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พระราชกําหนด 
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

เป็นปีที่  ๗๐  ในรัชกาลปัจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ   
ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว)  

พุทธศักราช  ๒๕๕๗  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชกําหนดขึ้นไว้  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชกําหนดนี้เรียกว่า  “พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ 

การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
มาตรา ๒ พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคําว่า  “สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย”  และ  

“ผู้อํานวยการ”  ระหว่างคําว่า  “ผู้ดําเนินการเดินอากาศ”  และ  “พนักงานเจ้าหน้าที่”  ในมาตรา  ๔   
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
(ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

““สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย”  หมายความว่า  สํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

“ผู้อํานวยการ”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” 
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มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า   “พนักงานเจ้าหน้าที่”  ในมาตรา   ๔   
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
(ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““พนักงานเจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการ  และผู้ซึ่งผู้อํานวยการแต่งตั้งให้ปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในบทนิยามคําว่า  “อธิบดี”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““อธิบดี”  หมายความว่า  อธิบดีกรมท่าอากาศยาน  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมท่าอากาศยานมอบหมาย” 
มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของมาตรา  ๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  

พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
“ในกรณีที่ส่วนราชการใดประสงค์จะใช้สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ส่วนราชการนั้น

ดําเนินการเพื่อให้บริการแก่สาธารณะ  ส่วนราชการนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  แต่ใน
การจัดตั้งสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  ให้แจ้งผู้อํานวยการทราบโดยไม่ต้องขออนุญาต
ตามพระราชบัญญัตินี้” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  กับมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงในเร่ืองดังต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดค่าธรรมเนียม  ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดอัตราขั้นสูงสําหรับค่าโดยสารและค่าระวางสําหรับอากาศยานขนส่งตามมาตรา  ๒๐ 
(๓) กําหนดอัตราขั้นสูงสําหรับค่าบริการในสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ 

ตามมาตรา  ๕๖  (๒)  และ  (๓) 
(๔) ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม  (๑)  ค่าโดยสารหรือค่าระวางสําหรับอากาศยานขนส่งตามมาตรา  ๒๐  

ค่าบริการ  ค่าภาระ  หรือเงินตอบแทนอื่นใดตามมาตรา  ๕๖  หรือค่าบริการเคร่ืองอํานวยความสะดวก 
ในการเดินอากาศตามมาตรา  ๕๗ 

(๕) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖/๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  

พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
“มาตรา ๖/๑ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจในการออกข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ระเบียบ  ประกาศ  

และคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง  เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบินพลเรือนแล้ว 
ให้ใช้บังคับได้ 

ข้อบังคับและข้อกําหนดนั้น  เม่ือได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว  ให้ใช้บังคับได้” 
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแลการปฏิบัติงาน

ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ให้ทันต่อเหตุการณ์  ถูกต้อง  และครบถ้วนตามกฎหมาย
และตามอนุสัญญา  และให้มีอํานาจตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนอํานวยความสะดวก  แผนรักษาความปลอดภัย  
และแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ  รวมทั้งแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ 

(๒) รับปรึกษาและให้คําแนะนําเก่ียวกับการบินพลเรือนแก่รัฐมนตรี 
(๓) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่ออกโดยผู้อํานวยการ 
(๔) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมกํากับการบินพลเรือน 
(๕) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณค่าโดยสารและค่าระวางสําหรับอากาศยานขนส่ง

ตามมาตรา  ๒๐ 
(๖) พิจารณากําหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าบริการ  ค่าภาระ  หรือเงินตอบแทนอื่นใด

ในสนามบินอนุญาต  ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา  ๕๖  ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) พิจารณากําหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บและอนุมัติอัตราค่าบริการ  เคร่ืองอํานวยความสะดวก

ในการเดินอากาศ  ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา  ๕๗ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้” 
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๑๕/๑ ในกรณีที่คณะกรรมการการบินพลเรือนเห็นว่าสํ านักงานการบินพลเรือน 

