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ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เร่ือง  การคุมครองสิทธิของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินของไทย 

ในเสนทางบินประจําภายในประเทศ   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓  (๔)  ขอ  ๔  ขอ  ๗  และขอ  ๙  แหงประกาศของคณะปฏิวัติ  
ฉบับที่  ๕๘  ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๖  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๑๕  กําหนดใหกระทรวงคมนาคมมีอํานาจ
หนาที่เกี่ยวกับกิจการเดินอากาศ  และรัฐมนตรีสามารถกําหนดเง่ือนไขในการอนุญาตใหประกอบกิจการ
คาขายในการเดินอากาศอันเปนสาธารณูปโภคไดตามที่เห็นวาจําเปน  เพื่อความปลอดภัยหรือผาสุก 
ของประชาชน  รวมทั้งแกไข  เปลี่ยนแปลง  หรือเพิ่มเติมเง่ือนไขนี้ได  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 
จึงไดกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิของผูโดยสารที่ใชบริการสายการบินของไทยในเสนทางบิน
ประจําภายในประเทศไวในเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตของผูประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ
แบบประจําของไทยทุกราย  ทั้งที่ไดรับใบอนุญาตในปจจุบันและในอนาคต  เพื่อใหผูประกอบกิจการ
ยึดถือและปฏิบัติตาม  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิกประกาศกระทรวงคมนาคม  เ ร่ือง  สิทธิของผูโดยสารซึ่งใชบริการ 
สายการบินของไทยในเสนทางบินประจําภายในประเทศ  ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๕๐   

ขอ ๒ ในประกาศนี้ 
“สายการบิน”  หมายความวา  ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ

แบบประจําในเสนทางบินภายในประเทศ 
“สํารองที่นั่ง”  หมายความวา  ขอเท็จจริงที่มีหลักฐานยืนยันวาสายการบินไดยอมรับและจดแจง

การสํารองที่นั่งไวแลว 
“การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน”  หมายความวา  การจัดใหผูโดยสารเดินทางโดยเที่ยวบินอื่น 

ของสายการบินนั้นเอง  หรือของสายการบินอื่น 
“เที่ยวบินลาชา”  หมายความวา  เที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินลาชากวาเวลาที่กําหนดตามตารางการบิน

ซ่ึงไดประกาศไวแลว 
“การยกเลิกเที่ยวบิน”  หมายความวา  การที่สายการบินยกเลิกเที่ยวบินใด ๆ  ตามตารางการบิน 

ที่ประกาศไวแลว  และรวมถึงการยกเลิกเที่ยวบินพิเศษ  (Extra  Flight)   
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“การปฏิเสธการขนสง”  หมายความวา  การปฏิเสธที่จะรับขนผูโดยสารเพื่อเดินทางไปกับ  
เที่ยวบินที่ระบุไวในบัตรโดยสาร  แมวาผูโดยสารนั้นจะไดมาแสดงตนเพื่อการข้ึนเคร่ืองตามที่กําหนด
ไวในประกาศนี้แลวก็ตาม  เวนแต  การปฏิเสธนั้นมีเหตุผลอันสมควร  เชน  สุขภาพ  ความมั่นคง  
ความปลอดภัย  เอกสารการเดินทางไมสมบูรณ  เปนตน 

“คนพิการ”  หมายความวา  คนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
ขอ ๓ ขอบเขต   
ผูโดยสารที่มีสิทธิไดรับความคุมครองตามประกาศนี้  ไดแก 
(๑) ผูโดยสารที่เดินทางในเสนทางบินประจําภายในประเทศ  ซ่ึงไดสํารองที่นั่งสําหรับ

เที่ยวบินนั้นและไดชําระคาบัตรโดยสารแลว  รวมถึงผูโดยสารที่เดินทางในโครงการสะสมไมล   
หรือโครงการสงเสริมการขายอื่น ๆ  ที่สายการบินจัดข้ึน  และ 

