่
ได้อนุ ญาตให้ผปู้ ระจาหน้าที่น้ันปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป
มาตรา ๕๐ ทวิ๕๒ เว้นแต่จะมีกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็ นภยันตรายแก่อากาศยาน
ห้ามมิให้ผคู้ วบคุมอากาศยานนาอากาศยานขึ้ นลง ณ ที่หนึ่ งที่ใดนอกจากสนามบินอนุ ญาต
หรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยานที่ได้รบั อนุ ญาตหรือที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด ตามที่
พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้สาหรับการบินเที่ยวนั้น
หมวด ๖
สนามบินและเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ๕๓
มาตรา ๕๑ ห้ามมิให้บุคคลใดจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอานวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุ มตั ิรฐั มนตรี
มาตรา ๕๒ การขอและการออกใบอนุ ญาตจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอานวย
ความสะดวกในการเดินอากาศให้เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๓ ห้ามมิให้บุคคลใดจัดตั้งที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยาน เว้นแต่จะ
ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่
บุคคลซึ่งได้รบั อนุ ญาตตามมาตรานี้ ต้องปฏิบตั ิตามวิธีการและเงื่อนไขซึ่งพนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนด
มาตรา ๕๓ ทวิ๕๔ (ยกเลิก)

๕๒
๕๓

๕๔

๕๘

มาตรา ๕๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
ในหมวด ๖ นี้ มาตรา ๖๐/๑ ถึงมาตรา ๖๐/๓๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๓ ทวิ เพิ่ม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ และยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕๔ เมื่อปรากฏว่าผูไ้ ด้รับอนุ ญาตให้จัด ตั้งสนามบิ น เครื่ องอานวย
ความสะดวกในการเดินอากาศหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยาน ไม่ปฏิบตั ิตามกฎกระทรวง
หรือตามวิธีการและเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กาหนดไว้เพื่อการนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจสัง่ พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุ ญาตนั้น
มาตรา ๕๕ ให้รัฐมนตรี มีอานาจประกาศกาหนดพื้ นดิ นหรือน้ าแห่งใดเป็ น
สนามบินอนุ ญาต หรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยาน
มาตรา ๕๖๕๕ เจ้า ของหรื อ ผู้ด าเนิ น การสนามบิ น อนุ ญ าตซึ่ ง ให้บ ริ ก ารแก่
สาธารณะ จะเรี ยกเก็ บ เงิน เพื่อ การใช้ส นามบิ น อนุ ญ าตที่ ใ ห้บ ริ ก ารแก่ส าธารณะไม่ได้
เว้นแต่ ค่าบริ การ ค่า ภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใด ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกตามหมวด ๖ ทวิ
(๒) ค่าบริการในการขึ้ นลงของอากาศยาน
(๓) ค่าบริการที่เก็บอากาศยาน
(๔) ค่าบริการในลานจอดอากาศยาน
(๕) ค่ าบริ การ ค่ าภาระ หรื อเงิ นตอบแทนอื่ นใดตามที่ ก าหนดโดยพระราช
กฤษฎีกา
ค่าบริการตาม (๒) และ (๓) ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินอัตราที่กาหนดในข้อบังคับซึ่ง
ต้องไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใดตาม (๔) และ (๕) ให้เป็ นไปตาม
เงื่อนไขและอัตราตามหลักเกณฑ์ที่ ผอู้ านวยการอนุ มตั ิ ทั้งนี้ ในการอนุ มตั ิของผูอ้ านวยการ
ให้คานึ งถึงความเป็ นธรรมของผูบ้ ริโภคและความ สามารถในการแข่งขันของสนามบินนั้น
ความในมาตรานี้ ให้ใช้บงั คับแก่ที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ
ด้วย
มาตรา ๕๗๕๖ เจ้า ของหรื อ ผู้ด าเนิ น การเครื่ อ งอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ จะเรียกเก็บค่าบริการเครื่องอานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศได้ตามเงื่อนไขและอัตราที่ผอู้ านวยการอนุ มตั ิ

๕๕
๕๖

๕๙

มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๕๘ ให้รัฐมนตรี มีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนดเขต
บริเวณใกล้เคียงสนามบิน หรือสถานที่ต้งั เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็ น
เขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
มาตรา ๕๙ ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘ ห้ามมิให้
บุคคลใดก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืน
ต้น เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการให้อนุ ญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกาหนดเงื่อนไขอย่างใดๆ
ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๖๐ ถ้า ปรากฏว่ามี การฝ่ าฝื น ต่ อ มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ ง หรื อ ฝ่ าฝื น
เงื่อนไขตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจสัง่ เป็ นหนังสือให้ผฝู้ ่ าฝื น
จัดการรื้ อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้ายต้นไม้น้ันภายในเวลาที่กาหนด
ในกรณี ที่มีการฝ่ าฝื นคาสัง่ ของพนั กงานเจ้าหน้า ที่ ตามวรรคก่อน ให้พนั กงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจจัดการรื้ อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้ายต้นไม้น้ันเสียเอง
ค่าใช่จ่ายในการนี้ ให้ผฝู้ ่ าฝื นเป็ นผูช้ ดใช้
มาตรา ๖๐/๑ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๐/๓๔ สนามบิ น อนุ ญ าตหรื อที่ ขึ้นลง
ชัว่ คราวอนุ ญาตจะเปิ ดให้บริ การแก่สาธารณะได้ต่อเมื่อได้รับใบรับรองการดาเนิ นงาน
สนามบินสาธารณะจากผูอ้ านวยการ
ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะให้เป็ นไปตามประเภทของสนามบิน
อนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตตามที่กาหนดในกฎกระทรวง โดยคานึ งถึงสภาพที่ต้งั
ขนาดของอากาศยานที่ใช้ขนลง
ึ้
จานวนผูโ้ ดยสารที่ใช้บริการ และประเภทการบิน
มาตรา ๖๐/๒ เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราว
อนุ ญาตที่ประสงค์จะเปิ ดให้บริการแก่สาธารณะ ให้ยื่นคาขอรับใบรับรองการดาเนิ นงาน
สนามบินสาธารณะต่ อผูอ้ านวยการ พร้อมทั้งคู่มือการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่
ขึ้ นลงชัว่ คราวอนุ ญาตนั้นและเอกสารหลักฐานอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อกาหนด

๖๐

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖๐/๓๕๗ ภายใต้บังคับ มาตรา ๖๐/๓๔ และมาตรา ๖๐/๓๕ [sic] ผู้
ขอรับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิ นสาธารณะ ต้องเป็ นนิ ติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในกฎกระทรวง และให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บงั คับ
กับคุณสมบัติและลักษณะของผูข้ อโดยอนุ โลม
ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะประเภทที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศ
ยาน ผูอ้ านวยการอาจกาหนดให้ใช้คุณสมบัติและลักษณะอื่นที่ แตกต่ างจากที่ กาหนดใน
วรรคหนึ่ งก็ได้
ความในวรรคหนึ่ งและวรรคสองไม่ใช้บงั คับกับส่วนราชการหรือหน่ วยงานของรัฐ
ที่ดาเนิ นการสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตที่เปิ ดให้บริการแก่สาธารณะ
มาตรา ๖๐/๔ ให้นาความในมาตรา ๔๑/๒๓ (๑) และ (๒) มาตรา ๔๑/๒๔
มาตรา ๔๑/๒๕ และมาตรา ๔๑/๒๖ มาใช้บังคับกับทุน อานาจการบริหารกิจการ และ
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผูจ้ ดั การหรือบุคคลผูม้ ีอานาจจัดการของผูข้ อรับใบรับรอง
การดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะโดยอนุ โลม
มาตรา ๖๐/๕ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะ เมื่อผูข้ อใบรับรองการ
ดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะได้ยื่นคาขอตามมาตรา ๖๐/๒ แล้ว ถ้าผูอ้ านวยการเห็นว่ามี
เหตุอนั สมควรที่จะให้ดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตที่ขอใบรับรอง
เป็ นการชัว่ คราวไปพลางก่อน ให้ผอู้ านวยการมีอานาจออกใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิน
สาธารณะชัว่ คราวได้ โดยจะกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดไว้ดว้ ยก็ได้
ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิ นสาธารณะชัว่ คราว ให้ใช้ได้จนกว่าจะออก
ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิ นสาธารณะ หรื อจนถึ งวันที่ ผูอ้ านวยการกาหนดไว้ใ น
ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะชัว่ คราวนั้น แต่ตอ้ งไม่เกินหกเดือนนับจากวันที่
ออกใบรับรอง
ใบรับ รองการดาเนิ น งานสนามบิ น สาธารณะชัว่ คราวตามมาตรานี้ ให้เสี ย
ค่าธรรมเนี ยมเป็ นรายเดือนตามอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง

๕๗

๖๑

มาตรา ๖๐/๓ วรรคหนึ่ งและวรรคสอง เพิ่ม โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.
๒๕๕๑ มาตรา ๖๐/๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ ทั้งนี้ มาตรา ๖๐/๓ วรรคหนึ่ ง สมควรจะต้องยกเลิกข้อความ “ภายใต้บงั คับ
มาตรา ๖๐/๓๔ และมาตรา ๖๐/๓๕” เนื่ องจากมาตรา ๖๐/๓๔ และมาตรา ๖๐/๓๕ ได้ถูกยกเลิกไป
แล้ว ข้อความที่ตกค้างอยู่จึงมิได้มีความหมายใดๆ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖๐/๖ ผูอ้ านวยการจะออกใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ
ให้แก่ผขู้ อได้เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผูข้ อมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๖๐/๓ และมาตรา ๖๐/๔
(๒) ลักษณะทางกายภาพของสนามบิ นอนุ ญาตหรื อที่ ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาต
และของสิ่งกีดขวางโดยรอบ ตลอดจนสิ่งอานวยความสะดวก สิ่งติดตั้ง อุปกรณ์ และบริการ
ทั้งในเวลาปกติและเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดในข้อกาหนด
(๓) ผูท้ ี่จะเป็ นผูจ้ ดั การสนามบินสาธารณะมีใบรับรองตามมาตรา ๖๐/๑๒
(๔) มีระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดาเนิ นงาน ระบบการจัดการด้านนิ รภัย
และการรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน และคู่มือการดาเนิ นงานสนามบิน
อนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตนั้น เป็ นไปตามมาตรา ๖๐/๑๕
(๕) มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีจานวนเพียงพอในการดาเนิ นงานสนามบิน
อนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาต
ในการออกใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ ผูอ้ านวยการอาจกาหนด
เงื่อนไขหรือข้อจากัดเกี่ยวกับการดาเนิ นงานได้ตามที่เห็นสมควร และเพื่อประโยชน์ในการ
บังคับ การให้เป็ นไปตามบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัติ นี้ ให้ ผู้อ านวยการแยกประเภท
เงื่อนไขหรือข้อจากัดในใบรับรองว่าเงื่อนไขหรือข้อจากัดใดเป็ นเงื่อนไขหรือข้อจากัดที่เป็ น
สาระสาคัญ
ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะให้เป็ นไปตามแบบที่ ผูอ้ านวยการ
ประกาศกาหนด
มาตรา ๖๐/๗ ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะให้มีอายุคราวละ
สิบปี แต่ท้งั นี้ ต้องไม่เกินอายุใบอนุ ญาตจัดตั้งสนามบิน
มาตรา ๖๐/๘ การขอต่ออายุใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ ให้
ผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิ นสาธารณะยื่นคาขอต่ อ ผูอ้ านวยการก่อ นวัน ที่
ใบรับรองดังกล่าวสิ้ นอายุไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อกาหนด
เมื่อผูอ้ านวยการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและขีดความสามารถของผูข้ อแล้ว หาก
ปรากฏว่าผูข้ อคงมีคุณสมบัติและขีดความสามารถในการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่
ขึ้ นลงชัว่ คราวอนุ ญาตได้ตามใบรับรอง ให้ผอู้ านวยการต่ออายุใบรับรอง ทั้งนี้ ตามระยะเวลา
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๐/๗
เมื่อได้ยื่นคาขอต่ ออายุใบรับรองตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้ผูไ้ ด้รับใบรับรองการ
ดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตนั้น
ต่อไปได้ จนกว่าผูอ้ านวยการจะสัง่ ไม่อนุ ญาตให้ต่ออายุใบรับรอง

