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พระราชบัญญตั ิ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย 

พ.ศ. ๒๕๒๒ 
   

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๒ 
เปนปที ่๓๔ ในรัชกาลปจจบุัน 

 
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลา ฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไว โดยคาํแนะนาํและ

ยินยอมของสภานิตบิัญญัตแิหงชาต ิทําหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี ้
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตนิีเ้รียกวา “พระราชบัญญตัิการทาอากาศยานแหง

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญตันิี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ในพระราชบัญญตัินี ้
“ทาอากาศยาน” หมายความวา  สนามบนิอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของ

อากาศยานที่อยูในอํานาจดําเนินการของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
“กิจการทาอากาศยาน” หมายความวา  กิจการจัดตั้งสนามบินหรือที่ข้ึนลง

ช่ัวคราวของอากาศยาน การจัดตั้งเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ การใหบริการใน
ลานจอดอากาศยาน การใหบริการชางอากาศ และการใหบริการตาง ๆ เก่ียวกับอากาศยาน ผู
ประจําหนาที ่สินคา พัสดุภณัฑ ผูโดยสาร และลูกจางของผูประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ รวม
ตลอดถึงการใหบริการหรือส่ิงอํานวยความสะดวกอันเกีย่วกับหรือตอเนื่องกับกิจการดังกลาว 

“คณะกรรมการ” หมายความวา  คณะกรรมการการทาอากาศยานแหงประเทศ
ไทย 

                                                 
๑ รก.๒๕๒๒/๒๙/๑พ/๒ มีนาคม ๒๕๒๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“กรรมการ” หมายความวา  กรรมการในคณะกรรมการการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย 

“ผูวาการ” หมายความวา  ผูวาการการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
“พนักงาน” หมายความวา  พนักงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย

รวมทั้งผูวาการ 
“ลูกจาง” หมายความวา  ลูกจางของการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
“เจาพนักงาน” หมายความวา  ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญตัินี ้
“รัฐมนตรี” หมายความวา  รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้
 
มาตรา ๔  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

และใหมีอํานาจดังตอไปนีด้วย 
(๑) ออกกฎกระทรวงกําหนดเขตทาอากาศยานโดยใหมีแผนที่แสดงเขตทา

อากาศยานแนบทายกฎกระทรวงนั้นดวย 
(๒) ออกกฎกระทรวงเกี่ยวกับการควบคุม การปรับปรุง และการใหความ

สะดวกและความปลอดภัยแกกิจการทาอากาศยานในเขตทาอากาศยาน กฎกระทรวงดังกลาวจะ
กําหนดใหคณะกรรมการมีอํานาจออกขอบังคับกาํหนดรายละเอียดในการปฏิบตัิตามกฎกระทรวง
นั้นอีกช้ันหนึ่งก็ได 

(๓)  แตงตั้งเจาพนักงานเพือ่ปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตนิี้กฎกระทรวงนั้น 
เมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

การจัดตั้ง ทุน และทุนสาํรอง 
------ 

 
มาตรา ๕  ใหจัดตั้งการทาอากาศยานข้ึนเรียกวา “การทาอากาศยานแหง

ประเทศไทย” เรียกโดยยอวา “ทอท.” และใหใชช่ือเปนภาษาอังกฤษวา “Airports 
Authority of Thailand” เรียกโดยยอวา “AAT” 

ให ทอท. เปนนิตบิุคคล มีวัตถุประสงคในการประกอบและสงเสริมกิจการทา
อากาศยาน รวมทั้งการดําเนินกิจการอื่นที่เก่ียวกับหรือตอเนื่องกับการประกอบกิจการทาอากาศ
ยาน 

 
มาตรา ๖  ใหกิจการของ ทอท. ไมตองตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวย

การคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตพนักงานและลูกจางของ ทอท. 
ตองไดรับการคุมครองแรงงานไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
มาตรา ๗  ทอท. มีสํานักงานใหญในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสํานกังานสาขา

หรือตัวแทนขึ้น ณ ที่อ่ืนใดในและนอกราชอาณาจักรกไ็ด แตการตั้งสํานักงานสาขานอก
ราชอาณาจักร ตองไดรับอนมุัติจากรัฐมนตรีกอน 
 

มาตรา ๘  ให ทอท. มีอํานาจกระทํากิจการตาง ๆ ภายในขอบแหงวตัถุประสงค
ตามมาตรา ๕ และอํานาจเชนวานีใ้หรวมถึง 

(๑) ถือกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพยสิทธิตาง ๆสราง ซื้อ จัดหา 
ขาย จําหนาย เชา ใหเชา เชาซื้อ ใหเชาซื้อ ยืม ใหยืม รับจํานํา รับจํานอง แลกเปล่ียน โอน รับ
โอน หรือดําเนินการใด ๆ เก่ียวกับทรัพยสิน ทั้งในและนอกราชอาณาจักร ตลอดจนรับทรัพยสิน
ที่มีผูอุทิศให 

(๒) จัดใหมีอุปกรณ ส่ิงของ เครื่องใช หรือบริการตาง ๆ เพ่ือความสะดวกและ
ปลอดภัยอนัเกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการทาอากาศยาน 

