
 
พระราชบัญญัติ 

การเดินอากาศ  (ฉบบัที่  ๑๔) 
พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

 
 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ให้ไว ้ ณ  วนัที่  ๒๔  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
เป็นปทีี่  ๔  ในรัชกาลปัจจบุัน 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  ให้ประกาศว่า 

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซึ่งมาตรา  ๒๖  ประกอบกับมาตรา  ๒๘  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๓๖  มาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๔๐   
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  บัญญัติให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 

เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้  เพ่ือให้
การก ากับดูแลการบินพลเรือนและการจัดระเบียบการประกอบกิจการเกี่ยวกับการเดินอากาศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานของสากลยิ่งขึ้น  อันจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศ  และประโยชน์สาธารณะอื่น  ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา  ๒๖  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติท าหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๕๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๔)  
พ.ศ.  ๒๕๖๒” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามค าว่า  “ภาคผนวก”  และค าว่า  “การบินพลเรือน”  ระหว่าง
บทนิยามค าว่า  “อนุสัญญา”  กับค าว่า  “อากาศยาน”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

““ภาคผนวก”  หมายความว่า  ภาคผนวกและบทแก้ไขเพ่ิมเติมภาคผนวกของอนุสัญญา   
เพ่ือก าหนดมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับการบินพลเรือนที่มีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทย 

“การบินพลเรือน”  หมายความว่า  การเดินอากาศ  การปฏิบัติการของอากาศยานพลเรือน 
เพ่ือวัตถุประสงค์ของการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์  การท างานทางอากาศ  หรือการบินทั่วไป  
และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับกิจกรรมดังกล่าว” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “อากาศยานราชการ”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญตัิ
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๒)   
พ.ศ.  ๒๕๕๓  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““อากาศยานราชการ”  หมายความว่า  อากาศยานที่ใช้ในราชการตามที่ก าหนดในมาตรา  ๕” 
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามดังต่อไปนี้  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “ผู้ด าเนินการหน่วยซ่อม”  

กับค าว่า  “สนามบิน”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
““บริการการเดินอากาศ”  หมายความว่า  บริการการจัดการจราจรทางอากาศ  บริการระบบสือ่สาร  

ระบบช่วยการเดินอากาศ  และระบบติดตามอากาศยาน  บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน  บริการข่าวสารการบิน  
บริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน  และบริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย  ซึ่งจัดให้มีขึ้นส าหรับการจราจรทางอากาศในทุกช่วงของการปฏิบัติการบิน  

“การจัดการจราจรทางอากาศ”  หมายความว่า  การจัดการจราจรทางอากาศและห้วงอากาศ
อย่างพลวัตและบูรณาการ  ซึ่งได้แก่  บริการจราจรทางอากาศ  การจัดการห้วงอากาศ  และการจัดการ
ความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ 

“บริการจราจรทางอากาศ”  หมายความว่า  บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลส าหรับเที่ยวบิน  การเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือน  การแนะน าจราจรทางอากาศ  หรือการควบคุมการจราจรทางอากาศในพ้ืนที่ควบคุม   
เขตประชิดสนามบิน  และบริเวณสนามบิน 

้หนา   ๕๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน”  หมายความว่า  บริการที่เกี่ยวกับการตรวจและรายงาน 
สภาพอากาศบริเวณสนามบิน  การพยากรณ์อากาศเพ่ือการบิน  หรือการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่เป็น
อันตรายต่อการบิน 

“บริการข่าวสารการบิน”  หมายความว่า  บริการที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลและข่าวสาร 
ด้านการบินซึ่งจ าเป็นต่อความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบ  และความมีประสิทธิภาพของการเดินอากาศ  
ภายในพ้ืนที่ความรับผิดชอบที่ก าหนด 

“บริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน”  หมายความว่า  บริการ 
ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือออกแบบ  จัดเก็บข้อมูลและเอกสาร  ตรวจสอบความถูกต้อง  บ ารุงรักษาและทบทวน  
วิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน  เพ่ือให้การเดินอากาศมีความปลอดภัยถูกต้อง  และ  
มีประสิทธิภาพ 

“บริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย”  หมายความว่า  บริการที่จัดตั้งขึ้น 
เพ่ือเฝ้าระวังอากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตราย  การติดต่อสื่อสาร  การประสานงาน  และการปฏิบัติการค้นหา
และช่วยเหลือ  รวมทั้งการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น  หรือการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์  โดยใช้
ทรัพยากร  อากาศยาน  เรือ  ยานพาหนะอื่น  และอาคารสถานที่ของทั้งภาครัฐและเอกชน  

“การขนสง่ทางอากาศเพ่ือการพาณิชย”์  หมายความว่า  การปฏิบัติการของอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งคนโดยสาร  สินค้า  หรือไปรษณียภัณฑ์  เพื่อบ าเหน็จทางการค้า 

“ผู้ตรวจสอบด้านการบิน”  หมายความว่า  บุคคลที่ผู้อ านวยการแต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านการบิน  และผู้ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน  

“สมาชิกลูกเรือ”  หมายความว่า  ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ด าเนินการเดินอากาศให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ  
บนอากาศยาน 

“วัตถุอันตราย”  หมายความว่า  วัตถุหรือสารที่สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพ   
ความปลอดภยั  ทรัพย์สิน  หรือสิ่งแวดล้อม  ในขณะขนส่งทางอากาศ  ที่ผู้อ านวยการก าหนดเป็นวัตถุอันตราย
ตามมาตรา  ๑๕/๒๘ 