๖๒

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖๐/๙ เมื่อมีเหตุตามมาตรา ๖๐/๓๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ผอู้ านวยการ
มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดไว้ในใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิน
สาธารณะได้ตามที่เห็นสมควร
มาตรา ๖๐/๑๐ หากผู้ไ ด้รับ ใบรับ รองการด าเนิ น งานสนามบิ น สาธารณะ
ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการดาเนิ นงานให้แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในใบรับรองการ
ดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะให้ยื่นคาขอต่อ ผูอ้ านวยการผูอ้ านวยการล่วงหน้าอย่างน้อย
หกสิบวัน พร้อมทั้งยืน่ เอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๖๐/๑๑ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะต้องจัดให้
มีผจู้ ดั การสนามบินสาธารณะคนหนึ่ ง เป็ นผูม้ ีหน้าที่รบั ผิดชอบในการดาเนิ นงานสนามบิน
อนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตที่ได้รบั ใบรับรอง
มาตรา ๖๐/๑๒ ผูท้ ี่ จะเป็ นผูจ้ ัดการสนามบิ นสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑๑
จะต้องเป็ นผูท้ ี่ได้รบั ใบรับรองผูจ้ ดั การสนามบินสาธารณะจากผูอ้ านวยการ
การขอ การออก และการเพิกถอนใบรับรองผูจ้ ัดการสนามบิ นสาธารณะ ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๖๐/๑๓ ผู้จัด การสนามบิ น สาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑๑ ต้อ งมี
คุณสมบัติดงั ต่อไปนี้
(๑) มีอายุไม่ตา่ กว่า ๓๕ ปี บริบรู ณ์
(๒) มีความรูแ้ ละความชานาญตามที่กาหนดในข้อ กาหนด
(๓) มีคุณสมบัติอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๖๐/๑๔ ให้ผู้จัด การสนามบิ น สาธารณะมี ห น้ า ที่ รับ ผิ ด ชอบในการ
ดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตซึ่งให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกับ
ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๐/๑๕ (๑)
(๓) (๔) และ (๕) มาตรา ๖๐/๑๖ และมาตรา ๖๐/๑๗

๖๓

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖๐/๑๕ ผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการแก่ผใู้ ช้บริการอย่างเสมอภาค และจัดเก็บค่าบริการ ค่าภาระหรือ
เงินตอบแทนอื่นใดให้เป็ นไปตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐/๓๗
(๒) ควบคุมการดาเนิ นการของผูจ้ ดั การสนามบินสาธารณะ
(๓) ดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตนั้น โดย
(ก) จัดให้มี ปรับปรุง และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการ
ดาเนิ นงานระบบการจัดการด้านนิ รภัย การรักษาความปลอดภัย และระบบการตรวจสอบ
ภายในของสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตนั้น
(ข) จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ และมีระบบควบคุ มดูแลการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรดังกล่าวอยูเ่ สมอ
(ค) จัดให้มีคู่มือการดาเนิ นงานสนามบิ นอนุ ญาตหรื อที่ ขึ้นลงชัว่ คราว
อนุ ญาตสาหรับบุคลากรอย่างครบถ้วน และปรับปรุงหรือแก้ไขคู่มือการดาเนิ นงานดังกล่าว
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ
(ง) รักษาสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาต สิ่งอานวยความ
สะดวกรวมทั้งสิ่งติดตั้งและอุปกรณ์ในสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตนั้น ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดในข้อกาหนด
(จ) ควบคุมดูแลการบริการภายในสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราว
อนุ ญาตตามที่ได้รบั ใบรับรองนั้น ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่กาหนดในข้อกาหนด
(ฉ) จัดทารายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่ผอู้ านวยการกาหนด
(๔) ให้ความร่วมมือแก่ผอู้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดาเนิ นการ
ตามมาตรา ๖๐/๑๙ มาตรา ๖๐/๒๐ และมาตรา ๖๐/๒๒
(๕) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในข้อกาหนด
การดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตตาม (๓) ให้เป็ นไป
ตามประเภทใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะที่ได้รบั
ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดาเนิ นงาน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ
ควบคุมดูแลการปฏิบตั ิหน้าที่ของบุคลากร และคู่มือการดาเนิ นงานตาม (๓) ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานและมีขอ้ มูลที่ครบถ้วนตามระเบียบที่ผอู้ านวยการกาหนด
มาตรา ๖๐/๑๖ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะต้องควบคุม
ดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอมให้ผูอ้ ื่นใช้สนามบินอนุ ญาตหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาตที่
ได้รบั ใบรับรองนั้นผิดเงื่อนไขหรือข้อจากัดที่กาหนดไว้ในใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิน
สาธารณะ

๖๔

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖๐/๑๗ เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในการดาเนิ นงาน
ตามใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิน
สาธารณะมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ตรวจค้นผู้โดยสาร ผู้ป ระจ าหน้ า ที่ หรื อผูป้ ฏิบัติงานที่ จะขึ้ นอากาศยาน
รวมถึงสิ่งใดๆ ที่บุคคลดังกล่าวจะนาขึ้ นอากาศยาน
(๒) ตรวจค้นสัมภาระหรือสิ่งของที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน
(๓) ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งสิ่งของที่จะเข้าไปในเขตหวงห้ามของ
สนามบิน
การตรวจค้นตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
ข้อกาหนด
ในการดาเนิ นการตามมาตรานี้ ให้ผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิน
สาธารณะประกาศเขตหวงห้าม และแต่งตั้งพนักงานเพื่อปฏิบตั ิการ โดยการแต่งตั้งพนักงาน
ดังกล่าว จะต้องแจ้งให้ผอู้ านวยการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจาเป็ นเร่งด่วน ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่ผอู้ านวยการกาหนด
ให้ผู้อ านวยการมี อ านาจก าหนดคุ ณสมบัติ ของพนั ก งานเพื่ อดาเนิ นการตาม
มาตรานี้ และผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะจะต้องจัดทาบันทึกประวัติ
และผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบที่ผอู้ านวยการกาหนด
ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนั กงานตามมาตรานี้ ให้ถือว่าผูน้ ้ั นเป็ นเจ้าพนั กงาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๖๐/๑๘ ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ น ผู้ไ ด้รับ ใบรับ รองการด าเนิ น งาน
สนามบินสาธารณะอาจขอให้ผูอ้ านวยการกาหนดให้ผดู้ าเนิ นการเดินอากาศหรือตัวแทน
ของผูด้ าเนิ นการเดินอากาศเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ตรวจค้นสัมภาระหรือสินค้าที่จะบรรทุกไป
กับ อากาศยานที่ ขึ้ นจากสนามบิ น อนุ ญ าตหรื อ ที่ ขึ้ นลงชัว่ คราวอนุ ญ าตที่ ใ ห้บ ริ ก ารแก่
สาธารณะแทน และให้นาความในมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า
มาใช้บงั คับ [sic]
มาตรา ๖๐/๑๙๕๘ ในกรณีที่มีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบ
เรี ยบร้อย ให้รัฐมนตรี หรือผูอ้ านวยการมีอานาจสัง่ ให้พนั กงานเจ้าหน้าที่ เข้าดาเนิ นการ
เกี่ยวกับการตรวจค้นตามมาตรา ๖๐/๑๗ และมาตรา ๖๐/๑๘ ได้
มาตรา ๖๐/๒๐ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาต
หรื อ ที่ ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญ าตที่ ได้รับ ใบรับ รองการดาเนิ น งานสนามบิ น สาธารณะ ให้
ผูอ้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
๕๘

๖๕

มาตรา ๖๐/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
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(๑) เข้าไปในสนามบินอนุ ญาตหรือที่ ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาตที่ ได้รับใบรับรอง
การดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะตามหมวดนี้ ในระหว่างพระอาทิตย์ขนถึ
ึ้ งพระอาทิตย์ตก
หรือในระหว่างเวลาทาการของสถานที่ดงั กล่าว เพื่อตรวจสอบการดาเนิ นงานและเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
(๒) ยึดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนิ นงานเพื่อการตรวจสอบ
(๓) มีหนั งสือเรียกบุคคลใดมาให้ถอ้ ยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
(๔) สัง่ ระงับการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะในส่วนที่ไม่เป็ นไปตามกระบวนการ
การดาเนิ นงาน ระบบการจัดการด้านนิ รภัย การรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบ
ภายใน คู่มือการดาเนิ นงานสนามบิน หรือเงื่อนไขหรือข้อจากัดที่ ผอู้ านวยการกาหนดตาม
มาตรา ๖๐/๖ หรือที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการ
มาตรา ๖๐/๒๑ ผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิ นสาธารณะจะโอน
สิทธิตามใบรับรองให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากผูอ้ านวยการ
การยื่นคาขอโอนสิ ทธิ ตามวรรคหนึ่ ง ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๖๐/๒๒ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ
ให้ผูอ้ านวยการมีอานาจสัง่ ระงับการดาเนิ นงานของสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราว
อนุ ญาตที่ได้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือสัง่
ให้เจ้าหน้าที่เข้าดาเนิ นงานแทนจนกว่าเหตุดงั กล่ าวจะหมดไป
มาตรา ๖๐/๒๓ เพื่อประโยชน์ แห่งความมัน่ คงของชาติ รัฐมนตรี โดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอานาจสัง่ ควบคุมการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลง
ึ้
ชัว่ คราวอนุ ญาตที่ได้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะเป็ นการชัว่ คราวได้
ในการสัง่ ควบคุมการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาต
ตามมาตรานี้ ให้รฐั มนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมสนามบินขึ้ นคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย
ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งตามคาแนะนาของคณะกรรมการการบินพลเรือน และ
กรรมการอีกไม่เกินหกคนโดยให้มี ผูแ้ ทนจากกระทรวงคมนาคมอย่า งน้อ ยหนึ่ งคนและ
บุคคลที่คณะกรรมการการบินพลเรือนเสนอแต่งตั้งหนึ่ งคน และผูท้ รงคุณวุฒิอื่น
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มาตรา ๖๐/๒๔ ให้ผู้อ านวยการแจ้งค าสัง่ ควบคุ ม การดาเนิ น งานสนามบิ น
อนุ ญาตหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ เป็ นหนั งสือให้ผูไ้ ด้รับใบรับรอง
การดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะทราบและให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สนามบิน
อนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตนั้น หรือที่อื่นตามที่ ผอู้ านวยการเห็นสมควร พร้อมทั้ง
ให้ประกาศในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยสองฉบับสามวันติดต่อกัน
มาตรา ๖๐/๒๕ เมื่อมีคาสัง่ ควบคุมการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนึ้
ลงชัว่ คราวอนุ ญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ ให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินมีอานาจหน้าที่
จัดการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตดังกล่าว
ให้ประธานกรรมการควบคุมสนามบิน เป็ นผูแ้ ทนของนิ ติบุคคลที่ได้รบั ใบรับรอง
การดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินมีอานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
อานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๐/๒๐ และให้มีอานาจแต่งตั้งและกาหนด
อานาจหน้าที่ของพนั กงานควบคุมสนามบินคนหนึ่ งหรือหลายคน ให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่ ง
อย่างใดได้
มาตรา ๖๐/๒๖ เมื่อมีคาสัง่ ควบคุมการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขึ้นลง
ชัว่ คราวอนุ ญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓
(๑) ห้ามมิให้คณะกรรมการ กรรมการ และพนั กงานของนิ ติบุคคลที่ได้รับ
ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ กระทากิจการใดๆ ของสนามบินอนุ ญาตหรือ
ที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตที่รฐั มนตรีสงั ่ ควบคุมตามมาตรา ๖๐/๒๓ อีกต่อไป เว้นแต่จะได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการควบคุมสนามบิน
(๒) ให้กรรมการและพนักงานของสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาต
นั้นจัดการตามสมควรเพื่อรักษาทรัพย์และประโยชน์ของสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราว
อนุ ญาตนั้น และต้องรีบรายงานให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินทราบ และส่งมอบทรัพย์สิน
พร้อ มด้ว ยสมุ ด บัญ ชี เอกสาร และสิ่ งอื่ น อัน เกี่ ยวกับ กิ จ การ สิ น ทรัพ ย์และหนี้ สิ น ให้
คณะกรรมการควบคุมสนามบินโดยไม่ชกั ช้า
มาตรา ๖๐/๒๗ เมื่อมีคาสัง่ ควบคุมการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนึ้
ลงชัว่ คราวอนุ ญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ ให้ผูค้ รอบครองทรัพย์สินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง
[sic] สนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตนั้น แจ้งการครอบครองให้คณะกรรมการ
ควบคุมสนามบินทราบโดยไม่ชกั ช้า