(๓) กําหนดอัตราคาภาระการใชทาอากาศยาน ทรัพยสิน บริการ และความ
สะดวกตาง ๆ ในกิจการของ ทอท. ตลอดจนวธิีชําระคาภาระดังกลาว 

(๔) กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการใชและรักษาทาอากาศยาน 
ทรัพยสิน บริการและความสะดวกตาง ๆ ในกิจการทาอากาศยาน 

(๕) สํารวจ วางแผน ออกแบบ สรางและปรับปรุงทาอากาศยาน และอุปกรณที่
เก่ียวของกับกิจการทาอากาศยาน 

(๖) ควบคุม ปรับปรุงและใหความสะดวกและความปลอดภัยแกกิจการทา
อากาศยานภายในเขตทาอากาศยาน 

(๗) ใหบริการและความสะดวกตาง ๆ แกผูประกอบธรุกิจในการเดนิอากาศใน
การใชทาอากาศยาน 

(๘) กูหรือยืมเงินภายในและภายนอกราชอาณาจักร 
(๙) ใหกูหรือใหยืมเงินโดยมีหลักประกันดวยบุคคลหรือทรัพยสินเพื่อประโยชน

แกกิจการของ ทอท. 
(๑๐) ออกพันธบตัรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๑๐ ทวิ)๒ จัดตั้งบริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพือ่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

กิจการทาอากาศยาน และธรุกิจอื่นที่เก่ียวกับหรือตอเนือ่งกับกิจการของทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย 
                                                 

๒ มาตรา ๘ (๑๐ ทวิ) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 
๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๑) ถือหุนหรือเขาเปนหุนสวนหรือรวมกิจการกับบคุคลอื่นเพื่อประโยชนแก
กิจการของ ทอท. 

(๑๒) วาจางหรือมอบใหบคุคลใดประกอบกิจการสวนหนึ่งสวนใดของ ทอท. 
แตถากิจการนัน้มีรัฐวิสาหกิจใดมีอํานาจดาํเนินการและคณะกรรมการเห็นวารัฐวิสาหกิจนั้น
สามารถจะดําเนินการใหบังเกิดผลและมปีระสิทธิภาพได ก็ใหวาจางหรือมอบใหรัฐวิสาหกิจนั้น
เปนผูประกอบกิจการกอนผูอ่ืน 

(๑๓) ตั้งหรือรับเปนตัวแทน ตัวแทนคาตาง และนายหนาในกิจการตาม
วัตถุประสงคของ ทอท. 

(๑๔) กระทําการอยางอ่ืนบรรดาที่เก่ียวกับหรือเนื่องในการจัดใหสําเร็จตาม
วัตถุประสงคของ ทอท. 

ในกรณีที ่ทอท. ไดรับอนญุาตใหเขาดาํเนนิกิจการทาอากาศยานในสนามบินหรือ
ที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานของสวนราชการใดและตองใชทรัพยสินในกิจการทาอากาศยาน
รวมกันกับสวนราชการนั้น การใชอํานาจตามมาตรานีท้ี่มีผลกระทบตอทรัพยสินที่ใชรวมกัน
ดังกลาวตองไดรับความเห็นชอบจากสวนราชการนั้นกอน 

 
มาตรา ๙  ให ทอท.  มีอํานาจดําเนินกิจการทาอากาศยานในเขตสนามบิน

อนุญาตหรือทีข้ึ่นลงชั่วคราวของอากาศยานที่ประกาศกําหนดตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 
ทั้งนี้ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายและกําหนดโดยกฎกระทรวง และให ทอท. มีสิทธิและหนาที่
เสมือนผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการดงักลาวตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ แตในการนี ้
ทอท. จะวาจางหรือมอบใหบุคคลใดประกอบกิจการดังกลาวสวนหนึ่งสวนใดแทนกไ็ด 

 
มาตรา ๑๐  ทุนของ ทอท. ประกอบดวย 
(๑) เงินและทรัพยสินที่โอนมาตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ เมื่อไดหักหนี้สิน

ออกแลว 
(๒) เงินที่ไดรับจากงบประมาณโดยรัฐบาลจายเปนทุนประเดิมหาสิบลานบาท 

และจัดสรรเพิ่มเติมเปนคราว ๆ ตามจํานวนที่คณะรัฐมนตรีเห็นสมควร 
(๓) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศให 
 
มาตรา ๑๑  เงินสํารองของ ทอท. ใหประกอบดวยเงินสาํรองธรรมดาซึ่งตั้งไว

เผื่อขาด เงินสํารองเพื่อขยายกิจการ เงินสาํรองเพื่อการไถถอนหนี ้และเงินสํารองอื่น ๆ ตาม
ความประสงคแตละอยางโดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

เงินสํารองจะนําออกใชไดก็แตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
 
มาตรา ๑๒  ทรัพยสินของ ทอท. ไมอยูในความรับผิดแหงการบังคบัคด ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 

หมวด ๒ 
คณะกรรมการและผูวาการ 

   
 
มาตรา ๑๓๓  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการการทาอากาศ

ยานแหงประเทศไทย” ประกอบดวยประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน ผูแทน
กระทรวงคมนาคมหนึ่งคน ผูแทนกองทัพบกหนึ่งคนผูแทนกองทัพเรือหนึ่งคน ผูแทน
กองทัพอากาศหนึ่งคน ผูแทนกรมตํารวจหนึ่งคนกรรมการอื่นอีกไมเกินเจ็ดคนและผูวาการเปน
กรรมการ 