(๒) ผูโดยสารนั้น 
 (ก) ไดมาแสดงตนเพื่อการข้ึนเคร่ือง  (Check  In)  ภายในเวลาที่สายการบินระบุไวลวงหนา

เปนลายลักษณอักษร  หรือภายในเวลาที่ผูโดยสารไดรับการแจงผานส่ืออิเล็กทรอนิกส  เชน  เว็ปไซต  
เอสเอ็มเอส  (SMS)  เปนตน  หากสายการบินไมไดระบเุวลาไวใหถือวาไมนอยกวา  ๔๕  นาที  กอนเวลา 
ที่ระบุไวในตารางการบินที่ประกาศ  หรือ 

 (ข) ถูกสายการบินยายโอน  (Transfer)  จากเที่ยวบินที่ตนสํารองที่นั่งไวแลวมายัง 
อีกเที่ยวบินหนึ่งไมวาดวยสาเหตุใด   

ขอ ๔ เที่ยวบินลาชา   
(๑) กรณีลาชาเกินกวา  ๒  ชั่วโมง  แตไมเกิน  ๓  ชั่วโมง  สายการบินตองปฏิบัติตอ

ผูโดยสาร  ดังนี้ 
 (ก) จัดอาหารและเครื่องด่ืมใหแกผูโดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ 

ข้ึนเคร่ืองบินโดยไมคิดคาใชจาย   
 (ข) จัดอุปกรณใหแกผูโดยสารเพื่อใชในการติดตอส่ือสารดวยวิธีการใด ๆ  เชน  

โทรศัพท  โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (E-Mail)  เปนตน  ตามความจําเปนและเหมาะสมโดยไมคิด
คาใชจาย 

 (ค) เมื่อผูโดยสารไมประสงค เ ดินทางตอไปใหสายการบินคืนเงินคาโดยสาร 
และคาธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจํานวน  ซ่ึงผูโดยสารไดชําระไปสําหรับการเดินทางหรือ
เฉพาะสวนที่ยังไมไดเดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอ  ๖  แตหากสายการบิน  
ประสงคจะคืนเปน  Travel  Vouchers  หรือส่ิงอื่นแทนเงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมดังกลาว  
จะตองไดรับความยินยอมจากผูโดยสารกอนแลวเทานั้น   
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(๒) กรณีลาชาเกินกวา  ๓  ชั่วโมง  แตไมเกิน  ๕  ชั่วโมง  สายการบินตองปฏิบัติตอผูโดยสาร  
ดังนี้ 

 (ก) จัดอาหารและเครื่องด่ืมใหแกผูโดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ 
ข้ึนเคร่ืองบินโดยไมคิดคาใชจาย   

 (ข) จัดอุปกรณใหแกผูโดยสารเพื่อใชในการติดตอส่ือสารดวยวิธีการใด ๆ  เชน  โทรศัพท  
โทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส  (E-Mail)  เปนตน  ตามความจําเปนและเหมาะสมโดยไมคิดคาใชจาย 

 (ค) เสนอใหผูโดยสารเลือกระหวาง 
  ๑) รับเงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บคืนเต็มตามจํานวน 

ที่ชําระไปสําหรับการเดินทาง  หรือเฉพาะสวนที่ยังไมไดเดินทาง  ตามวิธีการและภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดในขอ  ๖  แตหากสายการบินประสงคจะชําระเปน  Travel  Vouchers  หรือส่ิงอื่นแทน 
เงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นดังกลาว  จะตองไดรับความยินยอมจากผูโดยสารกอนแลวเทานั้น  หรือ 