๖๗

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖๐/๒๘ ในการเข้าควบคุมสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาต
ตามมาตรา ๖๐/๒๓ ให้เรียกเก็บค่าดาเนิ นกิจการสนามบินอนุ ญาตหรือที่ ขึ้นลงชัว่ คราว
อนุ ญาตนั้นเป็ นรายได้ของแผ่นดิน
ค่าดาเนิ นกิจการสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตตามวรรคหนึ่ ง ให้
เก็ บในอัตราร้อยละห้าของรายได้ของสนามบิ นอนุ ญาตหรื อที่ ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาต ใน
ระหว่างที่เข้าควบคุมสนามบินหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวนั้น
หากในรอบปี บัญชีใด การดาเนิ นกิจการสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราว
อนุ ญาตนั้น ไม่มีกาไรหรือมีกาไรไม่ครบค่าดาเนิ นกิจการสนามบินหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวตาม
อัตราที่กาหนดไว้ในวรรคสอง ให้ได้รบั การยกเว้นหรือเรียกเก็บค่าดาเนิ นกิจการได้เท่าที่มี
กาไร แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๐/๒๙ กรรมการควบคุมสนามบิน และพนั กงานควบคุมสนามบินที่
คณะกรรมการควบคุมสนามบินแต่งตั้ง อาจได้รบั ค่าตอบแทนตามที่รฐั มนตรีกาหนด
ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการควบคุมสนามบิน ให้จ่ายจากสินทรัพย์ของนิ ติ
บุคคลที่ได้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ
มาตรา ๖๐/๓๐ เมื่ อ คณะกรรมการควบคุ ม สนามบิ น เห็ น ว่ า เหตุ แห่ ง การ
ควบคุมสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตหมดสิ้ นไป ให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อสัง่
เลิกการควบคุม และให้นามาตรา ๖๐/๒๔ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
เมื่ อ รัฐ มนตรี สัง่ เลิ ก การควบคุ ม ให้ค ณะกรรมการควบคุ ม สนามบิ น ส่ งมอบ
สนามบิ น อนุ ญ าตหรื อ ที่ ขึ้ นลงชัว่ คราวอนุ ญ าตนั้ น แก่ ผู้ไ ด้รับ ใบรับ รองการด าเนิ น งาน
สนามบินสาธารณะดังกล่าวตามระเบียบที่ผอู้ านวยการกาหนด
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มาตรา ๖๐/๓๑ ผูอ้ านวยการมีอานาจพักใช้ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิน
สาธารณะได้ ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะหรือผูจ้ ดั การสนามบิน
สาธารณะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ กาหนดไว้ในมาตรา ๖๐/๑๔ มาตรา ๖๐/๑๕
มาตรา ๖๐/๑๖ หรือมาตรา ๖๐/๑๗ และผูอ้ านวยการได้สงั ่ ให้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไม่อาจแก้ไข
ปรับปรุงการดาเนิ นงานให้เกิดความปลอดภัยได้ภายในระยะเวลาตามคาสัง่ ของผูอ้ านวยการ
ให้ผอู้ านวยการกาหนดระยะเวลาสัง่ พักใช้ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน
(๒) ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะหรือผูจ้ ดั การสนามบิน
สาธารณะไม่ยินยอมให้ผูอ้ านวยการหรือพนั กงานเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการตามอานาจหน้าที่
หรือไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของผูอ้ านวยการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๐/๒๐
มาตรา ๖๐/๓๒ ผู้อ านวยการมี อ านาจเพิ ก ถอนใบรับ รองการด าเนิ น งาน
สนามบินสาธารณะได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีความจาเป็ นเพื่อความมัน่ คงของชาติ
(๒) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของสนามบินอนุ ญาต
หรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตหรือของบริเวณใกล้เคียงสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราว
อนุ ญาตในสาระสาคัญแตกต่ างไปจากในขณะที่ ออกใบรับรองการดาเนิ น งานสนามบิ น
สาธารณะจนเป็ นเหตุให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้สนามบินหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวนั้น
(๓) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดาเนิ น
งานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาต อันมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการ
ดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตในลักษณะที่ไม่อาจแก้ไขได้
(๔) ผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิ นสาธารณะได้รับใบรับรองโดย
แสดงข้อเท็ จจริงอันเป็ นเท็ จหรือไม่ครบถ้วน โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้รบั ใบรับรองโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
(๕) ผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิ นสาธารณะขาดคุ ณสมบัติหรือ
ลักษณะตามมาตรา ๖๐/๓ หรือมาตรา ๖๐/๔ และไม่แก้ไขภายในกาหนดระยะเวลาตาม
คาสัง่ ของผูอ้ านวยการ
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(๖) ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะหรือผูจ้ ดั การสนามบิน
สาธารณะฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๐/๑๔ มาตรา ๖๐/๑๕ มาตรา ๖๐/๑๖ และ
มาตรา ๖๐/๑๗ ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผใู้ ช้บริการอย่างร้ายแรง
(๗) มีการสัง่ พักใช้ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะตั้ง แต่สองครั้ง
ขึ้ นไปภายในช่วงเวลาสองปี
เมื่อผูอ้ านวยการสัง่ เพิกถอนใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ ให้ผู้
ได้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะส่งคืนใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิน
สาธารณะต่อผูอ้ านวยการภายในเจ็ดวัน นับแต่วนั ที่ทราบคาสัง่ เพิกถอนใบรับรอง
มาตรา ๖๐/๓๓๕๙ เพื่อประโยชน์แห่งความต่อเนื่ องของการให้บริการสาธารณะ
ในกรณี ที่มีการสัง่ พักใช้หรื อเพิ กถอนใบรับรองการดาเนิ น งานสนามบิ นสาธารณะตาม
มาตรา ๖๐/๓๑ หรือมาตรา ๖๐/๓๒ รัฐมนตรีหรือผูอ้ านวยการอาจสัง่ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
เข้าดาเนิ นงานสนามบิ นอนุ ญาตหรื อที่ ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาตต่ อไปเป็ นการชัว่ คราวเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดแก่สาธารณะได้ ทั้งนี้ ให้นามาตรา ๖๐/๒๓ มาตรา ๖๐/๒๔
มาตรา ๖๐/๒๕ มาตรา ๖๐/๒๖ มาตรา ๖๐/๒๗ มาตรา ๖๐/๒๘ มาตรา ๖๐/๒๙ และ
มาตรา ๖๐/๓๐ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๖๐/๓๔๖๐ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๐/๓๕๖๑ (ยกเลิก)

๕๙

๖๐

๖๑

๗๐

มาตรา ๖๐/๓๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖๐/๓๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และยกเลิกโดยพระ
ราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖๐/๓๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และยกเลิกโดยพระ
ราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
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หมวด ๖ ทวิ
ค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออก๖๒
มาตรา ๖๐/๓๖ ในหมวดนี้
“ปี บัญชี ” หมายความว่า ปี บัญชี ที่เจ้าของหรื อผูด้ าเนิ นการสนามบิ นอนุ ญาต
ต้องจัดทาบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี แต่สาหรับส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ และ
รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน ให้หมายความรวมถึงปี งบประมาณตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
มาตรา ๖๐/๓๗ ค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกให้เรียกเก็บได้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์
เกี่ยวกับความปลอดภัยและการบารุงรักษาสนามบิน การจัดหาและปรับปรุงสิ่งอานวยความ
สะดวกในสนามบินสาหรับผูโ้ ดยสาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจาก
การใช้สนามบิน
เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตจะเรียกเก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออก
จากผูโ้ ดยสารอากาศยาน ณ สนามบินอนุ ญาตได้ เมื่อได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
มาตรา ๖๐/๓๘ เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตที่ประสงค์จะเรียก
เก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารตามมาตรา ๖๐/๓๗ ให้ยื่นคาขอต่อผูอ้ านวยการเพื่อเสนอรัฐมนตรี
อนุ มตั ิ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๖๐/๓๙ ค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกให้ใช้จ่ายได้ เพื่อการดังต่อไปนี้
(๑) การซ่อมแซม ปรับปรุง หรือขยายสนามบิน
(๒) การจัดหา ปรับปรุง หรื อดาเนิ นงานสิ่งอานวยความสะดวกในสนามบิน
ให้แก่ผโู้ ดยสาร
(๓) การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน
(๔) การก่อสร้างหรือการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้ นจาก
การใช้สนามบิน
(๕) การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน
(๖) การอื่นที่เกี่ยวเนื่ องกับสนามบิน ตามที่รฐั มนตรีอนุ มตั ิ

๖๒

๗๑

หมวด ๖ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ ส่วนชื่อหมวด “ค่าบริการ
ผูโ้ ดยสารขาออก” และมาตรา ๖๐/๓๖ ถึงมาตรา ๖๐/๔๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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มาตรา ๖๐/๔๐ ให้เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตที่ได้รบั อนุ มตั ิ ให้
เรียกเก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง จัดทา
(๑) งบที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกตามหลักเกณฑ์
การปั นส่วนที่ผอู้ านวยการเห็นชอบ
(๒) งบประมาณประจาปี โดยให้แยกเป็ นงบลงทุนและงบทาการ
(๓) รายงานเกี่ยวกับการเงินแสดงถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งปั ญหาและอุปสรรค
ในการรับและจ่ายเงินค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกที่ได้รบั
งบประมาณประจาปี ตาม (๒) ให้ยื่นต่อผูอ้ านวยการก่อนเริ่มปี บัญชีไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวันและในกรณีที่ค่าใช้จ่ายงบลงทุนมีจานวนเกินกว่าที่กาหนดในกฎกระทรวงให้จดั ทา
เป็ นโครงการเสนอต่อรัฐมนตรีเพื่ออนุ มตั ิก่อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รฐั มนตรีกาหนด
รายงานเกี่ ยวกับ การเงิ น ตาม (๓) ให้ยื่น ต่ อ ผู้อ านวยการทุ ก ครึ่ งรอบปี บัญชี
ภายในหกสิบวันนับแต่วนั ครบกาหนด
มาตรา ๖๐/๔๑ เพื่อประโยชน์ในการอานวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสาร เจ้าของ
หรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตอาจขอให้ผอู้ านวยการกาหนดให้เจ้าของหรือผูจ้ ดทะเบียน
อากาศยานหรือผูด้ าเนิ นการเดินอากาศจัดเก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกแทนได้
ให้ผอู้ านวยการมีอานาจสัง่ ให้เจ้าของหรือผูจ้ ดทะเบียนอากาศยาน หรือผูด้ าเนิ น
การเดินอากาศเป็ นผูจ้ ดั เก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในข้อกาหนด ทั้งนี้ จะกาหนดให้มีค่าตอบแทนการจัดเก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกแก่
ผูจ้ ดั เก็บไว้ดว้ ยก็ได้
บุคคลตามวรรคสอง มีหน้าที่จดั เก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกและนาส่งให้แก่
เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่
กาหนดในข้อกาหนดในกรณี ที่ไม่นาส่ งหรื อนาส่ งเงินค่าบริ การผูโ้ ดยสารขาออกไม่ครบ
ภายในกาหนดระยะเวลา บุคคลนั้นต้องชดใช้จานวนเงินค่าบริการที่ขาดพร้อมด้วยเงินเพิ่ม
ร้อยละยีส่ ิบห้าต่อปี ให้แก่เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาต

๗๒
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มาตรา ๖๐/๔๒ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดเก็บและการใช้จ่ายค่าบริการ
ผูโ้ ดยสารขาออกให้ผอู้ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้า ไปในสนามบิ น อนุ ญ าต หรื อ สถานที่ ป ระกอบการของเจ้า ของหรื อ
ผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาต หรือของผูม้ ีหน้าที่จดั เก็บตามมาตรา ๖๐/๔๑ วรรคสอง
ในระหว่างเวลาพระอาทิ ตย์ขึ้นถึ งพระอาทิ ตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทาการของสถานที่
ดังกล่าวเพื่อตรวจสอบการปฏิบตั ิการตามความในหมวดนี้
(๒) ตรวจสอบการทางบประมาณ การจัดเก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออก และ
การทาบัญชี
(๓) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับค่าบริก ารผูโ้ ดยสาร
ขาออก
(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถอ้ ยคาหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
มาตรา ๖๐/๔๓ เพื่อประโยชน์ในการบริหารสนามบินที่ใช้เพื่อสาธารณะเป็ นการ
ทัว่ ไป ให้รฐั มนตรีมีอานาจกาหนดให้เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตนาเงินที่ได้
จากการจัดเก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกในอัตราไม่เกินร้อยละสิบเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
ตามมาตรา ๖๐/๔๔
มาตรา ๖๐/๔๔ ให้กรมท่าอากาศยานจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนขึ้ นทุน หนึ่ งตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
ในกรณี ที่สนามบิ นอนุ ญาตตามหมวดนี้ ดาเนิ นงานโดยกรมท่ าอากาศยานให้
นาส่งเงินค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออกที่กรมการขนส่งทางอากาศจัดเก็บได้ตามมาตรา ๖๐/๓๗
วรรคสอง เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ ง
การใช้จ่ายเงินจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์
และวิธีการในการใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่รฐั มนตรีกาหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวง
การคลังและให้อธิบดีจดั ทารายงานการเงินเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออก
ที่ได้รบั ตามวรรคสอง ยืน่ ต่อรัฐมนตรีทุกหกเดือน

๗๓

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖๐/๔๕ ในกรณี ที่ผูด้ าเนิ นการเดิ นอากาศ เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการ
สนามบินหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยาน เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการเครื่องอานวยความ
สะดวกในการเดินอากาศ หรือผูป้ ระกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยาน เรียกเก็บ
ค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าธรรมเนี ยม หรือค่าบริการ เกินอัตราที่กาหนดตามมาตรา ๒๐
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสองหรือมาตรา ๖๐ ฉ แล้วแต่กรณี ให้อธิบดี
สัง่ ให้นาเงินส่วนที่เกินส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ ภายในระยะเวลาที่
กาหนด แต่ตอ้ งไม่เกินกว่าสิบห้าวัน และในกรณีที่ไม่นาส่งให้คิดเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยีส่ ิบ
ห้าต่อปี
ในกรณีที่มีเหตุอนั สมควร อธิบดีอาจอนุ มตั ิให้ขยายกาหนดเวลาในการนาส่ง
เงินส่วนที่เกินและหรือเงินเพิ่ม ทั้งนี้ โดยให้ชาระดอกเบี้ ยตามอัตราดอกเบี้ ยเงินกูเ้ ฉลี่ยของ
ธนาคารพาณิชย์โดยทัว่ ไปตามระเบียบที่ผอู้ านวยการกาหนด
ในกรณีที่มีขอ้ โต้แย้ง ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองว่าด้วย
การอุทธรณ์คาสัง่ ทางปกครอง มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม
มาตรา ๖๐/๔๖ ความในหมวดนี้ ให้ใช้บังคับแก่ที่ขึ้นลงชัว่ คราวอนุ ญาตที่ให้
บริการสาธารณะด้วย
มาตรา ๖๐ ทวิ๖๓ (ยกเลิก)
มาตรา ๖๐ ตรี๖๔ (ยกเลิก)

๖๓

๖๔

๗๔

มาตรา ๖๐ ทวิ เพิ่ม โดยพระราชบัญญัติการเดิ นอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ และยกเลิ กโดย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๗
มาตรา ๖๐ ตรี เพิ่ม โดยพระราชบัญญัติการเดิ นอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ และยกเลิ กโดย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

หมวด ๖ ตรี
บริการในลานจอดอากาศยาน และบริการช่างอากาศ๖๕

มาตรา ๖๐ จัตวา ให้รฐั มนตรีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุ เบกษากาหนด
ลานจอดอากาศยานของสนามบินอนุ ญาต
เมื่อรัฐมนตรีกาหนดลานจอดอากาศยานของสนามบินอนุ ญาตใดแล้ว ห้ามมิให้
บุคคลใดประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ เว้นแต่ได้รบั
ใบอนุ ญ าตเป็ นผู้ประกอบการให้บ ริ ก ารในลานจอดอากาศยานหรื อ บริ ก ารช่ างอากาศ
แล้วแต่กรณี จากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุ มตั ิรฐั มนตรี
มาตรา ๖๐ เบญจ ผูร้ ับใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการให้บริก ารในลานจอด
อากาศยานหรือบริการช่างอากาศ ต้องมีคุณสมบัติและมีลกั ษณะตามข้อบังคับ หรือเป็ นสาย
การบิ นที่ กาหนดของต่ างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ยอมรับแล้วตามความตกลงว่าด้วย
บริการเดินอากาศ และประเทศที่กาหนดสายการบินนั้นมิได้วางข้อห้ามหรือข้อกากัดแก่สาย
การบินที่กาหนดของไทยในการประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการ
ช่างอากาศในประเทศนั้น
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการให้บริการ
ในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ อายุใบอนุ ญาต การพักใช้ใบอนุ ญาตและการ
เพิกถอนใบอนุ ญาตดังกล่าว ให้กาหนดโดยกฎกระทรวง
บุคคลซึ่งได้รบั อนุ ญาตตามมาตรานี้ ต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กาหนด
มาตรา ๖๐ ฉ ผูป้ ระกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานจะเก็บค่าบริการ
ในลานจอดอากาศยานได้ไม่เกินอัตราที่ผอู้ านวยการอนุ มตั ิดว้ ยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
มาตรา ๖๐ สัตต ห้ามมิให้ผใู้ ดเข้าไปในลานจอดอากาศยานเว้นแต่จะได้ปฏิบตั ิ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กาหนดโดยเจ้าของสนามบินอนุ ญาตหรือผูซ้ ึ่งได้รับ
มอบหมายจากเจ้าของให้เป็ นผูร้ กั ษาสนามบินอนุ ญาต
ผูเ้ ข้าไปในลานจอดอากาศยานต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับ

๖๕

๗๕

หมวด ๖ ตรี บริการในลานจอดอากาศยาน และบริการช่างอากาศมาตรา ๖๐ จัตวา ถึงมาตรา ๖๐
สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

หมวด ๗
อุบตั ิเหตุ

มาตรา ๖๑๖๖ เมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดขึ้ นแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักรหรือแก่
อากาศยานไทยในต่างประเทศ ให้ผจู้ ดทะเบียนอากาศยานนั้นในกรณีอากาศยานไทย หรือ
ตัวแทนเจ้าของในกรณีอากาศยานต่างประเทศ แจ้งอุบตั ิเหตุน้ันต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดย
ไม่ชกั ช้า และทารายงานตามที่กาหนดไว้ในข้อ กาหนด และดาเนิ นการทั้งปวงตามกฎหมาย
ว่าด้วยการดาเนิ นการเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุของอากาศยาน
เมื่อสานั กงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้ นแก่
อากาศยานตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้แจ้งหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว
มาตรา ๖๒๖๗ เมื่อเกิดอุบตั ิเหตุแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักร ให้อากาศยาน
นั้นอยู่ในความพิทกั ษ์ของปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผูซ้ ึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย
และห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบตั ิการอย่างหนึ่ งอย่างใดแก่อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้น
โดยมิได้รบั อนุ ญาตจากปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผูซ้ ึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย
พนักงานฝ่ ายปกครอง หรือตารวจ เว้นแต่กรณีจาเป็ นเพื่อ
(๑) ให้คน ไปรษณียภ์ ณ
ั ฑ์และสัตว์พน้ ภัย
(๒) คุม้ ครองอากาศยานนั้นมิให้เสียหายโดยไฟไหม้หรือเหตุอื่นใด
(๓) ป้องกันภยันตรายมิให้เกิดแก่ประชาชน
(๔) เคลื่ อนย้ายอากาศยานหรื อส่ วนของอากาศยานนั้ นมิให้กีดขวางต่ อการ
เดินอากาศ หรือการขนส่งอย่างอื่น
(๕) เคลื่ อนย้ายอากาศยานหรื อส่ วนของอากาศยานนั้ น ไปสู่ที่ ปลอดภัยเมื่ อ
อับปางในน้ า หรือ
(๖) เคลื่อนย้ายสิ่งของหรือสินค้าให้พน้ ภยันตราย ในกรณีนี้ให้ทาภายใต้ความ
ควบคุมดูแลของปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ ี่ปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย พนักงาน
ฝ่ ายปกครอง หรือตารวจ

๖๖

๖๗

๗๖

มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ และต่อมาแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๖๒ แก้ไ ขเพิ่ม เติ ม โดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติ มพระราชบัญญัติการเดิ นอากาศ พ.ศ.
๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๖๓ ให้รฐั มนตรีมีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดาเนิ นการ
สอบสวนในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับอุบตั ิเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร
มาตรา ๖๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งตั้งขึ้ นตามมาตรา ๖๓ มีอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งอากาศยานหรือส่วนของ
อากาศยานที่ประสบอุบตั ิเหตุน้ันตกหรือปรากฏอยู่
(๒) สัง่ ให้บุคคลใดๆ มาให้ถอ้ ยคาหรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็ นหลักฐานที่
เกี่ยวข้องกับอากาศยานซึ่งประสบอุบตั ิเหตุ