 
มาตรา ๑๔  เพ่ือประโยชนแหงกิจการของ ทอท. ใหคณะกรรมการมีอํานาจ

แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนนิกิจการอยางหนึ่งอยางใดของ ทอท. แลวรายงานตอ
คณะกรรมการ 

 
มาตรา ๑๕  ประธานกรรมการหรือกรรมการตองไมมีสวนไดเสียในกจิการที่

กระทํากับ ทอท. หรือในกิจการที่มีลักษณะเปนการแขงขันกับกิจการของ ทอท. ทั้งนี้ไมวาโดย
ทางตรงหรือโดยทางออม เวนแตเปนเพียงประธานกรรมการหรือกรรมการของรัฐวิสาหกิจซึ่ง
กระทําการอันมีสวนไดเสียเชนวานั้น 

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง ตองไมเปนพนักงาน
หรือลูกจาง และตองมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคณุสมบัติ
มาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจดวย 

 
มาตรา ๑๖  ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรฐัมนตรีแตงตัง้อยูใน

ตําแหนงคราวละสามป 
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจาก

ตําแหนงกอนวาระ หรือในกรณีที่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหวางที่กรรมการซึ่ง
แตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตาํแหนงใหผูไดรับแตงตั้งดํารงตาํแหนงแทนหรือเปนกรรมการ

                                                 
๓ มาตรา ๑๓ แกไขโดยพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เพ่ิมขึ้น อยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดแตงตั้งไว
แลว 

เมื่อครบกําหนดตามวาระดงักลาวในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งประธาน
กรรมการหรือกรรมการขึ้นใหม ใหประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระ
นั้นอยูในตาํแหนงเพ่ือดําเนนิงานตอไปจนกวาประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งไดรับแตงตั้งใหม
เขารับหนาที ่

ประธานกรรมการหรือกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับการ
แตงตั้งอีกได แตไมเกินสองวาระตดิตอกัน 

 
มาตรา ๑๗  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๑๖ ประธาน

กรรมการหรือกรรมการซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออก เพราะบกพรองหรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอน

ความสามารถ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งตดิตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๕ 
 
มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่วางนโยบายและควบคุมดูแล

โดยทั่วไปซึ่งกิจการของ ทอท. อํานาจหนาที่เชนวานีใ้หรวมถึง 
(๑) ออกขอบังคับกําหนดรายละเอียดในการปฏิบัตติามกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา ๔ (๒) 
(๒) ออกขอบังคับหรือระเบียบเพื่อปฏิบตัิการใหเปนไปตามมาตรา ๕ และ

มาตรา ๘ 
(๓) ออกขอบังคับวาดวยการประชุม และการดาํเนินกจิการของคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการ 
(๔) ออกขอบงัคับวาดวยการจัดแบงสวนงานของ ทอท. และออกขอบงัคับวา

ดวยการบริหารงานตาง ๆ ของ ทอท. 
(๕) ออกขอบงัคับวาดวยการปฏิบัติงานของผูวาการ และการมอบใหผูอ่ืน

ปฏิบัติงานแทนผูวาการ 
(๖) ออกขอบงัคับกําหนดตาํแหนง อัตราเงินเดือน คาจาง และเงินอื่น ๆ ของ

พนักงานและลูกจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ออกขอบังคับวาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรอืคาจาง 
การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณการลงโทษพนักงานและลูกจาง 

(๘) ออกระเบียบวาดวยการรองทุกขของพนักงานและลูกจาง 
(๙) ออกขอบังคับวาดวยกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืน เพ่ือสวัสดิการ

ของพนักงานและลูกจางและครอบครัว โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตร ี
(๑๐) ออกขอบังคับวาดวยการจายคาพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาที่พัก คา

ทํางานลวงเวลา เบี้ยประชุม และการจายเงนิอื่น ๆ 
(๑๑) ออกระเบียบวาดวยเครื่องแบบพนกังานและลูกจาง 
 
มาตรา ๑๙  ในขอบังคับหรอืระเบียบตามมาตรา ๑๘ ถามีขอความจํากัดอํานาจ

ของผูวาการในการทํานติิกรรมไวประการใด ใหรัฐมนตรีประกาศขอความเชนวานัน้ในราชกิจจา
นุเบกษา 

มาตรา ๒๐  ใหคณะกรรมการเปนผูแตงตัง้และกําหนดอัตราเงินเดือนของผูวา
การดวยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี

ผูวาการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 
มาตรา ๒๑  ผูวาการตอง 
(๑) มีความรูความสามารถในการบริหารธุรกิจการบินและการทาอากาศยาน 
(๒) ไมมีสวนไดเสียในกิจการที่กระทํากับ ทอท. หรือในกิจการที่มีลักษณะเปน

การแขงขันกับกิจการของ ทอท. ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออม 
(๓) มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายวาดวยคุณสมบัติ

มาตรฐานสาํหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
มาตรา ๒๒  นอกจากการพนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๐ วรรคสอง ผูวาการ

พนจากตําแหนง เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะกรรมการใหออก เพราะบกพรองตอหนาที่หรือมีความประพฤติเส่ือม