  ๒) เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไวในบัตรโดยสาร  
หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกลเคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน   
วันถัดไป  หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผูโดยสาร  ทั้งนี้  ข้ึนอยูกับความสะดวกของผูโดยสาร 
และที่นั่งวางซ่ึงสายการบินสามารถจะจัดใหได  โดยสายการบินไมสามารถคิดคาใชจายเพิ่มเติมได 
ไมวาในกรณีใด ๆ  แตหากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นที่ตํ่ากวา
จํานวนเงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นใดที่ผูโดยสารไดชําระไวแลว  สายการบินตองชําระเงิน
สวนตางคืนใหกับผูโดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอ  ๖   

   ในกรณีที่สายการบินเสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นที่ใกลเคียงกับ

จุดหมายปลายทางเดิม  สายการบินจะตองรับภาระคาใชจายในการเดินทางจากสนามบินใหมไปยัง

สนามบินที่เปนจุดหมายปลายทางเดิมใหแกผูโดยสารดวย  หรือ 

  ๓) เดินทางโดยการขนสงทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุ

ไวในบัตรโดยสาร  หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกลเคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค

ของผูโดยสารโดยเร็วที่สุด  โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติมไมวาในกรณีใด ๆ  แตหากกรณีที่คาใชจาย 

ในการเดินทางโดยการขนสงทางอื่นตํ่ากวาจํานวนเงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นใดที่ผูโดยสาร 

ไดชําระไวแลว  สายการบินจะตองชําระเงินสวนตางคืนใหกับผูโดยสารตามวิธีการและภายใน

ระยะเวลาที่กําหนดในขอ  ๖   
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(๓) กรณีลาชาเกินกวา  ๕  ชั่วโมง  แตไมเกิน  ๖  ชั่วโมง  สายการบินตองปฏิบัติตอผูโดยสาร  
ดังนี้ 

 (ก) ปฏิบัติตอผูโดยสารเชนเดียวกับกรณีลาชาเกินกวา  ๓  ชั่วโมง  แตไมเกิน  ๕  ชั่วโมง  
ตาม  ขอ  ๔  (๒)  และ 

 (ข) ชําระคาชดเชยเปนเงินสดจํานวน  ๖๐๐  บาท  ใหแกผูโดยสารทันทีกอนที่ผูโดยสาร
จะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง  เวนแต  สายการบินพิสูจนไดวาการลาชาของเที่ยวบินนั้น 
เกิดจากเหตุสุดวิสัยซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของสายการบิน  เชน  สถานการณทางการเมือง   
สภาพอากาศที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติการบิน  การรักษาความปลอดภัย  เหตุการณใด ๆ  ที่มีหรืออาจ
มีผลกระทบตอความปลอดภัยในการทําการบินของอากาศยานและผูโดยสาร  เปนตน  ตลอดจนการนัด
หยุดงานหรือการกระทําใด ๆ  ของพนักงานหรือลูกจางของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของกับการใหบริการ
ของสายการบิน  ซ่ึงมีผลกระทบตอการปฏิบัติการบินของสายการบิน 

 ในกรณีสายการบินประสงคจะชําระเปน  Travel  Vouchers  หรือส่ิงอื่นแทนคาชดเชย 
เปนเงินสด  ๖๐๐  บาท  ตามวรรคหนึ่ง  จะตองไดรับความยินยอมจากผูโดยสารกอนแลวเทานั้น   

(๔) กรณีลาชาเกินกวา  ๖  ชั่วโมง  สายการบินตองปฏิบัติตอผูโดยสาร  เชนเดียวกับ
มาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินตามที่กําหนดในขอ  ๕ 

ขอ ๕ การยกเลิกเที่ยวบิน  หรือการปฏิเสธการขนสง  สายการบินตองปฏิบัติตอผูโดยสาร  
ดังนี้   

(๑) เสนอใหผูโดยสารเลือกระหวาง   
 (ก) รับเงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บคืนเต็มตามจํานวนที่จายไป  