๗๗

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

หมวด ๘
อานาจตรวจ ยึดและหน่วงเหนี่ยว
มาตรา ๖๕ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจเรียกตรวจเอกสารตามมาตรา ๑๖
และถ้าปรากฏว่ามีการฝ่ าฝื นต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับเอกสารใด ให้พนั กงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจยึดเอกสารนั้นไว้เพื่อดาเนิ นการต่อไปได้
มาตรา ๖๖ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนั กงานเจ้าหน้ า ที่ มี
อานาจ
(๑) เข้าในสถานที่ใดๆ แห่งสนามบินอนุ ญาต ที่ขึ้นลงชัว่ คราวของอากาศยาน
หรือสถานที่ต้งั เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๒) เข้าในโรงงานหรือสถานที่ซึ่งเป็ นที่สร้าง ประกอบ ซ่อม หรือตรวจและถอด
ปรับอากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน และตรวจสอบการเหล่านั้ นตลอดถึงส่วนต่างๆ
และแบบที่เกี่ยวกับส่วนเหล่านั้นในระหว่างเวลาทางาน
(๓) ขึ้ นตรวจและค้นอากาศยานซึ่ งมีเหตุ ที่ จะเชื่ อว่ามี ของต้อ งห้ามหรื อต้อง
กากัดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด หรือของซึ่งได้นาเข้าในหรือจะนาออกนอก
ราชอาณาจักร อันเป็ นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
(๔) ตรวจอากาศยานซึ่งมีใบสาคัญสมควรเดินอากาศแล้วเป็ นครั้งคราวตามที่
เห็นสมควร
(๕) เข้าตรวจสถานที่เก็บอากาศยาน
(๖) ยึดของต้องห้ามหรือต้องกากัดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่ นใด
หรือของซึ่งได้นาเข้าในหรือจะนาออกนอกราชอาณาจักรอันเป็ นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
มาตรา ๖๗ เมื่อมีการฝ่ าฝื นต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับอากาศยาน
ใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจหน่ วงเหนี่ ยวการออกเดินทางของอากาศยานนั้น
มาตรา ๖๗/๑๖๘ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผูอ้ านวยการ ผูซ้ ึ่ง
ผูอ้ านวยการมอบหมายหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงบัตรประจาตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
บัตรประจาตัวให้เป็ นไปตามแบบที่ ผูอ้ านวยการกาหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุ เบกษา
มาตรา ๖๗/๒๖๙ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผอู้ านวยการ ผูซ้ ึ่ง
ผูอ้ านวยการมอบหมายและพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๖๘
๖๙

๗๘

มาตรา ๖๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๖๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

หมวด ๙
บทกาหนดโทษ๗๐
มาตรา ๖๘ ผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๑) นาอากาศยานทาการบิน โดยไม่นาใบสาคัญการจดทะเบียน ใบสาคัญ
สมควรเดิ นอากาศสมุดปูมเดิ นทาง ใบอนุ ญาตเครื่ องวิทยุสื่อสารถ้ามีเครื่ องวิทยุสื่อสาร
บัญชีแสดงรายชื่อผูโ้ ดยสารและบัญชีแสดงรายการสินค้าติดไปกับอากาศยานตามมาตรา
๑๖ (๑) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙)
(๒) นาอากาศยานทาการบิน โดยอากาศยานนั้นไม่แสดงเครื่องหมายสัญชาติ
และทะเบียนหรือไม่ติดแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยานตามมาตรา ๑๖ (๒)
(๓) นาอากาศยานทาการบิน โดยมีผูป้ ระจาหน้าที่ที่ไม่นาใบอนุ ญาตผูป้ ระจา
หน้าที่ของตนติดไปกับอากาศยานตามมาตรา ๑๖ (๕)
(๔) นาอากาศยานส่วนบุ คคลทาการบิ น โดยไม่นาใบอนุ ญาตใช้อากาศยาน
ส่วนบุคคลติดไปกับอากาศยานตามมาตรา ๒๙ เบญจ
(๕) นาอากาศยานทาการบิน โดยฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อจากัดความสมควร
เดิ นอากาศหรือข้อจากัดอื่นตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคสอง หรื อมาตรา ๔๑/๔ วรรคหนึ่ ง
หรือเงื่อนไขหรือข้อจากัดการใช้งานตามมาตรา ๔๑/๙ วรรคสอง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
ผูใ้ ดนาอากาศยานทาการบิ น โดยอากาศยานนั้ นไม่ได้จดทะเบียนอากาศยาน
ตามมาตรา ๓๐ หรือไม่มีสมุดปูมเดินทางตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมีผูป้ ระจาหน้าที่ซึ่งไม่มี
ใบอนุ ญาตผูป้ ระจาหน้าที่ในอากาศยานตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๙ ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานหรือผูด้ าเนิ นการเดินอากาศผูใ้ ดกระทา
การอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปด
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ไม่จดั ให้มีสมุดปูมเดินทางตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ ง หรือจัดให้มีสมุด
ปูมเดินทางแต่มีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง
(๒) ไม่เก็บรักษาสมุดปูมเดินทางตามที่กาหนดในข้อ กาหนดที่ออกตามมาตรา
๑๖/๑ วรรคสาม
(๓) ไม่จดั ให้มีเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือไม่ติดแผ่นแสดงเครื่องหมาย
อากาศยานตามที่กาหนดไว้ในข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๓๓
๗๐

๗๙

หมวด ๙ บทกาหนดโทษ มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๑๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๗๐ ผูค้ วบคุ มอากาศยานผู้ใดไม่บัน ทึ กรายการในสมุ ดปูมเดิ น ทาง
บันทึกรายการในสมุดปูมเดินทางไม่ครบถ้วน หรือบันทึกรายการในสมุดปูมเดินทางไม่ตรง
ตามความเป็ นจริงตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๗๑๗๑ ผู้ด าเนิ นการเดิ น อากาศผู้ใ ดกระท าการอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้ง
ปรับ
(๑) ไม่จัดให้มีบัญชีแสดงรายชื่อผูโ้ ดยสารหรือบัญชีแสดงรายการสินค้าตาม
มาตรา ๑๖/๓ วรรคหนึ่ ง หรือจัดให้มีแต่มีรายการไม่ ครบถ้วนหรือมีรายการไม่ตรงตาม
ความเป็ นจริง
(๒) ไม่เก็บรักษาบัญชีหรือไม่บนั ทึกรายการในบัญชีตามที่กาหนดในข้อกาหนด
ตามมาตรา ๑๖/๓ วรรคสอง
(๓) ไม่จัดให้มีแผนการบินหรือแผนปฏิบัติการบินตามที่ กาหนดไว้ในมาตรา
๑๖/๔
มาตรา ๗๒ เว้นแต่จะมีกรณี ฉุกเฉิ นอันอาจเป็ นอันตรายแก่อากาศยานหรื อ
บุคคลในอากาศยานผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) นาอากาศยานขึ้ นลงโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๕๐ ทวิ
(๒) นาอากาศยานบินนอกเส้นทางบินที่กาหนดในข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา
๑๘
มาตรา ๗๓๗๒ ผูค้ วบคุมอากาศยานผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๑) นาอากาศยานทาการบินโดยไม่มีแผนการบินตามมาตรา ๑๘/๑
(๒) ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรทางอากาศที่กาหนดในข้อบังคับที่ออก
ตามมาตรา ๑๘/๒
(๓) ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามกฎจราจรทางอากาศที่กาหนดในข้อบังคับที่ออก
ตามมาตรา ๑๘/๓
(๔) ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับหรือข้อกาหนดตามมาตรา ๑๙

๗๑
๗๒

๘๐

มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ และต่อมาแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๗๔ ผู้ [sic] กระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่ อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศเก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด หรือเกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตามมาตรา ๒๐
(๒) เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาต ซึ่ง
ให้บริการแก่สาธารณะเก็บค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใด นอกจากที่บญ
ั ญัติไว้
ในมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ ง หรือเกินอัตราที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนดหรือ [sic]
อนุ มตั ิตามมาตรา ๕๖ วรรคสองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี ๗๓
(๓) เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการเครื่องอานวยความสะดวกในการเดิ นอากาศ ซึ่ง
ให้บริการแก่สาธารณะเก็บค่าบริการโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๕๗
(๔) คณะกรรมการ กรรมการ และพนักงานของนิ ติบุคคลที่ได้รบั ใบรับรองการ
ดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะกระทากิจการใดๆ ของสนามบินอนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราว
อนุ ญาตโดยฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามมาตรา ๖๐/๒๖
(๕) เจ้าของหรือผูด้ าเนิ นการสนามบินอนุ ญาตเก็บค่าบริการผูโ้ ดยสารขาออก
โดยไม่ได้รบั อนุ มตั ิจากรัฐมนตรีหรือเก็บเกินกว่าที่รฐั มนตรีอนุ มตั ิตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรค
สอง
(๖) ผูป้ ระกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานผูใ้ ดเก็บค่าบริการเกินอัตรา
ที่ผอู้ านวยการอนุ มตั ิตามมาตรา ๖๐ ฉ
มาตรา ๗๕ ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยาน ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศ ผูป้ ระจาหน้าที่
บุคคลอื่นในอากาศยาน หรือผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะผูใ้ ดฝ่ าฝื น
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผูด้ าเนิ นการเดินอากาศหรือผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ
หรื อผูป้ ระกอบการในสนามบิ นอนุ ญาต หรื อผูม้ ีหน้าที่ ตอ้ งปฏิบัติตามแผนรักษาความ
ปลอดภัยหรือแผนนิ รภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๑ วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๗๓

๘๑

มาตรา ๗๔ (๒) ตอนท้าย สมควรตัดคาว่า “คณะกรรมการการบินพลเรือน” ออก หรือมิฉะนั้นก็ตอ้ ง
เพิ่มคาว่า “ผูอ้ านวยการ” ระหว่างคาว่า “หรือ” กับ “อนุ มตั ิ” ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๕๖ วรรคสาม ที่ให้อานาจผูอ้ านวยการในการอนุ มตั ิอตั ราดังกล่าว
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๗๖ ผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) นาอากาศยานบินเข้าหรือบินผ่านเขตห้ามหรือเขตกากัดการบินซึ่งรัฐมนตรี
ได้ประกาศกาหนดตามมาตรา ๒๒
(๒) นาอากาศยานไทยบิ นออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ ได้รับอนุ ญาตเป็ น
หนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗
(๓) นาอากาศยานต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้ นลงในราชอาณาจักรโดยไม่มีสิทธิ
หรือไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๘
(๔) นาอากาศยานทหารต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้ นลงในราชอาณาจักรโดย
ไม่ได้รบั อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๙
มาตรา ๗๗ ผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๖๐ สัตต วรรคหนึ่ งหรือวรรค
สอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๗๘ ผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) บังคับหรือปล่อยอากาศยาน ซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้ งร่มอากาศโดยไม่ได้รบั
อนุ ญาตเป็ นหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๔
(๒) ขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงการตรวจค้นตามมาตรา ๖๐/๑๗ มาตรา ๖๐/๑๘
หรือมาตรา ๖๐/๑๙
(๓) ขัดขวางการเข้าดาเนิ นการหรือเข้าควบคุมการดาเนิ นงานสนามบินอนุ ญาต
หรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ หรือมาตรา ๖๐/๓๓
(๔) ไม่แจ้งการครอบครองทรัพย์สินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือ
ที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวที่ถูกสัง่ ควบคุมการดาเนิ นงานให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินทราบตาม
มาตรา ๖๐/๒๗

๘๒

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๗๙ ผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ส่ งหรื อพายุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากรัฐมนตรี
ตามมาตรา ๒๕
(๒) ส่งหรือพาวัตถุอนั ตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๖
(๓) เป็ นผู้ป ระจ าหน้ าที่ โดยไม่ ได้รับใบอนุ ญาตจากพนั ก งานเจ้า หน้ าที่ ตาม
มาตรา ๔๒
ในกรณี ที่ผูค้ วบคุมอากาศยานทาการบินโดยรูว้ ่ามีผูก้ ระทาความผิ ดตาม (๑)
หรือ (๒) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๐ ผูใ้ ดได้รบั อนุ ญาตตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา
๕๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๐ เบญจ วรรคสาม ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่กาหนด
ในการอนุ ญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๘๑ ผูใ้ ดใช้อากาศยานส่วนบุคคลทาการบินโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจาก
ผูอ้ านวยการตามมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๒ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้แนบท้ายใบอนุ ญาตตามมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และในกรณีที่เป็ นความผิดต่อเนื่ องกันให้ปรับอีกวันละหนึ่ งหมื่นบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๘๓ ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานผูใ้ ดไม่ส่งคืนใบสาคัญการจดทะเบียนตาม
มาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะผูใ้ ดไม่ส่งคืน
ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทและปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะส่งคืน