แห่งประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามอนุสัญญา  ให้คณะกรรมการการบินพลเรือน
มีอํานาจเรียกให้ผู้อํานวยการ  พนักงานหรือบุคคลใดในสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมาชี้แจงข้อเท็จจริง  
และมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการ  หรือปรับปรุง  แก้ไข  หรือระงับซึ่งการกระทําใด ๆ  ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อความม่ันคงปลอดภัยของประเทศหรือต่อการบินพลเรือนได้” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๕/๒  และมาตรา  ๑๕/๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิก  (๔)  และ  (๕)  ของมาตรา  ๑๕/๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิก  (๗)  ของมาตรา  ๑๕/๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๑๕/๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕/๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕/๖ การพิจารณาประเด็นทางเทคนิค  เป็นอํานาจดุลพินิจของผู้อํานวยการ  และ 
ให้เป็นที่สุด” 

มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๙ อากาศยานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกําหนดที่เก่ียวข้อง” 
มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๒๘ ห้ามมิให้อากาศยานต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้นลงในราชอาณาจักร  เว้นแต่ 

จะมีสิทธิตามอนุสัญญา  หรือความตกลงระหว่างประเทศ  หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี 
หรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกวรรคห้าของมาตรา  ๓๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๓๙  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใชค้วามต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๓๙ ในกรณีที่มีผู้ขอใบรับรองแบบตามมาตรา  ๓๘  และผู้อํานวยการเห็นว่ามาตรฐาน 
ที่กําหนดในข้อกําหนดตามมาตรา  ๓๔  ไม่ครอบคลุมถึง  หรือไม่อาจใช้กับแบบของผู้ขอ  เพราะเหตุที่มี
วิวัฒนาการหรือลักษณะแผนแบบแตกต่างไปจากอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีใช้
อยู่ในขณะนั้น  ให้ผู้อํานวยการมีหนังสืออนุญาตตามมาตรา  ๓๘  วรรคสาม  ไปพลางก่อนเป็นการชั่วคราว  
พร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขพิเศษเก่ียวกับมาตรฐานของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
ที่มีวิวัฒนาการหรือที่มีการออกแบบนั้นได้ตามที่เห็นสมควร 

เง่ือนไขพิเศษที่ผู้อํานวยการกําหนดตามวรรคหนึ่ง  ต้องมีระดับความปลอดภัยไม่น้อยกว่าระดับ
มาตรฐานตามมาตรา  ๓๔” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑/๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๑/๔ ในกรณีที่อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานใดอยู่ระหว่าง 
การทดสอบ  โดยได้บินทดลองตามมาตรา  ๔๑/๒  แล้ว  ก่อนได้รับใบรับรองแบบ  หากผู้ขอใบรับรอง 



หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

แบบประสงค์จะใช้อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานน้ัน  เพื่อฝึกอบรมผู้ประจําหน้าที่
หรือเพื่อแสดงสมรรถนะเพื่อประโยชน์ทางการค้า  หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นตามที่กําหนดในข้อบังคับ  
ให้ย่ืนคําขอใบรับรองแบบเป็นการชั่วคราวต่อผู้อํานวยการ  หากผู้อํานวยการเห็นว่าอากาศยานหรือส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยานดังกล่าวสามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัยตามหลักเกณฑ์ในข้อกําหนด  ให้ผู้อํานวยการ
ออกใบรับรองแบบเป็นการชั่วคราว  โดยผู้อํานวยการอาจกําหนดข้อจํากัดความสมควรเดินอากาศหรือข้อจํากัดอื่น
ในการใช้อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานน้ันตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 

การย่ืนคําขอตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด” 
มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑/๑๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๑/๑๑ ในกรณีที่ผู้อํานวยการมีคําสั่งกําหนดข้อจํากัดความสมควรเดินอากาศ 

หรือข้อจํากัดอื่นตามมาตรา  ๔๑/๒  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๑/๔  วรรคหน่ึง  หรือมีคําสั่งกําหนดเง่ือนไข
หรือข้อจํากัดการใช้งานตามมาตรา  ๔๑/๙  วรรคสอง  หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบรับรองแบบตามมาตรา  ๔๑/๑๐  
วรรคหน่ึง  ให้ผู้อํานวยการประกาศคําสั่งดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน 