เสียหรือหยอนความสามารถ 
(๔) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๕) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสองครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
(๖) ขาดคณุสมบัติหรือมีลักษณะตองหามตามมาตรา ๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มติของคณะกรรมการใหผูวาการออกจากตําแหนงตาม (๓) ตองประกอบดวย
คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่อยูในตาํแหนง นอกจากผูวาการ 
และตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรี 

 
มาตรา ๒๓  ผูวาการมีหนาที่บริหารกิจการของ ทอท. ใหเปนไปตาม

วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ ทอท. และตามนโยบาย ขอบังคับ และระเบียบที่
คณะกรรมการกําหนดกบัมอํีานาจบังคบับัญชาพนักงานและลูกจางทกุตําแหนง 

ผูวาการตองรับผดิชอบตอคณะกรรมการในการบริหารกจิการของ ทอท. 
 
มาตรา ๒๔  ผูวาการมีอํานาจ 
(๑) บรรจุ แตงตั้ง ถอดถอน เล่ือน ลด ตัดเงินเดือนหรือคาจาง ลงโทษทางวินัย

พนักงานและลูกจาง ตลอดจนใหพนักงานและลูกจางออกจากตาํแหนงตามระเบียบหรือขอบังคับ
ที่คณะกรรมการกําหนด แตถาเปนพนักงานหรือลูกจางช้ันที่ปรึกษา ผูเช่ียวชาญ ผูอํานวยการฝาย
หรือผูดํารงตาํแหนงเทียบเทาข้ึนไป จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน 

(๒) กําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนกังานและลูกจาง และออกระเบียบวา
ดวยการปฏิบตัิงานของ ทอท. โดยไมขัดหรือแยงกับระเบียบหรือขอบังคับทีค่ณะกรรมการ
กําหนด 

 
มาตรา ๒๕  ในกิจการที่เก่ียวกับบุคคลภายนอก ใหผูวาการเปนผูแทนของ 

ทอท. และเพ่ือการนี้ผูวาการจะมอบอํานาจใหบุคคลใด ๆ ปฏิบตัิงานเฉพาะอยางแทนก็ได แต
ตองเปนไปตามขอบังคับที่คณะกรรมการกําหนด 

นิติกรรมที่ผูวาการกระทําโดยฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบตามมาตรา ๑๙ ยอม
ไมผูกพัน ทอท. เวนแตคณะกรรมการจะใหสัตยาบัน 

 
มาตรา ๒๖  ในกรณีที่ผูวาการไมอาจปฏิบตัิหนาทีไ่ด หรือตําแหนงผูวาการวาง

ลงและยังมิไดแตงตั้งผูวาการ ใหคณะกรรมการแตงตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเปนผูรักษาการแทน
ผูวาการ 

ใหผูรักษาการแทนผูวาการมอํีานาจหนาทีอ่ยางเดียวกันกับผูวาการ เวนแตอํานาจ
หนาที่ของผูวาการในฐานะกรรมการ 

 
มาตรา ๒๗  ใหประธานกรรมการและกรรมการไดรับประโยชนตอบแทนตาม

ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๘  ประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงานและลูกจางอาจ

ไดรับเงินรางวัลตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๒๙  ในการปฏิบตัิหนาทีต่ามพระราชบัญญัตนิี ้ใหประธานกรรมการ 

กรรมการและพนักงานเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และใหเจาพนักงานตาม
พระราชบัญญตัินี ้เปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตาม 

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เพ่ือปฏิบัตกิารเกี่ยวกับความผิดที่
เกิดข้ึนในเขตทาอากาศยาน 

 
หมวด ๓ 

การสรางและบํารุงรักษาทาอากาศยาน 
   

 
มาตรา ๓๐  เพ่ือประโยชนในการสรางหรือบํารุงรักษาทาอากาศยาน ให ทอท. 

มีอํานาจมอบหมายใหพนักงานและผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานเขาใชสอยหรือเขาครอบครอง
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมิใชที่อยูอาศัยของบคุคลใด ๆ เปนการชั่วคราวภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี ้

(๑) การใชสอยหรือเขาครอบครองนั้นเปนการจาํเปนสําหรับการสํารวจเพื่อสราง
หรือบํารุงรักษาทาอากาศยาน หรือเปนการจําเปนสําหรับการปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่
จะเกิดแกทาอากาศยาน 

(๒) ทอท. ไดบอกกลาวโดยแจงเปนหนังสือใหเจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยทราบภายในเวลาอันสมควร แตตองไมนอยกวาสามวนั ถาไมอาจตดิตอกับ
เจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยได ใหประกาศใหเจาของหรือผูครอบครอง
อสังหาริมทรัพยนั้นทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวนั การประกาศใหทําเปนหนังสือปดไว ณ ที่
ซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู และ ณ ที่ทําการเขต หรืออําเภอ ที่ทําการกํานนั และท่ีทําการ
ผูใหญบานซึ่งอสังหาริมทรัพยนั้นตั้งอยู ทั้งนี้ ใหแจงกําหนดระยะเวลาทําการและการที่จะกระทํา
นั้นไวดวย 

ในการปฏบิัตติามมาตรานี ้พนักงานตองแสดงบตัรประจําตัวตอบุคคลที่เก่ียวของ 
ในกรณีที่การปฏิบัติของพนกังานหรือผูซึ่งปฏิบัติงานรวมกับพนักงานตามมาตรา