“การท างานทางอากาศ”  หมายความว่า  การปฏิบัติการของอากาศยานเพื่อการบรกิารอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ  เช่น  การเกษตร  การก่อสร้าง  การถ่ายภาพ  การส ารวจ  การสังเกตการณ์  
การลาดตระเวน  การบินทดสอบ  การโฆษณาโดยใช้อากาศยาน  หรือการลากเครื่องร่อนหรือลากป้ายโฆษณา  

“การบินทั่วไป”  หมายความว่า  การปฏิบัติการของอากาศยานนอกเหนือจากการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์และการท างานทางอากาศ 

้หนา   ๖๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“สถานที่ท าการ”  หมายความรวมถึงสนามบิน  โรงเก็บอากาศยาน  หน่วยซ่อมที่ได้รับการรับรอง  
โรงงาน  ลานจอด  ที่เก็บน้ ามันเชื้อเพลิง  ส านักงานของผู้ประกอบการ  พ้ืนที่ขนถ่ายสินค้า  สถานที่จัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม  สถานที่เก็บพัสดุอากาศยาน  ยานพาหนะ  และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน 

“สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ”  หมายความว่า  เครื่องอ านวยความสะดวกใน 
การเดินอากาศ  เครื่องมือหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบินอย่างอื่น  ที่ใช้หรือสามารถใช้หรือ  
ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้ส าหรับช่วยในการเดินอากาศของอากาศยาน  รวมถึงสนามบิน  พ้ืนที่ลงจอด  ไฟ  
หรือเครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ   ส าหรับการเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศ  การส่งสัญญาณ  การค้นหาทิศทางวิทยุ  
หรือวิทยุ  หรือการสื่อสารโดยแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ๆ  และโครงสร้างหรือกลไกอื่น ๆ  ที่มีวัตถุประสงค์  
เพื่อน าทางหรือควบคุมเที่ยวบินในอากาศหรือการขึ้นลงของอากาศยาน 

“ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศ”  หมายความว่า  ห้วงอากาศเหนือระดับความสูงขั้นต่ า 
ที่ก าหนดไว้เพ่ือการท าการบิน  และห้วงอากาศที่จ าเป็นต่อความปลอดภัยในการบินขึ้นและลงจอดของ
อากาศยาน”  

มาตรา ๖ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “การรักษาความปลอดภัย”  ในมาตรา  ๔   
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

““การรักษาความปลอดภัย”  หมายความว่า  การป้องกันการกระท าอันเป็นการแทรกแซง 
โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบินพลเรือน” 

มาตรา ๗ ให้เพ่ิมบทนิยามดังต่อไปนี้  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “การรักษาความปลอดภัย”  
กับค าว่า  “ลานจอดอากาศยาน”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย”  หมายความว่า  การกระท าหรือ
พยายามกระท าการที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน  ซึ่งรวมถึงการกระท า  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) การท าลายอากาศยานในระหว่างบริการ 
(๓) การจับบุคคลเป็นตัวประกันในอากาศยานหรือในสนามบิน 
(๔) การบุกรุกโดยใช้ก าลังเข้าไปในอากาศยานหรือที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอ านวยความสะดวก

ในการเดินอากาศ  
(๕) การน าอาวุธ  หรือกลอุปกรณ์  วัตถุหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายขึ้นไปในอากาศยานหรือ

เข้าไปที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
(๖) การใช้อากาศยานในระหว่างบริการอันอาจเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย  การบาดเจ็บสาหัส  

หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง 
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(๗) การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย  เช่น  ความปลอดภัยของ
อากาศยานระหว่างการบินหรือขณะอยู่บนพ้ืนดิน  หรือความปลอดภัยของผู้โดยสาร  สมาชิกลูกเรือ  
เจ้าหน้าที่ภาคพ้ืน  หรือสาธารณชน  ที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

(๘) การกระท าในลักษณะอื่นตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
“การตรวจค้น”  หมายความว่า  การใช้วิธีการทางเทคนคิหรือวธิีการอืน่ใดส าหรบัตรวจจบัอาวธุ  

วัตถุระเบิด  หรือวัตถุใด ๆ  ซึ่งอาจใช้ในการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายใด ๆ 
“ค าสั่งการรักษาความปลอดภัย”  หมายความว่า  ค าสั่งที่ออกตามมาตรา  ๕๐/๒๒ 
“ตัวแทนควบคุม”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากผู้อ านวยการ

ตามมาตรา  ๕๐/๓๑ 
“การไปรษณีย์ควบคุม”  หมายความว่า  ผู้ที่ได้รับใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุมจากผู้อ านวยการ

ตามมาตรา  ๕๐/๓๑” 
มาตรา ๘ ให้ยกเลิกบทนิยามค าว่า  “ผู้ด าเนินการเดินอากาศ”  ในมาตรา  ๔   

แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
““ผู้ด าเนินการเดินอากาศ”  หมายความว่า  ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์  

ทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ  ไม่ว่าด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น  หรือโดยการเช่าอากาศยานหรือ
การด าเนินการรูปแบบอื่นใด” 

มาตรา ๙ ให้เพ่ิมบทนิยามดังต่อไปนี้  ระหว่างบทนิยามค าว่า  “ผู้ด าเนินการเดินอากาศ”  กับ
ค าว่า  “ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย”  ในมาตรา  ๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  

““ผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศ”  หมายความว่า  ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายของต่างประเทศที่ให้บริการมายังหรือออกจากราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น  
หรือโดยการเช่าอากาศยานหรือการด าเนินการรูปแบบอื่นใด 

“ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ”  หมายความว่า  ใบรับรองที่ออกให้แก่ผู้ด าเนินการเดินอากาศ
เพ่ือรับรองว่าผู้ด าเนินการเดินอากาศนั้นมีความสามารถด าเนินการเดินอากาศได้อย่างปลอดภัยและ  
มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือออกโดยหน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพลเรือน
ของประเทศอื่น”  

มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
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“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการการบินพลเรือนคณะหนึ่ง  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงคมนาคม  เป็นรองประธานกรรมการ   
ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และกรรมการอื่นอีกจ านวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง  เป็นกรรมการ   
โดยต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ด้านการบินพลเรือน  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  และ 
ให้ผู้อ านวยการ  เป็นกรรมการและเลขานุการ” 

มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๙  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘ กรรมการอื่นอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ 

มาตรา ๙ กรรมการอื่นย่อมพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ  เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
ถ้ามีการพ้นจากต าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ  ให้มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน  ผู้ที่ได้รับ

การแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในต าแหน่งได้เพียงเท่าก าหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน” 
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีหน้าที่และอ านาจในการก ากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  ให้ทันต่อเหตุการณ์  ถูกต้อง  และครบถ้วนตามกฎหมาย  
และตามอนุสัญญาและภาคผนวก  และให้มีหน้าที่และอ านาจตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ในเรื่อง  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก าหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ  และพิจารณาอนุมัติแผนนิรภัยใน  
การบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนอ านวยความสะดวกใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ  และแผนด้านอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนที่คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนด 

(๒) รับปรึกษาและให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบินพลเรือนแก่รัฐมนตรี 
(๓) ก าหนดนโยบายเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการในภาคอุตสาหกรรมการบิน 
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(๔) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศของประเทศไทย 
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน

ตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕ 
(๖) ออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต

ประกอบกิจการการบินพลเรือน 
(๗) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่ออกโดยผู้อ านวยการ 
(๘) ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการค านวณค่าบริการการเดินอากาศ 
(๙) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมก ากับการบินพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทย 
(๑๐) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณค่าโดยสารและค่าระวางส าหรับอากาศยานขนส่ง

และอัตราขั้นสูงตามมาตรา  ๔๑/๑๓๐ 
(๑๑) ก าหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการ  ค่าภาระ  หรือเงินตอบแทนอื่นใด 

ในสนามบินอนุญาต  ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา  ๕๖  (๒)  และ  (๓) 
(๑๒) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นกลไกยุติข้อขัดแย้งระหว่างส านักงานการบินพลเรอืน

แห่งประเทศไทยและผู้ประกอบกิจการการบินพลเรือน 
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศตาม  (๑)  ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนเสนอต่อ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ  เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว  ให้แจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศดังกล่าว” 

มาตรา ๑๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๑/๑  การก ากับดูแลการบินพลเรือน  มาตรา  ๑๕/๗  
มาตรา  ๑๕/๘  มาตรา  ๑๕/๙  มาตรา  ๑๕/๑๐  มาตรา  ๑๕/๑๑  มาตรา  ๑๕/๑๒  มาตรา  ๑๕/๑๓  
มาตรา  ๑๕/๑๔  มาตรา  ๑๕/๑๕  และมาตรา  ๑๕/๑๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“หมวด  ๑/๑ 
การก ากับดูแลการบินพลเรอืน 

 
 

มาตรา ๑๕/๗ ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่และรับผิดชอบใน 
การก ากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ความปลอดภัย  การรักษาความปลอดภัย  และการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน  
(๒) ลักษณะและมาตรฐานทางวศิวกรรมและทางเทคนิคของอากาศยาน  ผลิตภัณฑ์  สนามบนิ  

และบริการการเดินอากาศ  ในการปฏิบัติการการบินพลเรือน  รวมทั้งการบ ารุงรักษา 
(๓) การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน  การจดทะเบียนสิทธิและผลประโยชน์ 

ในอากาศยาน  และการก าหนดเอกสารประจ าอากาศยาน 
(๔) มาตรฐานอากาศยาน  การรับรองแบบ  การรับรองการผลิต  และการรับรองความสมควร

เดินอากาศ 
(๕) คุณลักษณะและมาตรฐานทางเทคนิคในการควบคุมอากาศยาน  และการปฏิบัติหน้าที่ของ 

ผู้ควบคุมอากาศยานและผู้ประจ าหน้าที่ 
(๖) การออกใบรับรอง  ใบอนุญาต  ใบส าคัญ  หนังสืออนุญาต  หรือหนังสือรับรอง 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๗) เส้นทางการบิน  เขตควบคุมการบิน  บริเวณที่ใช้เป็นที่จอดหรือหยุดอากาศยานหรือ

ยานพาหนะอย่างอื่น  และการจัดการพ้ืนที่โดยรอบสนามบินและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
(๘) การดูแลการขนส่งคนโดยสารและของที่ขนส่งทางอากาศ  รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือภาระ

ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการบินพลเรือน 
(๙) การก าหนดมาตรการด้านความปลอดภัย  การรักษาความปลอดภัย  และการอ านวย 

ความสะดวกในการบินพลเรือน  ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและภาระทางด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  
เพ่ือให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและภาคผนวก  รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

(๑๐) การด าเนินการเกี่ยวกับอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับการบินพลเรือน  และอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับ
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัยการบิน 

(๑๑) การประกอบกิจการการบินพลเรือน  มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ  การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการและอัตราค่าบริการ  การป้องกันการผูกขาด  และมาตรการการยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการ 

(๑๒) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศก าหนด 
มาตรา ๑๕/๘ ในการก ากับดูแลการบินพลเรือนตามมาตรา  ๑๕/๗  ให้ส านักงานการบินพลเรือน

แห่งประเทศไทยมีหน้าที่และรับผิดชอบการบริหารจัดการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน 
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(๒) ประสานงานและให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 
(๓) วางแผน  ประสานงาน  และจัดท าแผนแม่บทหว้งอากาศ  เพ่ือการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ

ของประเทศไทยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  
(๔) จัดท า  ติดตาม  ประสานงาน  และขับเคลื่อนให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนนิรภัย 

ในการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนอ านวยความสะดวก
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ  รวมทั้งแผนแม่บทหรือ
แผนหลักระดับประเทศด้านอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  

(๕) ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือรัฐบาลในการเจรจากับประเทศอื่น ๆ  เพ่ือจัดท าความตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ 

(๖) เป็นที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลและช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่รัฐภาคีอื่นได้ร้องขอให้ประเทศไทยด าเนินการ
ตรวจสอบติดตามด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย 

มาตรา ๑๕/๙ ในการด าเนินการตามมาตรา  ๑๕/๗  และมาตรา  ๑๕/๘  ส านักงานการบินพลเรอืน
แห่งประเทศไทยต้องด าเนินการให้เป็นไปตามหรือค านึงถึงอนุสัญญาและภาคผนวก  รวมถึงพันธกรณี  
ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  แล้วแต่กรณี  และให้รวมถึง
การด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) จัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและภาคผนวก  รวมถึงพันธกรณีตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย  ด้านการรักษาความปลอดภัย  
การอ านวยความสะดวก  การรักษาสิ่งแวดล้อม  และการประกอบกิจการการบินพลเรือน  

(๒) จัดท ามาตรการเพ่ืออนุวัติการ  และติดตามให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและ
ภาคผนวก  รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการก ากับดูแลการบินพลเรือน  

(๓) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การก ากับดูแลการบินพลเรือนเกิดผลสัมฤทธิ์ 
มาตรา ๑๕/๑๐ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจก าหนดมาตรการหรือการด าเนินการที่จ าเป็นต่อ 

การก ากับดูแลการบินพลเรือนตามมาตรา  ๑๕/๗  และการด าเนินงานของส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทยตามมาตรา  ๑๕/๘  แล้วแต่กรณี  ในเรื่องดังต่อไปนี้  

(๑) มาตรฐานความปลอดภัย  การรักษาความปลอดภัย  การอ านวยความสะดวก  และ  
การประกอบกิจการการบินพลเรือน  
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(๒) มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจ าหน้าที่อากาศยาน  ผลิตภัณฑ์  ความสมควร
เดินอากาศ  การบ ารุงรักษา  การฝึกอบรมด้านการบิน  สนามบิน  ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน   
สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ  บริการการเดินอากาศ 

(๓) มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้โดยสาร  สมาชิกลูกเรือ  เจ้าหน้าที่
สนามบินและบุคคลอื่น  อากาศยาน  สนามบิน  ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน  สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ  บริการการเดินอากาศ  ตลอดจนการป้องกันการกระท าให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน
หรือให้อากาศยานเกิดความเสียหาย  และการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๔) การเข้าออกและการจัดสรรเวลาการเข้าออกสนามบินของอากาศยาน  
(๕) การทดสอบ  ตรวจสอบ  หรือการตรวจตราอากาศยาน  เครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้หรือ 

มีไว้ใช้เพ่ือประกอบกิจการการบินพลเรือน  สนามบิน  ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานหรือสถานที่ท าการ
หรือสถานที่ที่มีไว้ใช้เพ่ือประกอบกิจการการบินพลเรือนและการปฏิบัติการของอากาศยาน  รวมถึง 
การทดสอบหรือการตรวจสอบผู้ประจ าหน้าที่  สมาชิกลูกเรือ  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน 

(๖) ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามของผู้ประจ าหน้าที่  ผู้ประกอบกิจการการบินพลเรือนและอากาศยาน 
เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติอื่นใดในพระราชบัญญัตินี้

บัญญัติให้อ านาจไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจออกข้อก าหนดส าหรับกรณีตาม  (๑)  (๒)  
และ  (๓)  หรือออกระเบียบส าหรับกรณีตาม  (๔)  (๕)  และ  (๖)  ในการก ากับดูแลให้เป็นไปตามเรื่อง
ดังกล่าว  แล้วแต่กรณี  

ในการด าเนินการตามวรรคสอง  ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือชี้แจงท าความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากเรื่องที่ก าหนด  และค านึงถึงหลักเกณฑ์และมาตรฐานในเรื่องนั้น ๆ  
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นด้วย 

ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
อย่างทันท่วงที  ผู้อ านวยการอาจด าเนินการก าหนดมาตรการหรือการด าเนินการที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแล
การบินพลเรือน  หรือการออกข้อก าหนด  หรือระเบียบในเรื่องใดตามวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือด าเนินการ
กับเหตุฉุกเฉินนั้น  โดยไม่ต้องด าเนินการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสามก่อน  แต่ต้องแจ้งหรือเผยแพร่
ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว  ในการด าเนินการเช่นว่านี้   ให้ผู้อ านวยการ 
มีอ านาจสั่งระงับหรือเปลี่ยนแปลงการด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนไว้เป็นการชั่วคราวได้จนกว่าจะได้มีการก าหนดมาตรการหรือการด าเนินการที่จ าเป็นต่อ
การก ากับดูแลการบินพลเรือน  หรือการออกข้อก าหนด  หรือระเบียบในเรื่องนั้นแล้ว 
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ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีการประกาศเผยแพร่มาตรการหรือการด าเนินการก ากับดูแลที่ก าหนดขึน้
ตามวรรคหนึ่ง  เพ่ือให้ทราบเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้  ตามรูปแบบและลักษณะที่เหมาะสมที่ผู้อ านวยการ
ก าหนด 

ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการหรือการด าเนินการก ากับดูแลการบินพลเรือนที่ผู้อ านวยการก าหนด
ตามวรรคหนึ่ง  ปฏิบัติตามมาตรการหรือการด าเนินการก ากับดูแลการบินพลเรือนนั้นโดยเคร่งครัด 