เม่ือได้ทราบคําสั่งของผู้อํานวยการตามวรรคหน่ึง  ให้ผู้ได้รับใบรับรองแบบแจ้งให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ  ผู้ผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานและผู้เก่ียวข้องกับอากาศยาน
หรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้นทราบโดยทันที” 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความใน  (๒)  และ  (๓)  ของมาตรา  ๔๑/๒๒  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๒) มีเงินทุนเพียงพอแก่การผลิตอากาศยาน  ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
(๓) มีบุคลากรที่มีความรู้และความชํานาญเพียงพอในการผลิตอากาศยานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้

ในข้อบังคับ” 
มาตรา ๒๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑/๖๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๔๑/๖๔ เม่ือผู้อํานวยการได้รับคําขอใบสําคัญสมควรเดินอากาศ  ให้ผู้อํานวยการ 

ตรวจอากาศยานลําที่ขอ  รวมทั้งจัดให้มีหรือสั่งให้ผู้ขอทําการทดสอบตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่ง
ความปลอดภัยหากเห็นว่าอากาศยานน้ันเป็นไปตามแบบที่ได้รับการรับรอง  หรือตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิต
ในข้อกําหนดของผู้อํานวยการตามมาตรา  ๔๑/๒๐  วรรคสอง  และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  
ให้ผู้อํานวยการออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามแบบที่กําหนดไว้ในมาตรา  ๔๑/๖๒  แก่ผู้ขอ 

ผู้อํานวยการอาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าหน้าที่ 
ที่มีอํานาจออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศแทนผู้อํานวยการได้” 



หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๑/๙๒  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๑/๙๒ ในกรณีผู้อํานวยการมีคําสั่งความสมควรเดินอากาศตามมาตรา  ๔๑/๘๒   
หรือผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเก่ียวกับความปลอดภัยตามมาตรา  ๔๑/๘๑  มาตรา  ๔๑/๘๓  
มาตรา  ๔๑/๘๖  มาตรา  ๔๑/๘๗  หรือมาตรา  ๔๑/๙๑  ให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งดังกล่าว
ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  ผู้ดําเนินการเดินอากาศ  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  หรือประกาศคําสั่งดังกล่าว
ให้ทราบทั่วกัน” 

มาตรา ๒๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๔๔ ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจําหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย 
(๓) มีอายุ  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์  ความรู้และความชํานาญตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
เม่ือมีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษเฉพาะราย  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจยกเว้นคุณสมบัติตามที่กําหนด

ในวรรคหน่ึงได้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด” 
มาตรา ๒๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๖๐/๓  แห่งพระราชบัญญัติ 

การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
“ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการ

สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่เปิดให้บริการแก่สาธารณะ” 
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐/๑๙  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๐/๑๙ ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อย  ให้รัฐมนตรี

หรือผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการเก่ียวกับการตรวจค้นตามมาตรา  ๖๐/๑๗  
และมาตรา  ๖๐/๑๘  ได้” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐/๓๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๐/๓๓ เพื่อประโยชน์แห่งความต่อเนื่องของการให้บริการสาธารณะ  ในกรณีที่มี 
การส่ังพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา  ๖๐/๓๑  หรือมาตรา  ๖๐/๓๒  
รัฐมนตรีหรือผู้อํานวยการอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตต่อไปเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดแก่สาธารณะได้  ทั้งนี้  ให้นํามาตรา  ๖๐/๒๓  
มาตรา  ๖๐/๒๔  มาตรา  ๖๐/๒๕  มาตรา  ๖๐/๒๖  มาตรา  ๖๐/๒๗  มาตรา  ๖๐/๒๘  มาตรา  ๖๐/๒๙   
และมาตรา  ๖๐/๓๐  มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 



หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

มาตรา ๒๙ ให้ยกเลิกมาตรา   ๖๐/๓๔   และมาตรา   ๖๐/๓๕   แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตกิารเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๐๒  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๑ เม่ือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักรหรือแก่อากาศยานไทย
ในต่างประเทศ  ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นในกรณีอากาศยานไทย  หรือตัวแทนเจ้าของในกรณีอากาศยาน
ต่างประเทศ  แจ้งอุบัติเหตุนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักชา้  และทํารายงานตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด  
และดําเนินการทั้งปวงตามกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการเก่ียวกับอุบัติเหตุของอากาศยาน 