สําหรับการเดินทางหรือเฉพาะสวนที่ยังไมไดเดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนด 
ในขอ  ๖  แตหากสายการบินประสงคจะชําระเปน  Travel  Vouchers  หรือส่ิงอื่นแทนเงินคาโดยสาร 
และคาธรรมเนียมดังกลาว  จะตองไดรับความยินยอมจากผูโดยสารกอนแลวเทานั้น  หรือ 

 (ข) เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไวในบัตรโดยสาร  
หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกลเคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมโดยเร็วที่สุดภายในวันเดียวกัน   
วันถัดไป  หรือวันอื่นตามความสมัครใจของผูโดยสาร  ทั้งนี้  ข้ึนอยูกับความสะดวกของผูโดยสาร 
และที่นั่งวางที่สายการบินสามารถจัดใหได  โดยสายการบินตองไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมไมวาในกรณีใด ๆ  
แตหากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินนั้นมีคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นที่ตํ่ากวาจํานวนเงินคาโดยสาร
และคาธรรมเนียมที่ผูโดยสารไดชําระไวแลว  สายการบินตองชําระเงินสวนตางคืนใหกับผูโดยสาร 
ตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอ  ๖   



 หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๗   ตอนพิเศษ   ๑๒๘   ง ราชกิจจานุเบกษา ๕   พฤศจิกายน   ๒๕๕๓ 
 

 
 

  ในกรณีที่สายการบินเสนอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินไปยังสนามบินอื่นที่ใกลเคียงกับ
จุดหมายปลายทางเดิม  สายการบินจะตองรับภาระคาใชจายในการเดินทางจากสนามบินใหมไปยัง
สนามบินที่เปนจุดหมายปลายทางเดิมใหแกผูโดยสารดวย  หรือ 

 (ค) เดินทางโดยการขนสงทางอื่นที่เหมาะสมเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไวใน
บัตรโดยสาร  หรือจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกลเคียงกับจุดหมายปลายทางเดิมตามความประสงค 
ของผูโดยสารโดยเร็วที่สุด  โดยไมเสียคาใชจายเพิ่มเติมไมวาในกรณีใด ๆ  แตหากคาเดินทางโดยการ
ขนสงทางอื่นตํ่ากวาจํานวนเงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมที่ผูโดยสารไดชําระไวแลว  สายการบิน
ตองชําระเงินสวนตางคืนใหกับผูโดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กําหนดในขอ  ๖ 

(๒) ใหการดูแลผูโดยสาร  ดังนี้ 
 (ก) จัดอาหารและเครื่องด่ืมใหแกผูโดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอ 

ข้ึนเคร่ืองบินโดยไมคิดคาใชจาย   
 (ข) จัดอุปกรณใหแกผูโดยสารเพื่อใชในการติดตอส่ือสารดวยวิธีการใด ๆ  เชน  

โทรศัพท  โทรสาร  หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส  (E-Mail)  เปนตน  ตามความจําเปนและเหมาะสม
โดยไมคิดคาใชจาย   

 (ค) จัดที่พักแรมใหแกผูโดยสารต้ังแต  ๑  คืน  ข้ึนไป  ตามความจําเปนและเหมาะสม
ในการจัดการขนสงระหวางสนามบินและที่พักแรม  ในกรณีที่เปนเที่ยวบินใหมที่มีกําหนดเวลา 
การออกเดินทางลาชากวากําหนดเวลาตามตารางการบินเดิมเกินกวา  ๑  วัน  โดยไมคิดคาใชจาย 

(๓) ชําระคาชดเชยเปนเงินสดจํานวน  ๑,๒๐๐  บาท  ใหแกผูโดยสารทันทีกอนที่ผูโดยสาร
จะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง  เวนแต  สายการบินพิสูจนไดวา   

 (ก) ไดแจงขาวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ  
ใหผูโดยสารทราบกอนกําหนดวันเวลาเดินทางไมนอยกวา  ๓  วัน  หรือ   