นี้กอใหเกิดความเสียหายแกเจาของหรือผูครอบครองอสังหาริมทรัพยหรือผูทรงสิทธิอ่ืน บุคคล
นั้นมีสิทธิเรียกคาทดแทนจาก ทอท. ได และถาไมสามารถตกลงกันในจํานวนคาทดแทน ใหมอบ
ขอพิพาทใหอนุญาโตตุลาการวินิจฉัย และใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใช
บังคับโดยอนุโลม๔ 

 

                                                 
๔ มาตรา ๓๐ วรรคสาม แกไขโดยพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับ

ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๑  ในกรณีจําเปนและเรงดวนเพื่อปองกันอันตรายหรือความเสียหายที่
เกิดแกทาอากาศยาน อากาศยาน หรือผูใชบริการและความสะดวกตาง ๆ ของ ทอท. พนักงาน
และผูซึ่งปฏิบตัิงานรวมกับพนักงานอาจเขาไปในที่ดนิหรือสถานที่ของบุคคลใด ๆ เพ่ือปฏิบัตกิาร
ปองกันได แตถาเจาของหรือผูครอบครองอยู ณ ที่นั้นดวย ก็ใหพนักงานหรือผูซึ่งปฏิบัติงาน
รวมกับพนักงานแจงใหเจาของหรือผูครอบครองทราบกอน 

 
มาตรา ๓๒  เมื่อ ทอท. มีความจําเปนที่จะตองไดมาซึ่งอสังหาริมทรัพยเพ่ือ

จัดสรางทาอากาศยาน เมื่อมิไดตกลงในเรื่องการโอนไวเปนอยางอ่ืน ใหดําเนินการเวนคืนตาม
กฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย 

 
หมวด ๔ 

การรองทุกข และการสงเคราะห 
   

 
มาตรา ๓๓  พนักงานและลูกจางมีสิทธิรองทุกขไดตามระเบียบที่คณะกรรมการ

กําหนด 
 
มาตรา ๓๔  ใหทอท.จัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนเพื่อ

สวัสดิการของพนักงานและลูกจางและครอบครัวในกรณีพนจากตําแหนง ประสบอบุัติเหต ุ
เจ็บปวย ตาย หรือกรณีอ่ืนอันควรแกการสงเคราะห 

การจัดใหมีกองทุนสงเคราะหหรือการสงเคราะหอ่ืนตามวรรคหนึ่ง การออกเงิน
สมทบเขากองทุนสงเคราะห การกําหนดประเภทของผูซึ่งพึงไดรับการสงเคราะหจากกองทุน
สงเคราะห  การจายเงินสงเคราะห และการจัดการกองทุนสงเคราะห ใหเปนไปตามขอบังคับที่
คณะกรรมการกําหนด 

 
หมวด ๕ 

การเงิน การบัญชี และการตรวจสอบ 
   

 
มาตรา ๓๕  ทอท. ตองจัดทํางบประมาณประจําป โดยใหแยกเปนงบลงทุนและ

งบทําการ สําหรับงบลงทุนนั้นใหนําเสนอคณะรัฐมนตรเีพ่ือพิจารณาและใหความเห็นชอบ สวนงบ
ทําการนั้นใหนําเสนอคณะรฐัมนตรีเพ่ือทราบ 

 
มาตรา ๓๖  รายไดที่ ทอท. ไดรับจากการดําเนนิงานในปหนึ่ง ๆ ใหตกเปนของ 

ทอท. สําหรับเปนคาใชจายในการดาํเนินงาน และเมื่อไดหักรายจายสาํหรับการดาํเนินงานคา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ภาระตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน คาบํารุงรักษา คาเส่ือมราคาเงินสาํรองตามมาตรา ๑๑ และเงิน
สมทบกองทุนสงเคราะห หรือการสงเคราะหอ่ืนตามมาตรา ๓๔ และเงินลงทุนตามทีไ่ดรับความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรแีลว เหลือเทาใดใหนําสงเปนรายไดของรัฐ 

ถารายไดมีไมเพียงพอสําหรับรายจายตามวรรคหนึ่ง นอกจากเงินสํารองตาม
มาตรา ๑๑ และ ทอท. ไมสามารถหาเงนิจากทางอื่นได รัฐพึงจายเงินใหแก ทอท. เทาจํานวนที่
จําเปน 

 
มาตรา ๓๗  ทอท. ตองเปดบญัชีเงินฝากไวกับธนาคารแหงประเทศไทย หรือ

ธนาคารอื่นตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
มาตรา ๓๘  ทอท. ตองวางและถือไวซึ่งระบบการบัญชีที่เหมาะสมแกกิจการแยก

ตามประเภทงานสวนที่สําคญั มีสมุดบัญชีลงรายการรับและจายเงิน สินทรัพยและหนี้สินที่แสดง
กิจการที่เปนอยูตามความเปนจริงและตามที่ควร ตามประเภทงานพรอมดวยขอความอันเปนที่มา
ของรายการนั้น ๆ และใหมกีารตรวจสอบบัญชีภายในเปนประจาํ 

 
มาตรา ๓๙  ทอท. ตองจัดทํางบดุล บัญชีทําการ และบัญชีกําไรขาดทุนสงผูสอบ

บัญชีภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนัสิ้นปบัญช ี
 
มาตรา ๔๐  ทุกปใหสํานักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิเปนผูสอบบญัชีทํา

การตรวจสอบรับรองบัญชีและการเงินทุกประเภทของ ทอท. 
 