มาตรา ๑๕/๑๑ ในการก าหนดมาตรการหรือการด าเนินการที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแล 
การบินพลเรือน  หรือการออกข้อก าหนด  หรือระเบียบในเรื่องใดตามมาตรา  ๑๕/๑๐  หากในเรื่องนั้น  
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  หรือรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา  หรือหน่วยงานของรัฐด้านก ากับดูแล
การบินหรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง  ได้มีการก าหนดมาตรฐาน  ระเบียบ  ข้อก าหนด  ข้อปฏิบัติ  หรื อ 
เอกสารอื่นใดไว้แล้ว  ผู้อ านวยการอาจน ามาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ดงักลา่ว  
มาก าหนดในเรื่องที่ต้องด าเนินการตามมาตรา  ๑๕/๑๐  เพื่อใช้บังคับกับการบินพลเรือนของประเทศได้ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และกระบวนการในการพิจารณาน ามาตรฐาน  ระเบียบ  ข้อก าหนด   
ข้อปฏิบัติ  หรือเอกสารอื่นใดมาก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๑๕/๑๒ ในกรณีที่ผู้อ านวยการก าหนดมาตรการหรือการด าเนินการก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ประจ าหน้าที่  อากาศยาน  ผลิตภัณฑ์  ความสมควรเดินอากาศ  การบ ารุงรักษา  การฝึกอบรมด้าน
การบิน  สนามบิน  สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ  บริการการเดินอากาศ  การรักษาความปลอดภัย  
และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน  ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีระบบการตรวจ  ติดตาม  และประเมินผลจาก
การปฏิบัติตามมาตรการหรือการด าเนินการก ากับดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย 

มาตรา ๑๕/๑๓ ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดท าและรักษาไว้ซึ่งระบบ 
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐาน  อย่างน้อยตามรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(๒) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเหนืออากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย 
(๓) ส่วนประกอบส าคัญของอากาศยาน  ชิ้นส่วนของอากาศยาน  และบริภัณฑ์ที่มีไว้ส าหรับ 

ใช้กับอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  
(๔) ใบรับรอง  ใบอนุญาต  ใบส าคัญ  หนังสืออนุญาต  หนังสือรับรอง  ใบแทน  และการอนุญาต

หรือการอนุมัติอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  ที่ผู้อ านวยการก าหนดให้จัดเก็บ 
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ให้ผู้อ านวยการจัดท าระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  โดยเอกสารหลักฐาน
ตาม  (๒)  ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเหนืออากาศยานที่จดทะเบียน  รวมถึงส่วนประกอบส าคัญของ
อากาศยาน  ชิ้นส่วนของอากาศยาน  และบริภัณฑ์  จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อผู้อ านวยการ
เพื่อบันทึกไว้ในระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล 

การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล  รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐาน  ให้เป็นไปตามที่
ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๑๕/๑๔ เพ่ือประโยชน์แห่งการบินพลเรือนของประเทศและเป็นไปเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ  หากผู้อ านวยการเห็นสมควรอาจยกเว้นมาตรการหรือการด าเนินการที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแล
การบินพลเรือน  หรือข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้  
ทั้งหมดหรือบางส่วน  ให้แก่บุคคล  อากาศยาน  ผลิตภัณฑ์  สนามบิน  หรือบริการเกี่ยวกับการบินใด ๆ  
เป็นรายกรณีได้  โดยการยกเว้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ  

การด าเนินการเพื่อยกเว้นตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ปรากฏต่อ
ผู้อ านวยการก่อนที่จะมีการด าเนินการยกเว้นดังกล่าว 

(๑) ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการหรือการด าเนินการที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแลการบินพลเรือน  
หรือข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งในเรื่องนั้นครบถ้วนแล้ว  และไม่มีความจ าเป็น 
ต้องปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป 

(๒) การด าเนินการที่จะกระท าหรือก าลังกระท าอยู่นั้นเป็นไปตามหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า
การปฏิบัติตามมาตรการหรือการด าเนินการที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแลการบินพลเรือน  หรือข้อบังคับ  
ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งในเรื่องนั้น 

(๓) มาตรการหรือการด าเนินการที่จ าเป็นต่อการก ากับดูแลการบินพลเรือน  หรือข้อบังคับ  
ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งในเรื่องนั้นโดยสภาพไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้กับกรณีนั้นอีก 

(๔) ข้อเท็จจริงในกรณีนั้นท าให้มาตรการหรือการด าเนินการที่จ า เป็นต่อการก ากับดูแล 
การบินพลเรือน  หรือข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบ  หรือค าสั่งในเรื่องนั้นไม่เหมาะสมหรือ  
ไม่มีความจ าเป็นที่ต้องปฏิบัติ  และอาจเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ทางการบินพลเรือนของประเทศเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการยกเว้น 

เมื่อผู้อ านวยการด าเนินการยกเว้นในเรื่องใดตามวรรคหนึ่ง  ให้ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ตามวิธีการที่ผู้อ านวยการก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกาศลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

้หนา   ๖๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๑๕/๑๕ ให้ผู้อ านวยการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบด้านการบิน  ซึ่งจะเป็นหรือมิได้เป็นพนักงาน
ของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  โดยต้องมีความรู้ความช านาญ  และประสบการณ์เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่  เพ่ือก ากับดูแลด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรการและการด าเนินการก ากับดูแล  
การบินพลเรือนที่ก าหนดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ 

ความรู้  ความช านาญ  และประสบการณ์ของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการก าหนดหรือผ่านหลักสูตรการอบรมตามที่ผู้อ านวยการก าหนด 

คุณสมบัติ  การแต่งตั้ง  การปฏิบัติหน้าที่  และการก ากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ด้านการบิน  ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