๘๓

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๘๔ ผูใ้ ดแสดงหรือใช้เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือแผ่นแสดง
เครื่องหมายอากาศยานบนอากาศยาน ที่แตกต่างไปจากที่กาหนดในข้อ กาหนดตามมาตรา
๓๓ หรื อน าอากาศยานที่ แสดงหรื อใช้เครื่ องหมายสัญ ชาติ และทะเบี ยนหรื อ แผ่ น แสดง
เครื่องหมายอากาศยานดังกล่าวทาการบิน โดยรูว้ ่าอากาศยานนั้นแสดงหรือใช้เครื่องหมาย
สัญชาติและทะเบียนหรือแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยานโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึง สองแสนแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๕ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองแบบผูใ้ ดไม่แจ้งคาสัง่ ของผูอ้ านวยการตามมาตรา
๔๑/๑๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๘๖ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตผลิตภัณฑ์ผใู้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หา้ หมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
(๑) ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๑) (๓) (๗)
หรือ (๘)
(๒) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามแบบ วิธีการ เงื่อนไขหรื อข้อจากัดที่ กาหนดใน
ใบอนุ ญาตผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๓๑ วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา ๔๑/๓๕
วรรคหนึ่ ง หรือมาตรา ๔๑/๔๑ หรือมาตรา ๔๑/๕๑
(๓) ไม่แจ้งการผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพหรือบริภณ
ั ฑ์ที่แตกต่างไปจากแบบที่
ไม่ใช่สาระสาคัญต่อผูอ้ านวยการตามมาตรา ๔๑/๔๒ (๑) หรือมาตรา ๔๑/๕๒ (๑)
มาตรา ๘๗๗๔ ผู้ไ ด้รับ ใบอนุ ญ าตผลิ ต หรื อ มี สิ ท ธิ ผ ลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ผู้ใ ดฝ่ าฝื น
หรื อ ไม่ ป ฏิบัติ ต ามข้อ บังคับ ที่ อ อกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๒) หรื อ ข้อ ก าหนดที่ อ อกตาม
มาตรา ๔๑/๔๕ [sic] หรือมาตรา ๔๑/๕๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินหนึ่ งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๘๘ ผู้ได้รับ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ผลิ ต ภัณ ฑ์ผู้ใ ดฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิบัติตาม
ข้อบังคับ ที่ ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๔) (๕) หรื อ (๖) ต้องระวางโทษจาคุ กไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

๗๔

๘๔

มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และต่อมา
แก้ไขเพิ่มเตมโดยพระราชกาหนดแก้ไ ขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดิ นอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ.
๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๘๙ ผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ผลิตอากาศยานโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตตามมาตรา ๔๑/๒๑
(๒) ผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามมาตรา
๔๑/๓๒
(๓) ประกอบกิจการหน่ วยซ่อมโดยไม่ได้รบั ใบรับรองตามมาตรา ๔๑/๙๔
(๔) ประกอบกิจการบารุงรักษาอากาศยานต่างประเทศในราชอาณาจักรโดย
ไม่ได้รบั ใบอนุ ญาตตามมาตรา ๔๑/๑๑๐
(๕) เปิ ดสนามบินหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราวของอากาศยานให้บริการแก่สาธารณะ
โดยไม่ได้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะจากผูอ้ านวยการตามมาตรา ๖๐/๑
มาตรา ๙๐ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานหรือใบอนุ ญาตผลิตส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานผูใ้ ดผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน อันเป็ น
การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขหรือข้อจากัดที่ผอู้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๔๑/๒๗
วรรคสาม หรือมาตรา ๔๑/๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๑ ผูใ้ ดผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตตามมาตรา
๔๑/๓๗ หรือผลิตบริภณ
ั ฑ์โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตตามมาตรา ๔๑/๔๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๒ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพหรือใบอนุ ญาตผลิต
บริภณ
ั ฑ์ผใู้ ดผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพหรือบริภณ
ั ฑ์แตกต่างไปจากแบบในสาระสาคัญโดย
ไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูอ้ านวยการตามมาตรา ๔๑/๔๒ (๒) หรือมาตรา ๔๑/๕๒ (๒) ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ งแสนบาทถึงหนึ่ งล้านบาท

๘๕

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๙๓ เจ้าของอากาศยาน ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยาน หรือผูด้ าเนิ นการ
เดินอากาศผูใ้ ดผลิตชิ้ นส่วนเพื่อใช้ในการบารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยานของตนโดยไม่ได้รับอนุ ญาตจากผูอ้ านวยการตามมาตรา ๔๑/๔๔ วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๔ เจ้าของอากาศยาน ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยาน หรือผูด้ าเนิ นการ
เดินอากาศผูใ้ ดผลิตชิ้ นส่วนเพื่อใช้ในการบารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยานของตน หรื อใช้งานชิ้ นส่ วนดังกล่าวโดยฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือ
ข้อจากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งานตามที่ ผูอ้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๔๑/๔๔
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๙๕ ผูใ้ ดปลอมเครื่องหมายหรือรหัสกากับของผลิตภัณฑ์ลงบนผลิตภัณฑ์
ตามมาตรา ๔๑/๕๕ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สองแสนบาท
ถึงหนึ่ งล้านสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๙๖ ผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ไม่ยินยอมให้ผูอ้ านวยการหรือพนั กงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา
๔๑/๕๗ มาตรา ๖๐/๒๐ มาตรา ๖๐/๔๒ หรือมาตรา ๖๖
(๒) ไม่ยนิ ยอมให้คณะกรรมการสอบสวนปฏิบตั ิการตามมาตรา ๖๔
มาตรา ๙๗ ผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตผลิตภัณฑ์ผใู้ ดโอนใบอนุ ญาตผลิตโดยไม่ได้
รับอนุ ญาตตามมาตรา ๔๑/๖๐ หรือผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะผูใ้ ด
โอนใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุ ญาตตามมาตรา ๖๐/๒๑
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

๘๖

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๙๘ พนักงานของผูไ้ ด้รบั ใบอนุ ญาตผลิตที่ได้รบั ใบอนุ ญาตให้มีอานาจ
ออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศหรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่
ปฏิบตั ิตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๖๖ วรรคสี่ หรือตามมาตรา ๔๑/๗๔ วรรคสอง
หรื อพนั กงานของผูไ้ ด้รับใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบิ นสาธารณะหรือผูด้ าเนิ นการ
เดินอากาศหรือตัวแทนของผูด้ าเนิ นการเดินอากาศผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจค้นตามข้อกาหนดที่ ออกตามมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง และการ
กระทาดังกล่าวไม่เป็ นความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๙๙ ผู้ใ ดบ ารุ ง รัก ษาอากาศยานโดยใช้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ที่ เ ป็ นการฝ่ าฝื น
มาตรา ๔๑/๗๙ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่หนึ่ งแสนบาทถึง
หนึ่ งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๐ ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยานหรือผูด้ าเนิ นการเดินอากาศผูใ้ ดฝ่ าฝื น
หรือไม่ปฏิบตั ิหน้าที่ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หา้ หมื่นบาทถึงห้าแสน
บาท
มาตรา ๑๐๑ ผูใ้ ดนาอากาศยานทาการบินโดยฝ่ าฝื นมาตรา ๔๑/๘๙ ต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่ งปี ถึงเจ็ดปี หรือปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนแปดหมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๒ ผู้ใ ดน าอากาศยานท าการบิ น โดยฝ่ าฝื นหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
เงื่อนไขที่ ผูอ้ านวยการกาหนดตามมาตรา ๔๑/๙๐ หรือมาตรา ๔๑/๙๑ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๓ ผูไ้ ด้รับใบรับรองหน่ วยซ่อมผูใ้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หา้ หมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
(๑) ฝ่ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิบัติ ต ามวิธี การ เงื่ อ นไข หรื อ ข้อ จ ากัด ที่ ก าหนดไว้ใน
ใบรับรองหน่ วยซ่อมตามมาตรา ๔๑/๙๙
(๒) ฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ ผูอ้ านวยการกาหนดในการกากับดูแล
การดาเนิ นงานที่ให้ช่วงไปตามมาตรา ๔๑/๑๐๔ วรรคสอง
(๓) ฝ่ าฝื น หรือ ไม่ป ฏิบ ัติต ามเงื่อ นไขหรือ ข้อ จากัด เกี่ยวกับ การผลิต ชิ้ นส่วน
ของอากาศยานที่ ผอู้ านวยการกาหนดในการอนุ ญาตให้ผลิตเพื่อใช้ในการบารุงรักษาตาม
มาตรา ๔๑/๑๐๕ วรรคสอง

๘๗

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๐๔ พนั ก งานหรื อ นายช่ า งของหน่ ว ยซ่ อ มซึ่ ง มี อ านาจลงนามใน
หนังสือรับรองงาน ผูใ้ ดรับรองงานตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ วรรคหนึ่ ง (๑) และ (๒) อันเป็ น
เท็จต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผูด้ าเนิ นการหน่ วยซ่อมผูใ้ ดละเลยปล่อยให้พนักงานหรือนายช่างของหน่ วยซ่อม
รับรองงานตามวรรคหนึ่ งอันเป็ นเท็จ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพนักงานหรือนายช่างของ
หน่ วยซ่อมตามวรรคหนึ่ ง
พนักงานหรือ นายช่างของหน่ วยซ่อมซึ่งมีอานาจลงนามในหนังสือรับรองงาน
ผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๐๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
มาตรา ๑๐๕ ผูไ้ ด้ร ับ ใบรับ รองหน่ วยซ่อ มหรือผูด้ าเนิ น การหน่ วยซ่อมผูใ้ ด
ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๑๐๓ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๑๐๖ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองหน่ วยซ่อมผูใ้ ดผลิตชิ้ นส่วนของอากาศยานเพื่อ
ใช้เองโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากผูอ้ านวยการตามมาตรา ๔๑/๑๐๕ วรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๗ เจ้าของ ผูจ้ ดทะเบียนหรือผูด้ าเนิ นการเดินอากาศอากาศยาน
ต่างประเทศผูใ้ ดไม่แจ้งการบารุงรักษาให้ผอู้ านวยการทราบตามมาตรา ๔๑/๑๐๙ วรรคหนึ่ ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท
เจ้าของ ผูจ้ ดทะเบียนหรือผูด้ าเนิ นการเดินอากาศอากาศยานต่างประเทศผูใ้ ด
ฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๐๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๐๘ ผูป้ ระจาหน้าที่ผใู้ ดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้ ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
(๑) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยไม่มีสิทธิทาการตามที่กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา
๔๕
(๒) ไม่ปฏิบตั ิตามวินัยที่กาหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๙
(๓) ปฏิบตั ิหน้าที่โดยฝ่ าฝื นมาตรา ๕๐

๘๘

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๐๙ ผูใ้ ดจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอานวยความสะดวกในการเดิน
อากาศโดยไม่ ได้รับ อนุ ญ าตจากพนั ก งานเจ้า หน้ าที่ ต ามมาตรา ๕๑ หรื อ จัด ตั้งที่ ขึ้นลง
ชัว่ คราวของอากาศยานโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ วรรค
หนึ่ ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองล้านบาท
มาตรา ๑๑๐ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะหรือผูจ้ ดั การ
สนามบิ นสาธารณะผูใ้ ดไม่ควบคุ มดูแล [sic] ให้มีการใช้หรือยินยอมให้ผูอ้ ื่นใช้สนามบิน
อนุ ญาตหรือที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวอนุ ญาตตามที่ได้รบั ใบรับรอง โดยผิดเงื่อนไขหรือข้อจากัดที่ระบุ
ไว้ในใบรับรองตามมาตรา ๖๐/๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และในกรณีที่
เป็ นความผิดต่อเนื่ องกันให้ปรับอีกวันละหนึ่ งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
ถ้าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ ง เป็ นการกระทาโดยผิดเงื่อนไขหรือข้อจากัด
ที่ระบุไว้ในใบรับรองว่าเป็ นเงื่อนไขหรือข้อจากัดที่เป็ นสาระสาคัญ ต้องระวางโทษจาคุกไม่
เกินหกเดือน และปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท และในกรณีที่เป็ นความผิดต่อเนื่ องกันให้ปรับ
อีกวันละสองหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบตั ิให้ถูกต้อง
มาตรา ๑๑๑ ผูใ้ ดเป็ นผูจ้ ดั การสนามบินสาธารณะโดยไม่ได้รบั ใบรับรองจาก
ผูอ้ านวยการตามมาตรา ๖๐/๑๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ ง
แสนสองหมื่นบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๒ ผูไ้ ด้รบั ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะหรือผูจ้ ดั การ
สนามบินสาธารณะผูใ้ ดฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบตั ิตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๖๐/๑๕ ต้อง
ระวางโทษปรับตั้งแต่หา้ หมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๑๑๓ ผูใ้ ดประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการ
ช่างอากาศโดยไม่ได้รบั อนุ ญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๐ จัตวา วรรคสอง ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๔ ผูจ้ ดทะเบียนอากาศยาน หรือตัวแทนเจ้าของอากาศยานในกรณี
อากาศยานต่างประเทศผูใ้ ดฝ่ าฝื นมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท

๘๙

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๑๕ ผูใ้ ดปฏิบตั ิการอย่างใดอย่างหนึ่ งเมื่อมีอุบตั ิเหตุเกิดแก่อากาศยาน
อันเป็ นการฝ่ าฝื นมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๖ ผูใ้ ดมีผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อจาหน่ ายโดยรูว้ ่าเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่
เป็ นไปตามแบบหรือมาตรฐานที่ปรากฏเครื่องหมายหรือรหัสกากับไว้ที่ผลิตภัณฑ์น้ัน ต้อง
ระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๗ ผูใ้ ดปลอมใบรับรอง ใบอนุ ญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุ ญาตหรือ
หนังสือรับรอง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หกเดือนถึง
ห้าปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผูใ้ ดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทาผิดตามวรรคหนึ่ ง ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผูก้ ระทาความผิดตามวรรคหนึ่ ง
ถ้าผูก้ ระทาความผิดตามวรรคสอง เป็ นผูป้ ลอมเอกสารตามวรรคหนึ่ งด้วย ให้
ลงโทษตามวรรคสองแต่กระทงเดียว
มาตรา ๑๑๘๗๕ ในกรณีที่ผกู้ ระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็ นนิ ติบุคคล
กรรมการหรือผูจ้ ดั การหรือผูร้ บั ผิดชอบในการดาเนิ นกิจการของนิ ติบุคคลนั้น ต้องรับโทษ
ตามที่บญ
ั ญัติไว้สาหรับความผิดนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทานั้น ได้กระทาโดย
ตนมิได้รเู้ ห็นหรือยินยอม หรือตนได้จดั การตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้ว
มาตรา ๑๑๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว
หรือโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือปรับ ให้ผมู้ ีอานาจเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๒๐ มีอานาจ
เปรียบเทียบได้
ผูอ้ านวยการอาจออกข้อบังคับกาหนดให้การกระทาความผิดซ้า หรือการกระทา
ความผิดที่เห็นว่าร้ายแรง เป็ นความผิดที่ไม่อาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่ งได้

๗๕

๙๐

มาตรา ๑๑๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ มีเนื้ อหาคล้ายคลึงกับมาตรา ๕๔ แห่ง
พระราชบัญญัติขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งศาลรัฐธรรมนู ญได้มีคาวินิจฉัยว่าขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง จึงเป็ นอันใช้บงั คับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๖ (คาวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญที่ ๑๒/๒๕๕๕)
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๒๐ ผูม้ ีอานาจเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่
(๑) พนักงานสอบสวน สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินห้าหมื่น
บาท หรือโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือโทษปรับตามมาตรา ๗๗
(๒) ผูอ้ านวยการ สาหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรื อโทษจาคุ กไม่เกินหกเดื อนหรือโทษปรับที่ ไม่ใช่ความผิ ดที่ อยู่ในอานาจของพนั กงาน
สอบสวนตาม (๑)
(๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รฐั มนตรีแต่งตั้ง สาหรับความผิดที่มี
โทษปรับสถานเดียวเกินกว่าห้าหมื่นบาท หรือโทษจาคุกไม่เกินหนึ่ งปี หรือโทษปรับที่ไม่ใช่
ความผิดที่อยูใ่ นอานาจของพนักงานสอบสวนตาม (๑) หรือของผูอ้ านวยการตาม (๒)
ในการเปรียบเทียบตามหมวดนี้ ผูม้ ีอานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ ง (๒) หรือ
(๓) ต้องเปรียบเทียบปรับไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ งของอัตราโทษปรับที่บญ
ั ญัติไว้สาหรับความผิด
นั้น
มาตรา ๑๒๑ ถ้าการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีทรัพย์สินซึ่งทา
หรือมีไว้เป็ นความผิด หรือเป็ นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทาความผิด หรือ
เป็ นทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยการกระทาความผิด ความผิดนั้นอาจเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อ
ผูก้ ระทาความผิดยินยอมให้ของกลางที่ยดึ หรืออายัด ตกเป็ นของแผ่นดิน
มาตรา ๑๒๒ ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รฐั มนตรีแต่งตั้งจานวน
สามคนประกอบด้วยผูแ้ ทนกระทรวงคมนาคม ผูแ้ ทนสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย และผูแ้ ทนสานักงานอัยการสูงสุด
การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด ให้เป็ นไป
ตามที่รฐั มนตรีประกาศกาหนด
มาตรา ๑๒๓ ในกรณี ที่ พ นั ก งานสอบสวนพบว่ า ผู้ใ ดกระท าความผิ ด ตาม
มาตรา ๑๑๙ ที่ ไม่อยู่ในอานาจของพนั กงานสอบสวนตามมาตรา ๑๒๐ (๑) หากผูน้ ้ั น
ยินยอมให้เปรี ยบเที ยบ ให้พนั กงานสอบสวนส่ งเรื่ องให้สานั กงานการบิ นพลเรื อนแห่ง
ประเทศไทยภายในเจ็ดวันนั บแต่วนั ที่ผูน้ ้ั นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ เพื่อให้ผูม้ ี
อานาจเปรียบเทียบดาเนิ นการต่อไป

๙๑

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

มาตรา ๑๒๔ ให้ผูอ้ านวยการมีอานาจออกข้อบังคับกาหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการในการดาเนิ นการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒๑
มาตรา ๑๒๕ เมื่อผูม้ ีอานาจเปรียบเที ยบได้ทาการเปรียบเทียบกรณี ใดแล้ว
เมื่อผูก้ ระทาความผิ ดได้ชาระค่าปรับตามจานวนที่ เปรี ยบเที ยบ ภายในระยะเวลาที่ ผู้มี
อานาจเปรียบเทียบกาหนดซึ่งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วนั ที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
มาตรา ๑๒๖ ถ้าผูก้ ระทาความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบแล้วไม่ชาระค่าปรับ
ภายในเวลาตามมาตรา ๑๒๕ ให้ดาเนิ นคดีต่อไป โดยให้อายุความเริ่มนั บตั้งแต่วันครบ
กาหนดชาระค่าปรับตามคาสัง่ ของผูม้ ีอานาจเปรียบเทียบ
ผูร้ บั สนองพระบรมราชโองการ
จอมพล ป. พิบลู สงคราม
นายกรัฐมนตรี

๙๒

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

อัตราค่าธรรมเนียม๗๖
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)

๗๖

๙๓

ใบอนุ ญาตส่งหรือพาวัตถุอนั ตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยาน
ใบสาคัญการจดทะเบียนอากาศยาน
ใบอนุ ญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล
ใบรับรองแบบอากาศยาน
ใบรับรองแบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม
การรับรองใบรับรองแบบอากาศยานหรือ
แบบส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานหรือ
ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม ซึ่งออกโดยรัฐภาคีแห่ง
อนุ สญ
ั ญาหรือประเทศที่ทาความตกลงกับประเทศไทย
ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยาน
ใบอนุ ญาตผลิตอากาศยานเป็ นการชัว่ คราว
ใบอนุ ญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
ใบอนุ ญาตผลิตชิ้ นส่วนรับรองคุณภาพ
ใบอนุ ญาตผลิตบริภณ
ั ฑ์
ใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
ใบสาคัญสมควรเดินอากาศสาหรับการส่งออก
หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ
หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศสาหรับการส่งออก
ใบอนุ ญาตเป็ นผูอ้ อกใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
หรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ
ใบรับรองหน่ วยซ่อม
ใบอนุ ญาตผูป้ ระจาหน้าที่
ใบรับรองใบอนุ ญาตผูป้ ระจาหน้าที่ซึ่งออกโดยรัฐภาคี
แห่งอนุ สญ
ั ญาหรือรัฐที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย

ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ
ฉบับละ
ฉบับละ

๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐ บาท
๔,๐๐๐ บาท

อัตราค่าธรรมเนี ยม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ และเพิ่มโดย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

(๒๑) ใบอนุ ญาตจัดตั้งสนามบิน
(ก) สาหรับสนามบินที่ให้บริการสาธารณะ
(ข) สาหรับสนามบินส่วนบุคคล
(๒๒) ใบอนุ ญาตจัดตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๒๓) ใบอนุ ญาตจัดตั้งที่ขนลงชั
ึ้
ว่ คราวของอากาศยาน
(ก) เกินกว่า ๓ เดือน
(ข) ไม่เกิน ๓ เดือน
(๒๔) ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะ
(๒๕) ใบรับรองการดาเนิ นงานสนามบินสาธารณะชัว่ คราว
(๒๖) ใบรับรองผูจ้ ดั การสนามบินสาธารณะ
(๒๗) ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการให้บริการในลานจอด
อากาศยาน
(๒๘) ใบอนุ ญาตเป็ นผูป้ ระกอบการให้บริการช่างอากาศ
(๒๙) ใบแทนใบอนุ ญาต ใบสาคัญ ใบรับรองหรือหนังสือรับรอง

(๓๐) การต่ออายุใบอนุ ญาต ใบสาคัญ ใบรับรอง

๙๔

ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ
๗,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๗๐,๐๐๐ บาท
เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท
ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท
กึ่งหนึ่ งของใบอนุ ญาต
ใบสาคัญ ใบรับรอง
หรือหนังสือรับรองนั้น
แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท
ครั้งละเท่ากับ
ค่าธรรมเนี ยมสาหรับ
ใบอนุ ญาต ใบสาคัญ
ใบรับรองแต่ละฉบับ