 (ข) ไดแจงขาวการยกเลิกเที่ยวบินใหผูโดยสารทราบกอนกําหนดวันเวลาเดินทางไมถึง  
๓  วัน  ในกรณีที่เที่ยวบินใหมที่เปลี่ยนแปลงนั้นจะออกเดินทางกอนหรือหลังกําหนดวันเวลาเดิม   
และไปถึงจุดหมายปลายทางที่ระบุในบัตรโดยสารเร็ว  หรือชากวากําหนดวันเวลาเดิมไมเกิน  ๓  ชั่วโมง  
หรือ   

 (ค) การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดแตเหตุสุดวิสัยซ่ึงอยูนอกเหนือการควบคุมของสายการบิน  
เชน  สถานการณทางการเมือง  สภาพอากาศที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติการบิน  การรักษาความปลอดภัย  
เหตุการณใด  ๆ   ที่มีหรืออาจมีผลกระทบตอความปลอดภัยในการทําการบินของอากาศยาน 
และผูโดยสาร  เปนตน  ตลอดจนการนัดหยุดงานหรือการกระทําใด ๆ  ของพนักงานหรือลูกจาง 
ของหนวยงานอื่นซ่ึงเกี่ยวของกับการใหบริการของสายการบิน  ที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติการบิน
ของสายการบิน 
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 โดยการแจงขาวการยกเลิกเที่ยวบินตาม  (ก)  และ  (ข)  ใหสายการบินแจงไปยังสถานที่ติดตอ  
หรือชองทางการสื่อสารทางอื่นใดที่ผูโดยสารไดแจงไวกับสายการบินเมื่อทําการสํารองที่นั่งไวแลว  
ทั้งนี้  การพิสูจนวาสายการบินไดแจงขาวการยกเลิกเที่ยวบินใหตกเปนภาระของสายการบิน   

 ในกรณีที่สายการบินประสงคจะชําระเปน  Travel  Vouchers  หรือส่ิงอื่นแทนคาชดเชย 
เปนเงินสด  จํานวน  ๑,๒๐๐  บาท  ตามวรรคหนึ่ง  จะตองไดรับความยินยอมจากผูโดยสารกอนแลวเทานั้น   

ขอ ๖ วิธีปฏิบัติในการคืนเงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นใด  หรือเงินสวนตาง   
สายการบินตองปฏิบัติ  ดังนี้ 

(๑) จัดทําแบบในการแสดงความจํานงขอคืนคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่นใด  หรือเงินสวนตาง  
ตลอดจนจัดไว  ณ  ทาอากาศยาน  บริเวณอาคารผูโดยสาร  (หองโดยสารอากาศยาน)  และสํานักงานใหญ
หรือสํานักงานสาขาของสายการบิน  หรือจัดใหผูโดยสารสามารถดาวนโหลดผานทางเว็บไซตของ 
สายการบินได  ทั้งนี้  รายการในแบบแสดงความจํานงอยางนอยตองประกอบดวย  วัน  เวลา  และเที่ยวบิน
ที่สายการบินปฏิเสธการขนสง  ยกเลิกเที่ยวบิน  หรือทําการบนิลาชา  วิธีการที่ผูโดยสารชําระคาโดยสาร  เชน  
เงินสด  บัตรเครดิต  เปนตน  จํานวนเงินคาโดยสารที่ชําระ  ที่อยูและชองทางที่สามารถติดตอได  
รวมทั้งวิธีการรับคืนคาโดยสารที่เลือก  เชน  เงินสด  การโอนผานบัญชีธนาคาร  เช็คธนาคาร  เปนตน   

(๒) กําหนดและประกาศใหผูโดยสารทราบถึงสถานที่หรือชองทางที่สามารถย่ืนแบบแสดง
ความจํานงได  เชน   เคานเตอรของสายการบิน   ณ   ทาอากาศยาน   บริเวณอาคารผู โดยสาร   
(หองโดยสารอากาศยาน)  และสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขาของสายการบิน  หรือย่ืนผานทาง
เว็บไซตของสายการบิน 