เม่ือสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่อากาศยาน 
ตามวรรคหน่ึงแล้ว  ให้แจ้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบโดยเร็ว” 

มาตรา ๓๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๒  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๒ เม่ือเกิดอุบัติเหตุแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักร  ให้อากาศยานนั้นอยู่ใน
ความพิทักษ์ของปลัดกระทรวงคมนาคม  หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย  และห้ามมิให้บุคคลใด
ปฏิบัติการอย่างหน่ึงอย่างใดแก่อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้นโดยมิได้รับอนุญาตจากปลัดกระทรวงคมนาคม  
หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย  พนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตํารวจ  เว้นแต่กรณีจําเป็นเพื่อ 

(๑) ให้คน  ไปรษณียภัณฑ์และสัตว์พ้นภัย 
(๒) คุ้มครองอากาศยานน้ันมิให้เสียหายโดยไฟไหม้หรือเหตุอื่นใด 
(๓) ป้องกันภยันตรายมิให้เกิดแก่ประชาชน 
(๔) เคลื่อนย้ายอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้นมิให้กีดขวางต่อการเดินอากาศ   

หรือการขนส่งอย่างอื่น 
(๕) เคลื่อนย้ายอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้นไปสู่ที่ปลอดภัยเม่ืออับปางในนํ้า  หรือ 
(๖) เคลื่อนย้ายสิ่งของหรือสินค้าให้พ้นภยันตราย  ในกรณีนี้ให้ทําภายใต้ความควบคุมดูแลของ

ปลัดกระทรวงคมนาคม  หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย  พนักงานฝ่ายปกครอง  หรือตํารวจ” 
มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๗๓ ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหน่ึงดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าหม่ืนบาท 
(๑) นําอากาศยานทําการบินโดยไม่มีแผนการบินตามมาตรา  ๑๘/๑ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่กําหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๘/๒ 



หน้า   ๒๔ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่กําหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๘/๓ 
(๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อกําหนดตามมาตรา  ๑๙” 
มาตรา ๓๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใชค้วามต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๗ ผู้ได้ รับใบอนุญาตผลิตหรือมีสิทธิผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 

ตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๔๑/๑๘  (๒)  หรือข้อกําหนดที่ออกตามมาตรา  ๔๑/๔๕  หรือมาตรา  ๔๑/๕๖  
ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๓๔ ให้แก้ไขคําว่า  “กฎกระทรวง”  ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  เป็นคําว่า  “ข้อบังคับ” 

(๑) นิยามคําว่า  “ผู้ประจําหน้าที่”  ในมาตรา  ๔ 
(๒) มาตรา  ๔๑/๑๘  มาตรา  ๔๑/๒๘  มาตรา  ๔๑/๓๔  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๔๐  วรรคหน่ึง  

มาตรา  ๔๑/๕๐  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๙๗  วรรคสอง  มาตรา  ๘๖  (๑)  และมาตรา  ๘๘ 
มาตรา ๓๕ ให้แก้ไขคําว่า  “กฎกระทรวง”  ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  เป็นคําว่า  “ข้อกําหนด” 
(๑) นิยามคําว่า  “บริการช่างอากาศ”  ในมาตรา  ๔ 
(๒) มาตรา  ๑๖  วรรคหน่ึง  (๙)  มาตรา  ๑๖/๔  วรรคสอง  มาตรา  ๑๘  มาตรา  ๑๘/๑  วรรคสอง  

มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๒๙  ทวิ  วรรคสาม  มาตรา  ๓๐  วรรคสอง  มาตรา  ๓๔  วรรคสาม  มาตรา  ๓๘  วรรคหน่ึง  
มาตรา  ๔๑/๕  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑/๖  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๗  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑/๙  วรรคสาม  
มาตรา  ๔๑/๑๒  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๑๓  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๑๔  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๒๑  วรรคสอง  
มาตรา  ๔๑/๒๙  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๓๐  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๓๑  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๓๒  วรรคสอง  
มาตรา  ๔๑/๓๕  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๓๗  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๔๒  (๑)  และ  (๒)  มาตรา  ๔๑/๔๓  วรรคสอง  
มาตรา  ๔๑/๔๔  วรรคหน่ึง  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  วรรคหนึ่ง  (๒)  (ข)  
มาตรา  ๔๑/๖๓  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๖๙  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๗๑  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑/๗๔  วรรคหนึ่ง  
มาตรา  ๔๑/๗๕  มาตรา  ๔๑/๘๐  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๙๔  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๙๘  มาตรา  ๔๑/๑๐๕  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๑๑๐  วรรคสอง  มาตรา  ๔๑/๑๑๑  วรรคสอง  มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๖๐/๒  มาตรา  ๖๐/๘  
วรรคหน่ึง  มาตรา  ๖๐/๑๐  มาตรา  ๖๐/๑๒  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐/๑๕  วรรคหน่ึง  (๕)  มาตรา  ๖๐/๒๑  
วรรคสอง  มาตรา  ๖๐/๓๘  มาตรา  ๖๐/๔๑  วรรคสองและวรรคสาม  และมาตรา  ๗๒  (๒) 

มาตรา ๓๖ ให้แก้ไขคําว่า  “ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน”  ในมาตรา  ๑๘/๒  
มาตรา  ๑๘/๓  มาตรา  ๒๑  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๕  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๖  วรรคสอง  มาตรา  ๖๐  เบญจ  
วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๖๐  สัตต  วรรคสอง  และมาตรา  ๑๐๘  (๑)  และ  (๒)  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นคําว่า  “ข้อบังคับ”  และในมาตรา  ๑๖/๑  วรรคสองและวรรคสาม  
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มาตรา  ๑๖/๓  วรรคสอง  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๖๐/๖  วรรคหน่ึง  (๒)  มาตรา  ๖๐/๑๓  (๒)  มาตรา  ๖๐/๑๕  
วรรคหน่ึง  (๓)  (ง)  และ  (จ)  มาตรา  ๖๐/๑๗  วรรคสอง  มาตรา  ๖๙  (๒)  และ  (๓)  มาตรา  ๗๑  (๒)  
มาตรา  ๘๔  และมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม   
เป็นคําว่า  “ข้อกําหนด” 

มาตรา ๓๗ ให้แก้ไขคําว่า  “รัฐมนตรี”  ในมาตรา  ๒๙  ทวิ  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๒๙  จัตวา  
มาตรา  ๓๐  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๑๘  และมาตรา  ๖๐/๔๑  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  และมาตรา  ๘๑  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นคําว่า  “ผู้อํานวยการ” 

มาตรา ๓๘ ให้แก้ไขคําว่า  “ปลัดกระทรวงคมนาคม”  ในมาตรา  ๕/๑  มาตรา  ๖๐/๓๐  วรรคสอง  
และมาตรา  ๖๐/๔๕  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
เป็นคําว่า  “ผู้อํานวยการ” 

มาตรา ๓๙ ให้แก้ไขคําว่า  “อธิบดี”  ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกแห่ง  เป็นคําว่า  “ผู้อํานวยการ”  เว้นแต่นิยามคําว่า  “อธิบดี”  มาตรา  ๖๐/๔๔  
และมาตรา  ๖๐/๔๕ 

มาตรา ๔๐ ให้แก้ไขคําว่า  “คณะกรรมการการบินพลเรือน”  ในมาตรา  ๓๑  วรรคสาม  
มาตรา  ๕๖  วรรคสาม  มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๖๐/๑๘  มาตรา  ๖๐  ฉ  มาตรา  ๗๔  (๖)  มาตรา  ๑๑๙   
และมาตรา  ๑๒๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  เป็นคําว่า  
“ผู้อํานวยการ” 

มาตรา ๔๑ ให้แก้ไขคําว่า  “คณะกรรมการเทคนิค”  ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  ดังต่อไปนี้  เป็นคําว่า  “ผู้อํานวยการ” 

(๑) นิยามคําว่า  “ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน”  “ชิ้นส่วนมาตรฐาน”  และ  “บริภัณฑ์”  
ในมาตรา  ๔ 