มาตรา ๔๑  ผูสอบบญัชีมีอํานาจตรวจสอบสรรพสมุด บัญชีและเอกสารหลักฐาน

ของ ทอท. เพ่ือการนี้ใหมีอํานาจสอบถามประธานกรรมการ กรรมการ ผูวาการ พนักงานและ
ลูกจางของ ทอท. 

 
มาตรา ๔๒  ผูสอบบญัชีตองทํารายงานผลการสอบบญัชีและการเงินเสนอตอ

คณะกรรมการภายในหนึ่งรอยหกสิบวันนบัแตวนัสิ้นปบญัชี เพ่ือคณะกรรมการเสนอตอรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๔๓  ใหคณะกรรมการทํารายงานปละครั้งเสนอรัฐมนตรี รายงานนีใ้ห

กลาวถึงผลงานของ ทอท. ในปที่ลวงมาแลว พรอมทั้งคําช้ีแจงเกี่ยวกับนโยบายของคณะกรรมการ 
โครงการและแผนงานที่จะจดัทําในภายหนา 

ให ทอท. โฆษณารายงานประจําปที่ส้ินไป โดยแสดงงบดุล บัญชีทําการและบญัชี
กําไรขาดทุนทีผู่สอบบญัชีรับรองวาถูกตองแลว รวมทั้งรายงานสรุปผลงานในปที่ลวงมา ภายใน
หนึ่งรอยแปดสิบวันนบัแตวนัสิ้นปของ ทอท. 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๖ 
การกํากับ และควบคุม 

   
 
มาตรา ๔๔  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจหนาที่กํากับโดยทั่วไปซึง่กิจการของ ทอท. เพ่ือ

การนี้จะสั่งให ทอท. ช้ีแจงขอเท็จจริง แสดงความคดิเห็น ทํารายงาน หรือยับยั้งการกระทําของ 
ทอท. ที่ขัดตอนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมอํีานาจที่จะสั่งใหปฏิบตัิการ
ตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนขอเท็จจริงเก่ียวกับการ
ดําเนนิการได 

 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่ ทอท. จะตองเสนอเรื่องใด ๆ ไปยังคณะรัฐมนตรี ให 

ทอท. นําเร่ืองเสนอรัฐมนตรีเพ่ือเสนอตอไปยังคณะรัฐมนตร ี
 
มาตรา ๔๖๕  ทอท. ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรฐัมนตรีกอนจงึจะ

ดําเนนิการดังตอไปนี้ได 
(๑) ลงทุนเพื่อขยายโครงการเดิมหรือริเร่ิมโครงการใหมซึ่งมีวงเงินเกินสิบลาน

บาท 
(๒) การกูยืมเงินหรือใหกูยืมเงินมีจํานวนเกินคราวละสบิลานบาท 
(๓) ออกพันธบตัรหรือตราสารอื่นใดเพื่อการลงทุน 
(๔) จําหนายอสังหาริมทรัพยอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาท 
(๔ ทวิ)๖ จัดตัง้บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดตามมาตรา ๘ (๑๐ ทวิ) 
(๕) จําหนายทรัพยสินอันมีราคาเกินหนึ่งลานบาทจากบญัชีเปนสูญ 
 

หมวด ๗ 
บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๔๗  ผูใดขัดขวางการกระทําของ ทอท. หรือพนักงานหรือลูกจางซึ่ง

กระทําการตามมาตรา ๓๐ หรือมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรอืปรับไมเกิน
หาพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๕ มาตรา ๔๖ แกไขโดยพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๓๕ 
๖ มาตรา ๔๖ (๔ ทวิ) เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที่ 

๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๔๘  ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามมาตรา ๔ (๒) 

หรือฝาฝน หรือไมปฏิบตัิตามขอบังคับของคณะกรรมการซึ่งออกตามกฎกระทรวงดังกลาว ตอง
ระวางโทษปรบัตั้งแตหาสิบบาทถึงสองพันบาท 

ความผดิตามมาตรานี ้ใหเจาพนักงานมีอํานาจเปรียบเทยีบปรับได แตถาผูนั้นไม
ยอมใหเปรียบเทียบปรับ เจาพนักงานผูทาํการจับตองนาํตัวผูถูกจับสงมอบใหแกเจาพนักงาน
ตํารวจโดยทันที ซึ่งตองไมเกินยี่สิบสี่ช่ัวโมงนับแตไดจบักุม 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๔๙  ในระยะเริ่มแรกให ทอท. มีอํานาจดาํเนินกิจการทาอากาศยานใน

สนามบนิดอนเมืองของกองทัพอากาศ  ทั้งนี้ ตั้งแตวันทีรั่ฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา กิจการและทรัพยสินสวนใดที่กองทัพอากาศไมตองใชอีกตอไปให
ดําเนนิการโอนตามมาตรา ๕๐ สวนกิจการและทรัพยสินสวนใดที่กองทัพอากาศจะสงวนไวใชหรือ
ตองใชรวมกับ ทอท. ก็ใหกองทัพอากาศมีอํานาจอนุญาตให ทอท. ใชประโยชนได แตถาเปนที่
ราชพัสดุใหดาํเนินการตามมาตรา ๕๑ 