มาตรา ๑๕/๑๖ ผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา  ๑๕/๑๕  มีหน้าที่และอ านาจ
รับผิดชอบในการด าเนินการทดสอบ  ตรวจสอบ  หรือตรวจตราอากาศยานสิ่งอ านวยความสะดวกใน  
การเดินอากาศ  และอุปกรณ์อื่นที่ผู้ประกอบกิจการได้ใช้หรือมีไว้ใช้เพ่ือประกอบกิจการการบินพลเรือน  
สนามบิน  ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน  สถานที่ท าการหรือสถานที่ใช้หรือมีไว้ใช้เพ่ือประกอบกิจการ
การบินพลเรือนและการปฏิบัติการของอากาศยาน  รวมถึงการทดสอบหรือตรวจสอบผู้ประจ าหน้าที่  
สมาชิกลูกเรือ  หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน 

ในการทดสอบ  ตรวจสอบ  หรือตรวจตราตามวรรคหนึ่ง  หากพบข้อบกพร่อง  ให้ผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินแจ้งข้อบกพร่องและก าหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ  นั้น  แก่ผู้ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการ  และแจ้งให้ผู้อ านวยการทราบโดยเร็ว  เมื่อผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้ว  ให้แจ้งผู้ตรวจสอบด้านการบินเพ่ือตรวจสอบหรือตรวจตราให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย  การรักษาความปลอดภัย  การอ านวยความสะดวก  และการประกอบกิจการการบินพลเรือน
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  แล้วรายงานให้ผู้อ านวยการทราบโดยเร็ว 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบด้านการบิน  ต้องมีและแสดงบัตรประจ าตัวไว้ตลอดเวลา  
ที่ปฏิบัติหน้าที่  ทั้งนี้  แบบและการออกบัตรประจ าตัวของผู้ตรวจสอบด้านการบินให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการ
ประกาศก าหนด 

ให้ผู้ตรวจสอบด้านการบินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา” 

มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๑/๒  การก ากับดูแลการบริการการเดนิอากาศ  
มาตรา  ๑๕/๑๗  มาตรา  ๑๕/๑๘  มาตรา  ๑๕/๑๙  มาตรา  ๑๕/๒๐  มาตรา  ๑๕/๒๑  มาตรา  ๑๕/๒๒  
มาตรา  ๑๕/๒๓  มาตรา  ๑๕/๒๔  มาตรา  ๑๕/๒๕  และมาตรา  ๑๕/๒๖  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
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“หมวด  ๑/๒ 
การก ากับดูแลการบริการการเดนิอากาศ 

 
 

มาตรา ๑๕/๑๗ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจออกขอ้บังคับเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขั้นตอนและการให้บริการการเดินอากาศ 
(๒) การจัดการจราจรทางอากาศ 
(๓) ระบบการสื่อสาร  ระบบช่วยการเดินอากาศ  และระบบติดตามอากาศยาน 
(๔) อุตุนิยมวิทยาการบิน 
(๕) ข่าวสารการบิน 
(๖) การออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 
(๗) การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย  
มาตรา ๑๕/๑๘ ห้ามมิให้บุคคลใดจัดให้มีบริการการเดินอากาศ  ส าหรับบริเวณห้วงอากาศ

เหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ าภายในเขตภูมิภาคข่าวสารการบินในราชอาณาจักร  เว้นแต่ได้รับใบรับรองในเรื่องนั้น
จากผู้อ านวยการ 

ห้วงอากาศเหนือพ้ืนที่นอกทะเลอาณาเขตหรือห้วงอากาศที่ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณาเขตของ
ประเทศใด  หากมีความจ าเป็นต้องมีบริการจราจรทางอากาศ  ให้รัฐมนตรีท าความตกลงกับรัฐภาคีใน
ภูมิภาคเพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในการให้บริการจราจรทางอากาศเหนือห้วงอากาศบริเวณนั้น 

มาตรา ๑๕/๑๙ ผู้ที่จะขอรับใบรับรองบริการการเดินอากาศในเรื่องใด  ต้องเป็นนิติบุคคลตามที่
ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  และให้ยื่นค าขอใบรับรองต่อผู้อ านวยการ  พร้อมทั้งคู่มือการด าเนินงาน 
และเอกสารหลักฐานอื่น 

การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ  
ที่ก าหนดในข้อก าหนด 

มาตรา ๑๕/๒๐ ผู้อ านวยการจะออกใบรับรองบริการการเดินอากาศให้แก่ผู้ขอได้เมื่อผู้ขอ 
มีคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๕/๑๙ 

ในการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง  ผู้อ านวยการอาจก าหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดเกี่ยวกับ  
การด าเนินงานได้ตามที่เห็นสมควร  ทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ในการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๑๕/๒๑ ใบรับรองบริการการเดินอากาศในเรื่องใด  ให้มีอายุตามที่ผู้อ านวยการประกาศ
ก าหนด  แต่ต้องไม่เกินสิบปี 

การขอและการต่อใบรับรองบริการการเดินอากาศ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด
ในข้อก าหนด 

มาตรา ๑๕/๒๒ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศมีหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริการให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานตามมาตรา  ๑๕/๑๗  และสอดคล้อง

กับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 
(๒) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างทั่วถึง  ครอบคลุม  เพียงพอ  เสมอภาค  และจัดเก็บ

ค่าบริการตามมาตรา  ๑๕/๒๖ 
(๓) จัดให้มี  ปรับปรุง  และปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ

ด าเนินงาน  ระบบการจัดการด้านนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย  ระบบการตรวจสอบภายใน  และ
ปัจจัยมนุษย์  

(๔) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความช านาญเพียงพอในการด าเนินงานและมีแผนพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม 