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗๗๗
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พัฒนาการใน
ด้านการบินพลเรือนของโลกได้กา้ วหน้าไปเป็ นอันมาก โดยเฉพาะในฝ่ ายวิชาการ จานวน
อากาศยานที่บินภายในประเทศและที่บินเข้ามาในราชอาณาจักรทวีขึ้นกว่าแต่ก่อนหลาย
เท่ า อากาศยานในปั จจุ บัน มี ความเร็ วสูงและขนาดโตกว่าแต่ ก่ อ น จ าเป็ นจ าต้อ งมีการ
ควบคุมการดาเนิ นการเดินอากาศและการจราจรทางอากาศให้รดั กุมยิง่ ขึ้ น
จึงเป็ นการสมควรที่ จะปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเดิ นอากาศเสียใหม่
และเพิ่ ม เติ ม บทบัญ ญัติ ใ ห้มี ค ณะกรรมการการบิ น พลเรื อ นขึ้ นคณะหนึ่ ง มี อ านาจออก
ข้อบังคับตามพระราชบัญญัตินี้และตามภาคผนวกแห่งอนุ สัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศซึ่งทาขึ้ นที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ (ค.ศ. ๑๙๔๔)
ซึ่งรัฐบาลไทยเป็ นภาคี กับวางบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งเครื่องอานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ เกี่ยวกับอุบตั ิเหตุ และเกี่ยวกับคุณสมบัติของผูป้ ระจาหน้าที่
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๗๘
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากปรากฏว่าผู้
ควบคุมอากาศยานได้นาอากาศยานไปลงยังที่อื่นนอกจากสนามบิ นอนุ ญาตหรือที่ ขึ้นลง
ชัว่ คราวของอากาศยานที่ ได้รับ อนุ ญาตหรื อที่ รัฐ มนตรี ประกาศกาหนดตามที่ พนั ก งาน
เจ้าหน้าที่ระบุไว้และไปลงยังสนามบินลับและบินออกนอกประเทศจนปรากฏผลเสียหายเกิด
ขึ้ นกับอากาศยานเป็ นอย่างมาก และปรากฏว่าขณะนี้ ได้มีผลู้ กั ลอบสร้างสนามบินลับมากขึ้ น
เป็ นล าดับ เพื่ อ ความปลอดภัย ของประเทศชาติ จึ ง เป็ นการสมควรที่ จ ะแก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม
กฎหมายว่าด้วยการเดิ นอากาศให้มีบทบัญญัติรัดกุ มยิ่งขึ้ น และในโอกาสเดี ยวกันก็เพิ่ม
อัตราโทษให้หนักยิง่ ขึ้ นด้วย
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒๗๙
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วย
การเดิ น อากาศที่ ใ ช้บ ัง คับ อยู่ ใ นขณะนี้ ไม่ มี บ ทบัญ ญัติ เ ปิ ดโอกาสให้ผู ้ค รอบครอง
อากาศยานจดทะเบียนอากาศยานได้จึงเป็ นการสมควรที่จะแก้ไขให้ผูค้ รอบครองอากาศยาน
ซึ่งมีเหตุอนั สมควรที่จะจดทะเบียนอากาศยานนั้นให้มีสิทธิจดทะเบียนได้ในเมื่อรัฐมนตรีผู้
รักษาการตามพระราชบัญญัติได้พิจารณาเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะอนุ ญาตให้จดทะเบียน

๗๗
๗๘
๗๙

๙๕

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๕๘/หน้า ๑๒๔๙/๑๔ กันยายน ๒๔๙๗
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๖๓/หน้า ๑๓๓๙/๒๓ สิงหาคม ๒๔๙๘
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๕๖/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔๘๐
หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้พ ระราชบัญญัติ ฉ บับนี้ คื อ โดยที่ ใ นปั จจุบันนี้
บรรดาสนามบินของนานาประเทศได้เก็บค่าธรรมเนี ยมจากผูโ้ ดยสารในการที่ใช้สนามบิน
เป็ นท่าขึ้ นโดยสารอากาศยาน ทางประเทศไทยก็ได้มีสนามบินซึ่งให้บริการแก่ผโู้ ดยสารได้
ตามสมควรแล้ว จึงสมควรเรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมจากผูโ้ ดยสารซึ่งโดยสารออกจากสนามบิน
ดังที่ปฏิบตั ิกนั ทัว่ ไป เพื่อประโยชน์ในการที่จะได้รายได้มาช่วยในการใช้จ่ายของรัฐต่อไป
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๗๘๑
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้สอดคล้องต้อง
ตามทางปฏิ บัติ อัน นานาประเทศนิ ย มและเพื่ อ ความสะดวกเรี ย บร้อ ยในเรื่ อ งการเก็ บ
ค่าธรรมเนี ยมการใช้สนามบิน จึงสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศใน
ส่วนที่ว่าด้วยค่าธรรมเนี ยมการใช้สนามบินให้เหมาะสมกับภาวการณ์
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๔๘๒
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ พัฒนาการใน
ด้านการบินพลเรือนของโลกได้กา้ วหน้ามาเป็ นอันมาก อากาศยานปั จจุบนั มีน้ าหนักและ
ขนาดใหญ่กว่าแต่ก่อนมาก สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนี ยมค่าขึ้ นลงของอากาศ
ยานให้เหมาะสมกับภาวการณ์ และให้ส อดคล้องกับเกณฑ์ที่ ก าหนดไว้ในข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้ น
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑๘๓
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การให้บริการ
ต่าง ๆ ในลานจอดอากาศยานและการบริการช่างอากาศเป็ นกิจการที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ
ความปลอดภัยของอากาศยานและผูโ้ ดยสารอากาศยานและการให้ความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการเดินอากาศและการบินพลเรือน สมควรวางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ ไว้เพื่อให้
การให้บริการดังกล่าวเป็ นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
โดยกาหนดให้การให้บริ การดังกล่ าวเป็ นกิ จการที่ ตอ้ งได้รับอนุ ญาต และกาหนดอัตรา
ค่าธรรมเนี ยมในการอนุ ญาต กับทั้งสมควรกาหนดให้มีการนาเงินค่าธรรมเนี ยมการใช้
สนามบิ นที่ เก็ บได้มาใช้ในการอานวยความสะดวกแก่ผูโ้ ดยสารภายในสนามบินได้ เพื่อ
ความคล่องตัวในการดาเนิ นกิจการของสนามบิน จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้ น
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓

๙๖

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๗๖/หน้า ๑๐๖๔/๒๖ กันยายน ๒๕๐๔
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๖๖/หน้า ๔๘๑/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๘๘/ตอนที่ ๑๐๖/หน้า ๖๖๒/๕ ตุลาคม ๒๕๑๔
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๓/๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕๘๔
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่ องจากการกาหนด
อัตราค่าธรรมเนี ยมขัน้ สูงไว้ทา้ ยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ทาให้ไม่สะดวก
ในการปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนี ยมให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและโดยที่ค่าธรรมเนี ยม
ต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติแยกได้เป็ นสองลักษณะ คือ ค่าธรรมเนี ยมที่มีลกั ษณะเป็ นค่าภาษี
และค่าธรรมเนี ยมที่มีลกั ษณะเป็ นค่าบริการ จึงสมควรยกเลิกการกาหนดอัตราค่าธรรมเนี ยม
ขั้นสูงไว้ทา้ ยพระราชบัญญัติ และสมควรแยกประเภทของค่าธรรมเนี ยมที่มีลกั ษณะเป็ นค่า
ภาษีและค่าธรรมเนี ยมที่มีลกั ษณะเป็ นค่าบริการออกจากกัน โดยกาหนดให้เป็ นอานาจของ
รัฐมนตรี ที่จะออกกฎกระทรวงกาหนด “อัตรา” ที่ จะเรี ยกเก็ บสาหรับค่าธรรมเนี ยมที่ มี
ลักษณะเป็ นค่าภาษี และมีอานาจกาหนด “อัตราขั้นสูง” สาหรับค่าธรรมเนี ยมที่มีลกั ษณะ
เป็ นค่าบริการ และให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอานาจกาหนดอัตราที่จะเรียกเก็บ
ส าหรั บ ค่ า ธรรมเนี ย มที่ มี ลั ก ษณะเป็ นค่ า บริ ก าร ซึ่ ง ต้อ งไม่ เ กิ น อัต ราที่ ก าหนดไว้ใ น
กฎกระทรวง จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔๘๕
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รฐั บาลเห็นสมควร
ให้เอกชนไม่ว่าจะเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลสามารถใช้อากาศยานส่ วนบุคคลได้
ทั้งนี้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการพัฒนาการขนส่งทางอากาศ และให้มีบุคลากรเกี่ยวกับการ
ขนส่งทางอากาศ มากขึ้ นเป็ นกาลังสารองของประเทศที่อาจเรียกมาใช้ได้เมื่อมีความจาเป็ น
แต่การให้เอกชนสามารถใช้อากาศยานส่วนบุคคลได้น้ันอาจมีผลกระทบไปถึงความมัน่ คง
และปลอดภัยของประเทศ จาเป็ นจะต้องมีการควบคุมอย่างเคร่งครัด โดยบังคับให้เอกชนที่
ประสงค์จะใช้อากาศยานส่ วนบุ คคลต้อ งขอรับใบอนุ ญาตใช้อากาศยานส่ วนบุ คคลจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีมีดุลพินิจโดยเด็ ดขาดที่จะอนุ ญาตหรือไม่
อนุ ญาต จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๘๔
๘๕

๙๗

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๖
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบนั รัฐบาลมี
นโยบายที่จะแปรสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็ นองค์กรธุรกิจในรูปบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชน
จากัดเพื่อให้ภาคเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการที่
รัฐวิสาหกิจดาเนิ นการอยูอ่ นั จะทาให้การดาเนิ นการเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีค วาม
คล่องตัวมากยิง่ ขึ้ นและเป็ นการลดภาระในด้านงบประมาณของรัฐลงด้วย และในขณะเดียวกัน
จาเป็ นต้องระดมเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ
ไทยในปั จจุบนั สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผูข้ อจดทะเบียนอากาศยานตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินอากาศเสียใหม่ โดยกาหนดให้บริษัทมหาชนจากัดมีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียน
อากาศยานได้ และลดสัดส่วนการถือหุน้ ของบุ คคลซึ่งมีสัญชาติ ไทยในห้างหุน้ ส่วนจากัด
บริษัทจากัด และบริษัทมหาชนจากัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว จึงจาเป็ นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๗
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ใช้บังคับมาเป็ นเวลานานแล้ว มีบทบัญญัติไม่เป็ นไปตาม
อนุ สัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil
Aviation) ซึ่งประเทศไทยเป็ นภาคี และมาตรฐานสากลของประเทศต่างๆ สมควรกาหนด
หลัก เกณฑ์เกี่ ยวกับการควบคุ มการผลิ ต อากาศยานและชิ้ นส่ วนของอากาศยานและให้
พนั กงานเจ้าหน้าที่มีอานาจออกข้อกาหนดและคาสัง่ ความสมควรเดินอากาศให้ครอบคลุม
เรื่องดังกล่าวตลอดจนเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการควบคุมและรับรองการดาเนิ นการสนามบิน
สาธารณะ รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บและการนาส่งเงินค่าบริการผูโ้ ดยสาร
ขาออก ให้สอดคล้องกับอนุ สัญญาและมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาสทางด้าน
อุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

๘๖
๘๗

๙๘

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หน้า ๓๙/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้า ๙/๗ มีนาคม ๒๕๕๑
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๘๘
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การนาอากาศยาน
ทาการบินจะต้องมีแผนการบินและส่งให้แก่หน่ วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ หน่ วยงาน
ของทหาร หรือส่วนราชการอื่นที่มีอานาจหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ ซึ่งตาม
อนุ สัญญาว่าด้วยการบิ นพลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil
Aviation) ที่ ประเทศไทยเป็ นภาคี ก็ ได้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่ องดังกล่าวไว้ดว้ ย แต่ ใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ยังไม่มีบทบัญญัติที่กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การจัดทาแผนการบินและการปฏิบตั ิตามกฎจราจรทางอากาศ ทาให้การตรวจสอบอากาศยาน
ที่บินเข้ามาในราชอาณาจักรในลักษณะที่เป็ นภัยต่อความมัน่ คงของประเทศหรือเป็ นภัยต่อ
สาธารณะของเจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหารไม่มีความชัดเจน สมควรเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ดงั กล่าวให้
เหมาะสมยิง่ ขึ้ น จึงจาเป็ นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗๘๙
หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช้พระราชกาหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ ได้มีการจัดตั้ง
สานั กงานการบินพลเรื อนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็ นการปรับปรุงโครงสร้าง และรูปแบบของ
หน่ วยงานด้านการบินพลเรือน ตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
และมีการยุบเลิกกรมการบินพลเรือน โดยเปลี่ยนเป็ นกรมท่าอากาศยาน ดังนั้น เพื่อให้การ
บริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบตั ิราชการตามโครงสร้างเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึง
จาเป็ นต้องตราพระราชกาหนดนี้

๘๘
๘๙

๙๙

ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้า ๑/๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
ราชกิจจานุ เบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๕ ก/หน้า ๑๗/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