 
มาตรา ๕๐  ใหโอนบรรดากจิการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี ้ตลอดจนงบประมาณของ

กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ในสวนที่เก่ียวกับสนามบนิดอนเมือง
ของกรมการบินพลเรือน ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมกําหนด ไปเปนของ ทอท. ทั้งนี้ 
ตั้งแตวนัที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๕๑  บรรดาที่ราชพสัดุที่อยูในความปกครองดแูลและใชประโยชนของ

กองทัพอากาศอันเกี่ยวกับสนามบนิดอนเมือง ใหกองทัพอากาศมีอํานาจอนุญาตให ทอท. ใช
ประโยชนได การใชที่ราชพัสด ุการปลูกสราง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคลื่อนยายอาคารหรือส่ิง
ปลูกสรางในทีร่าชพัสดุ ตลอดจนการเรียกคาตอบแทนการใชประโยชน และการดาํเนินการ
เก่ียวกับคาตอบแทนดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังและกองทัพอากาศรวมกัน
กําหนด คาตอบแทนที่เหลือจากการใชจายเพื่อบํารุงรักษาที่ราชพัสดุนั้น ใหนําสงคลังเปนรายได
แผนดิน 

 
มาตรา ๕๒  ใหโอนบรรดากจิการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี ้ตลอดจนงบประมาณของ

กรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม ในสวนที่เก่ียวกับสนามบินดอนเมือง ตามทีรั่ฐมนตรี
กําหนดไปเปนของ ทอท. ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่รัฐมนตรีประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ขาราชการหรือลูกจางผูใดของกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหาร
สูงสุด กระทรวงกลาโหม และของกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม ซึ่งปฏิบตัิงานเกี่ยวกับ
กิจการที่โอนไปตามมาตรา ๕๐ หรือมาตรา ๕๒ แลวแตกรณี ถาสมัครใจจะโอนไปปฏิบัติงานกับ 
ทอท. และไดแจงความจาํนงเปนหนังสือตอผูบังคับบญัชาผูมีอํานาจสั่งเล่ือนเงินเดือนภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตนิี้ใชบังคับ ใหโอนขาราชการหรือลูกจางผูนัน้ไปเปนพนักงาน
หรือลูกจางของ ทอท.  แตทั้งนี้ ตามที่รัฐมนตรีเจาสังกัดและ ทอท. จะไดตกลงกัน 

ใหขาราชการหรือลูกจางที่โอนไปเปนพนกังานหรือลูกจางของ ทอท. แลวแต
กรณี ไดรับเงินเดือนหรือคาจาง รวมทั้งสิทธิและประโยชนตาง ๆ เทากับที่เคยไดรับอยูเดิมไป
พลางกอน จนกวาผูวาการจะไดบรรจุและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนง แตจะแตงตั้งใหไดรับเงินเดือน
หรือคาจางต่ํากวาเงินเดือนหรือคาจางที่ไดรับอยูเดิมไมได 

 
มาตรา ๕๔  การโอนขาราชการตามมาตรา ๕๓ ใหถือวาเปนการใหออกจาก

ประจําการเพราะเลิกหรือยุบตาํแหนงตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จบาํนาญขาราชการการโอน
ลูกจางตามมาตรา ๕๓ ใหถือวาเปนการใหออกจากงาน เพราะทางราชการยุบตําแหนงหรือทาง
ราชการเลิกจางโดยไมมคีวามผิด และใหไดรับบาํเหน็จตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวย
บําเหน็จลูกจาง 

เพ่ือประโยชนในการนบัเวลาการทํางานสําหรับคํานวณบาํเหน็จหรือบาํนาญตาม
ขอบังคับของ ทอท. (ถามี) ขาราชการหรือลูกจางผูใดทีโ่อนไปตามมาตรา ๕๓ ประสงคจะใหนบั
เวลาราชการหรือเวลาทํางานในขณะที่เปนขาราชการหรือลูกจางกอนที่มีการโอนเปนเวลาการ
ทํางานของพนกังานหรือลูกจางของ ทอท. แลวแตกรณ ีก็ใหมีสิทธิกระทําไดโดยการบอกเลิกรับ
บําเหน็จบํานาญ 

การบอกเลิกรับบาํเหน็จบาํนาญตามวรรคสาม จะตองกระทําภายในสามสิบวัน
นับแตวันทีโ่อน สําหรับกรณีของขาราชการ ใหดําเนนิการบอกเลิกตามกฎหมายวาดวยบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสําหรับกรณีของลูกจางใหดําเนนิการบอกเลิกโดยกระทําเปนหนังสือลงลายมือ
ช่ือเปนหลักฐานยื่นตอผูวาจางเพ่ือสงตอไปใหกระทรวงการคลังทราบ 