(๕) จัดท ารายงานต่อผู้อ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 
ระเบียบและคู่มือการด าเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงาน  ระบบการจัดการด้านนิรภัย

และการรักษาความปลอดภัย  ระบบการตรวจสอบภายใน  และปัจจัยมนุษย์   ตาม  (๓)  ต้องเป็นไป 
ตามมาตรฐานและมีข้อมูลครบถ้วนตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๑๕/๒๓ ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งพักใชใ้บรบัรองบรกิารการเดนิอากาศ  ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจ ากัด 

แนบท้ายใบรับรองที่ผู้อ านวยการก าหนดตามมาตรา  ๑๕/๒๐  วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๑๕/๒๒  และผู้อ านวยการได้สั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้วไม่อาจแก้ไขปรับปรุง 
การด าเนินงานให้เกิดความปลอดภัยได้ภายในระยะเวลาตามค าสั่งของผู้อ านวยการ 

(๒) ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ  ไม่ยินยอมให้ผู้อ านวยการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบิน  เข้าด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ  หรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้อ านวยการ  
พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินตามมาตรา  ๑๕/๒๕ 
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ให้ผู้อ านวยการก าหนดระยะเวลาพักใช้ใบรับรองบริการการเดินอากาศได้ตามที่เห็นสมควร   
แต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน 

มาตรา ๑๕/๒๔ ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบรับรองบริการการเดินอากาศได้  เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศกระท าการ  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศโดยแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน

ตามข้อก าหนดที่ออกตามมาตรา  ๑๕/๑๙  โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้รับใบรับรองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 
 (ข) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา  ๑๕/๑๙ 
 (ค) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจ ากัดแนบท้ายใบรับรองที่ผู้อ านวยการก าหนด

ตามมาตรา  ๑๕/๒๐  วรรคสอง  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา  ๑๕/๒๒  ที่ก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นกรณีที่ร้ายแรง 

(๒) ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองและผู้ได้รับใบรับรองไม่ด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ถูกพักใช้ใบรับรอง  หรือมีการสั่งพักใช้ใบรับรองบริการการเดินอากาศตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปภายใน
ช่วงเวลาสองปี 

เมื่อผู้อ านวยการสั่งเพิกถอนใบรับรองบริการการเดินอากาศ  ให้ผู้ได้รับใบรับรองบริการ  
การเดินอากาศส่งคืนใบรับรองต่อผู้อ านวยการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่งเพิกถอนใบรับรอง 

มาตรา ๑๕/๒๕ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามการด าเนินการเกี่ยวกับการบริการ 
การเดินอากาศ  ให้ผู้อ านวยการ  พนักงานเจ้าหน้าที่  หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีหน้าที่และอ านาจ  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้าไปในสถานที่ท าการและสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ  
ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่ดังกล่าว  เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงาน  และเอกสารหรือหลักฐาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

(๒) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ 
(๓) สั่งระงับการใหบ้รกิารในส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน  คู่มือการด าเนินงานหรือที่อาจกอ่ใหเ้กดิ

ความไม่ปลอดภัย 
(๔) สั่งให้ผู้ได้รับใบรับรองน าส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ือวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ

การให้บริการและการปฏิบัติงาน 
(๕) มีหนังสือเรียกบคุคลซึ่งเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินงานของผู้ได้รับใบรบัรองบริการการเดนิอากาศนัน้  

มาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา 
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มาตรา ๑๕/๒๖ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศจะเรียกเก็บค่าบริการได้ตามอัตรา 
ที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  ทั้งนี้  การก าหนดอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และ
เงื่อนไขในการค านวณที่คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนด”  

มาตรา ๑๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๑/๓  การก ากับดูแลการขนส่งวัตถุอันตราย
และสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ  มาตรา  ๑๕/๒๗  มาตรา  ๑๕/๒๘  มาตรา  ๑๕/๒๙  
มาตรา  ๑๕/๓๐  และมาตรา  ๑๕/๓๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“หมวด  ๑/๓ 
การก ากับดูแลการขนสง่วตัถุอันตราย 

และสิ่งของต้องห้ามหรอืต้องดแูลเปน็พิเศษ 
 
 

มาตรา ๑๕/๒๗ ห้ามมิให้บุคคลใดรับมอบ  จัดเก็บ  บรรทุก  ขนถ่าย  หรือขนส่งวัตถุอันตราย  
ไปกับอากาศยาน  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตด าเนินงานจากผู้อ านวยการ  และปฏิบัติตามเงื่อนไข  
ที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๑๕/๒๘ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจดังต่อไปนี้  ในการด าเนินการเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุ
อันตราย 

(๑) ออกประกาศก าหนดประเภทและรายการวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน 

(๒) ออกข้อก าหนดการขออนุญาตและการปฏิบัติในการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
(๓) ออกข้อก าหนด  เงื่อนไข  แนวทางในการบรรจุหีบห่อ  การท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์  

การให้หรือส าแดงข้อมูล  ความรับผิดของผู้ขนส่ง  ความรับผิดชอบของผู้ตราส่ง  รวมถึงการก าหนดให้มี
การจัดท าแผนการฝึกอบรม  รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ 

(๔) ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดและจัดเก็บค่าขนส่งและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย 

(๕) ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบหมายในการด าเนินการเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุ
อันตราย 

มาตรา ๑๕/๒๙ ห้ามมิให้บุคคลใดรับมอบ  จัดเก็บ  บรรทุก  ขนถ่าย  หรือขนส่งสิ่งของต้องห้าม
หรือต้องดูแลเป็นพิเศษ  ไปกับอากาศยาน  เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตด าเนินงานจากผู้อ านวยการ  และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อ านวยการก าหนด 
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มาตรา ๑๕/๓๐ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจดังต่อไปนี้  ในการด าเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ 