(๒) มาตรา  ๑๕/๔  มาตรา  ๓๔  วรรคหน่ึงและวรรคสอง  มาตรา  ๓๕  มาตรา  ๓๖  วรรคสอง
และวรรคสาม  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๔๑  มาตรา  ๔๑/๑  มาตรา  ๔๑/๒  วรรคหน่ึง  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  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๔๑/๑๖  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๔๑/๒๕  วรรคสาม  มาตรา  ๔๑/๓๗  
วรรคสาม  (๓)  มาตรา  ๔๑/๕๒  (๒)  และมาตรา  ๔๑/๖๙  วรรคสอง  (๒) 

มาตรา ๔๒ ให้แก้ไขคําว่า  “กรมการบินพลเรือน”  ในมาตรา  ๖๐/๔๔  วรรคหนึ่งและวรรคสอง  
เป็นคําว่า  “กรมท่าอากาศยาน”  และในมาตรา  ๑๒๒  วรรคหน่ึง  และมาตรา  ๑๒๓  เป็นคําว่า  
“สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” 

มาตรา ๔๓ ให้บรรดากฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งของ
ปลัดกระทรวงคมนาคม  คณะกรรมการการบินพลเรือน  คณะกรรมการเทคนิค  อธิบดีกรมการบินพลเรือน  
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ที่ใช้บังคับอยู่ใน 
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วันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ  ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ข้อกําหนด  
ระเบียบ  ประกาศ  หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชกําหนดนี้ในเรื่องนั้น ๆ  ใช้บังคับ 

บรรดาเร่ืองใด ๆ  ที่มีกฎกระทรวงกําหนดไว้  แต่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ได้บัญญัติให้ออกเป็นข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ระเบียบหรือคําสั่งของ
ผู้อํานวยการ  เม่ือได้มีการออกข้อบังคับ  ข้อกําหนด  ระเบียบหรือคําสั่งในเร่ืองเดียวกันนั้นตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้แล้ว  ให้กฎกระทรวงนั้น
เป็นอันยกเลิก 

มาตรา ๔๔ ให้บรรดาใบอนุญาต  ใบรับรอง  ใบสําคัญ  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง   
การอนุญาต  การดําเนินการใด ๆ  หรือเง่ือนไขที่กําหนดโดยชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้  เป็นใบอนุญาต  ใบรับรอง  
ใบสําคัญ  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง  การอนุญาต  การดําเนินการใด ๆ  หรือเง่ือนไขที่ออกโดยชอบ
ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้  
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไขให้ผิดไปจากที่กําหนดไว้เดิม  ให้ผู้มีอํานาจตามบทบัญญัติ
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้  มีอํานาจแก้ไข
เพิ่มเติมให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 
โดยพระราชกําหนดนี้ได้ 

มาตรา ๔๕ ให้สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตท่ีให้บริการแก่สาธารณะ 
ซึ่งดําเนินการโดยส่วนราชการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับยังคงดําเนินการได้ต่อไป  และให้
ผู้อํานวยการตรวจสอบระบบการจัดการด้านนิรภัย  การรักษาความปลอดภัย  ระบบการตรวจสอบภายใน  
ระเบียบเก่ียวกับกระบวนการการดําเนินงาน  คู่มือการดําเนินงานของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต  และมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยอื่น ๆ  ว่าเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้อํานวยการพบว่าการดําเนินการของสนามบินตามวรรคหน่ึงเป็นไปโดยถูกต้อง  ให้ผู้อํานวยการ
ออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะให้  หากการดําเนินการของสนามบินไม่ถูกต้อง  ให้ผู้อํานวยการ
สั่งให้ส่วนราชการที่ดําเนินงานสนามบินนั้นดําเนินการแก้ไขปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด  ในระหว่าง 
การแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวจะสั่งให้หยุดดําเนินงานให้บริการแก่สาธารณะไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

มาตรา ๔๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
 



หน้า   ๒๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนที่   ๙๕   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑   ตุลาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับน้ี  คือ  โดยที่ได้มีการจัดต้ังสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย  ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง  และรูปแบบของหน่วยงานด้านการบินพลเรือน  ตามข้อเสนอแนะ
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  และมีการยุบเลิกกรมการบินพลเรือน  โดยเปลี่ยนเป็นกรมท่าอากาศยาน  
ดังน้ัน  เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดน้ี 