 
มาตรา ๕๕  ถาตอไป ทอท. ไดรับอนญุาตใหเขาดําเนนิกิจการในสนามบินหรือที่

ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานของสวนราชการใดเพิ่มขึ้น ใหสวนราชการนั้นยินยอมให ทอท. เขา
ดําเนนิกิจการและตองสงมอบกิจการใหแก ทอท. ตามระยะเวลาที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และถามี
กรณีที่จะตองใชทรัพยสินอันเปนที่ราชพสัด ุและอยูในความปกครองดูแลและใชประโยชนของ
สวนราชการนัน้ดวย ก็ใหสวนราชการนั้นมอํีานาจอนุญาตให ทอท. ใชประโยชนได และใหนํา
มาตรา ๕๑ มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
        ส. โหตระกิตย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

      รองนายกรัฐมนตรี 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัฉิบับนี้คือ เนือ่งจากการประกอบกิจการ
ทาอากาศยานเปนกิจการดานสาธารณูปโภคที่มีความสําคัญยิ่งตอเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ประเทศ แตการดําเนินงานในดานนี้ข้ึนอยูกับสวนราชการตาง ๆ ซึ่งแยกกันอยู ทําใหขาดความ
คลองตัว สมควรจัดตั้งรัฐวิสาหกิจขึ้น เพ่ือใหการดาํเนินกิจการทาอากาศยานมีประสทิธิภาพยิ่งข้ึน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตนิี้ข้ึน 
 

สุนันทา/แกไข 
๔/๑๒/๔๔ 

A+B (C) 
 

 
พระราชบัญญตัิการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที ่๒) พ.ศ. ๒๕๓๐ ๗ 
 
หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัฉิบับนี ้คือ โดยที่พระราชบัญญัติการทา
อากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ มีบทบญัญตัิใหมอบขอพิพาทใหอนญุาโตตุลาการ
วินิจฉัย และใหนํากฎหมายวาดวยการเวนคืนอสังหาริมทรัพยมาใชบังคับโดยอนโุลม แตเนื่องจาก
กฎหมายดังกลาวไดยกเลิกบทบัญญตัิวาดวยอนุญาโตตุลาการไปแลว สมควรแกไขพระราชบัญญัติ
การทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญตัินี ้
 

สุนันทา/แกไข 
๓/ก.ย./๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญตัิการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๔ ๘ 
 
หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัฉิบับนี ้คือ เนื่องจากปจจบุนัการทา
อากาศยานแหงประเทศไทยมีภารกิจที่อยูในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นจากเดิมเปนอันมาก ประกอบ
กับรัฐบาลมีโครงการที่สําคัญและไดมอบใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทยรับไปเรงดําเนินการ
ใหแลวเสร็จตามวัตถุประสงคและนโยบายของประเทศ สมควรเพิ่มจํานวนกรรมการการทาอากาศ
ยานแหงประเทศไทยจากไมเกินสิบเอ็ดคนเปนไมเกินสบิหาคน เพ่ือจะไดมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิ

                                                 
๗ รก.๒๕๓๐/๑๖๔/๕๓พ/๑๙ สิงหาคม ๒๕๓๐ 
๘ รก.๒๕๓๔/๑๙๖/๓๐พ/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในสาขาตาง ๆ ครอบคลุมทุกดาน อันจะสงผลใหการดาํเนินกิจการของการทาอากาศยานแหง
ประเทศไทยเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตันิี้ 

สุนันทา/แกไข 
๐๓/๐๙/๔๔ 
A+B (C) 

 
พระราชบัญญตัิการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๓๕ ๙ 
 
หมายเหต ุ :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัิฉบบันี ้คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติการ
ทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ ที่ใชอยูในปจจบุันมีบทบัญญตับิางมาตราไม
เหมาะสมกับสถานการณและสภาวะเศรษฐกิจ สมควรแกไขเพิ่มเติมบทบัญญตัดิังกลาว เพ่ือให
คณะกรรมการการทาอากาศยานแหงประเทศไทยมีอํานาจจาํหนายทรัพยสินออกจากบัญชีเปนสญู
ไดทุกกรณีโดยไมจํากัดวงเงินโดยไมตองไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกอน ซึ่งจะยังผลให
การบริหารงานของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยมคีวามคลองตัวและมีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้
 

สุนันทา/แกไข 
๔/๑๒/๔๔ 

A+B (C) 
 
พระราชบัญญตัิการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๓๘ ๑๐ 
 
หมายเหต ุ:-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญตัฉิบับนี ้คือ โดยที่เปนการสมควรแกไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการทาอากาศยานแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ใหสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐบาลที่ประสงคจะใหการทาอากาศยานแหงประเทศไทยสามารถจัดตั้งบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อประกอบธุรกจิเกี่ยวกับกิจการทาอากาศยานและธุรกิจอืน่ที่เก่ียวกับ
หรือตอเนื่องกับกิจการของการทาอากาศยานแหงประเทศไทยไดเมื่อไดรับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ี จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้

สุนันทา/แกไข 
๐๓/๐๙/๔๔ 
A+B (C) 

พัชรินทร จัดทํา 

                                                 
๙ รก.๒๕๓๕/๑๖/๑๒/๔ มีนาคม ๒๕๓๕ 
๑๐ รก.๒๕๓๘/๕๐ก/๑/๖ ธันวาคม ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เนติมา จัดทํา 
ฐาปน ีพิมพ 
๔ มี.ค. ๔๖ 
 
 
 