(๓) คืนเงินคาโดยสารและคาธรรมเนียมอื่น  หรือเงินสวนตางใหแกผูโดยสาร  ดวยวิธีการ 
ที่ผูโดยสารเลือก  เชน  เงินสด  โอนผานบัญชีธนาคาร  เช็คธนาคาร  เปนตน  ภายในระยะเวลาที่นับจาก
วันซ่ึงสายการบินไดรับแบบแสดงความจํานงและเอกสารที่จําเปนครบถวนแลว  ดังนี้   

 (ก) กรณีผูโดยสารซื้อบัตรโดยสารดวยเงินสดตองดําเนินการคืนใหเสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาไมเกิน  ๗  วัน   

 (ข) กรณีผูโดยสารซื้อบัตรโดยสารดวยบัตรเครดิตตองดําเนนิการคืนใหเสร็จส้ินภายใน
ระยะเวลาไมเกิน  ๔๕  วัน   

ขอ ๗ การเพิ่มหรือลดชั้นของบริการในเที่ยวบิน  สายการบินตองปฏิบัติ  ดังนี้   
(๑) กรณีที่จัดใหผูโดยสารเดินทางในชั้นบริการที่สูงกวาชั้นบริการที่ระบุไวในบัตรโดยสาร  

สายการบินตองไมคิดคาโดยสาร  คาธรรมเนียม  หรือคาใชจายอื่นใดเพิ่มเติม   
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(๒) กรณีที่จัดใหผูโดยสารเดินทางในชั้นบริการที่ตํ่ากวาชั้นบริการที่ระบุไวในบัตรโดยสาร  
สายการบินตองคืนเงินสวนตางของราคาคาโดยสารแกผูโดยสารตามวิธีการและภายในระยะเวลา 
ที่กําหนดในขอ  ๖ 

ขอ ๘ ในกรณีผูโดยสารเปนเด็กอายุตํ่ากวา  ๑๒  ป  (เดินทางโดยลําพัง)  คนพิการ   
หรือบุคคลที่ไมสามารถชวยเหลือตัวเองได  สายการบินตองปฏิบัติโดยใหบริการและดูแลเปนกรณี
พิเศษตามหลักปฏิบัติสากล  และไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมไมวาในกรณีใด ๆ  หากสายการบินไดปฏิเสธ
การขนสง  ยกเลิกเที่ยวบิน  หรือทําการบินลาชาไมวาเปนเวลามากนอยเพียงใด  สายการบิน 
ตองใหบริการและดูแลแกผูโดยสารดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๙ มาตรการคุมครองที่ดีกวา   
ในกรณีที่สายการบินไดกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองสิทธิของผูโดยสารของตนไวในระดับ 

ที่ดีกวา  และไมขัดหรือแยงกับมาตรการตามประกาศนี้  ใหสายการบินนั้นใชมาตรการดังกลาว 
เพื่อคุมครองสิทธิของผูโดยสารของตน   

ขอ ๑๐ การรองเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติของสายการบิน 
ผูโดยสารสามารถรองเรียนสายการบินซ่ึงไมไดปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้  มายังกรมการบิน

พลเรือน  เลขที่  ๗๑  ซอยงามดูพลี  ถนนพระราม  ๔  แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพ ฯ  ๑๐๑๒๐  
โทรสาร  ๐  ๒๒๘๗  ๓๓๗๓  จดหมายอิเล็กทรอนิคส  :  airtravelcomplaint@aviation.go.th  หรือสายดวน  
๑๑๑๑  โทร  ๐  ๒๒๘๖  ๓๗๗๕  (ในเวลาราชการ)  เพื่อกรมการบินพลเรือนจะไดทําการตรวจสอบ
ขอเทจ็จริงและดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๑ ประกาศฉบับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา   
เปนตนไป 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

โสภณ  ซารัมย 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 