(๑) ออกประกาศก าหนดประเภทและรายการสิ่งของตอ้งห้ามหรอืต้องดแูลเปน็พิเศษที่อาจเปน็
อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน 

(๒) ออกข้อก าหนดการขออนุญาตและการปฏิบัติในการขนส่งสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแล  
เป็นพิเศษของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

(๓) ออกข้อก าหนด  เงื่อนไข  แนวทางในการบรรจุหีบห่อ  การท าเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์  
การให้หรือส าแดงข้อมูล  ความรับผิดของผู้ขนส่ง  ความรับผิดชอบของผู้ตราส่ง  รวมถึงการก าหนดให้มี
การจัดท าแผนการฝึกอบรม  รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์  

(๔) ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการก าหนดและจัดเก็บค่าขนส่งและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ 

(๕) ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบหมายในการด าเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ 

มาตรา ๑๕/๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแล 
เป็นพิเศษไปกับอากาศยาน  เว้นแต่จะให้หรือส าแดงข้อมูลต่อผู้ขนส่งตามข้อก าหนดของผู้อ านวยการ  
ตามมาตรา  ๑๕/๒๘  (๓)  หรือมาตรา  ๑๕/๓๐  (๓)  แล้วแต่กรณี” 

มาตรา ๑๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๖/๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๑๖/๕ เมื่อคณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้
ในการเดินอากาศของประเทศไทยตามมาตรา  ๑๕  (๔)  แล้ว  ให้ผู้อ านวยการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้  
เพื่อประโยชน์ของความปลอดภัยในการบิน  

(๑) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศให้เกิดประสิทธิภาพ  รวมทั้ง
การก าหนดเกี่ยวกับระยะสูงที่ปลอดภัยในการท าการบิน  พฤติการณ์เพ่ือความปลอดภัยและการป้องกัน
การชนกันระหว่างอากาศยานด้วยกัน  ระหว่างอากาศยานกับยานพาหนะและวัตถุบนพ้ืนดินหรือพ้ืนน้ า  และ
ระหว่างอากาศยานกับวัตถุในอากาศ 

(๒) ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการเดินอากาศและการท าการบินของอากาศยาน 
(๓) ออกข้อก าหนดเกี่ยวกับการป้องกันบุคคลและทรัพย์สินบนภาคพ้ืน 
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การออกข้อบังคับหรือข้อก าหนดตามวรรคหนึ่ง  ผู้อ านวยการต้องค านึงถึงการป้องกันประเทศ  
การบินพลเรือนและสิทธิบินผ่านห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับนโยบาย
เกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศ  ภายใต้ข้อตกลง  เงื่อนไข  หรือข้อจ ากัดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ภายในประเทศหรือระหวา่งประเทศ  เพ่ือให้มั่นใจได้วา่จะเกดิความปลอดภัยต่ออากาศยาน  และมีการใช้
ห้วงอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 

ในการใช้ห้วงอากาศเหนือพ้ืนดินและพ้ืนน้ าภายในเขตภูมิภาคข่าวสารการบินในราชอาณาจักร  
อากาศยาน  สนามบิน  และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบิน  ต้องใช้หน่วยวัดที่ใช้ในการบินตามที่ผู้อ านวยการ
ประกาศก าหนด 

การใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศตามมาตรานี้ให้ครอบคลุมถึงห้วงอากาศที่ประเทศไทย
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมการจราจรทางอากาศตามที่ก าหนดในความตกลงระหว่าง
ประเทศ” 

มาตรา ๑๗ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๒๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๑ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ให้บริการการเดินอากาศ  
ผู้ประจ าหน้าที่  บุคคลที่อยู่ในอากาศยาน  ผู้ได้รับใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ  และ
บุคคลอื่นใดที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  ต้องปฏิบัติการเพ่ือความปลอดภัยตามข้อบังคับ” 

มาตรา ๑๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๒๑/๑  และมาตรา  ๒๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๒๑/๑ ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดท าแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ  เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยการบินพลเรือนในระดับประเทศซึ่งต้อง
สอดคล้องกับอนุสัญญาและภาคผนวก  รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ  
การบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี  และต้องจัดให้มีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติทุก ๆ  ปี  โดยแผนดังกล่าวให้มคีณะกรรมการนริภัยในการบนิพลเรือนแหง่ชาตซิึ่งคณะกรรมการ
การบินพลเรือนแต่งตั้ง  เพ่ือขับเคลื่อนแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย 
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เมื่อส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดท าหรือปรับปรุงแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปปฏิบัติ  โดยผู้เกี่ยวข้องต้องจัดท าระบบการจัดการ
ด้านนิรภัยส าหรับกิจการการบินพลเรือนของตนให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
ดังกล่าว 

ให้ผู้อ านวยการก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามวรรคสอง  โดยอาจก าหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการก ากับติดตามหรือการตรวจสอบให้มีการด าเนินการดังกล่าวด้วยได้ 

มาตรา ๒๑/๒ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ   
ให้ผู้อ านวยการมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ 

(๒) จัดให้มีกลไก  มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบินพลเรือน  ดังนี้ 
 (ก) การตรวจติดตามความปลอดภัยในการบินพลเรือนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ

แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 
 (ข) การระบุอันตรายและการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ให้บริการ 
 (ค) การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 
 (ง) การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย 
 (จ) การตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน 
(๓) จัดให้มีกระบวนการเพ่ือล าดับความส าคัญในการตรวจ  ตรวจสอบ  และส ารวจโดยพิจารณา

จากข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย  หรือการประเมินความเสี่ยง 
(๔) ส่งเสริมให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และด าเนินการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยใน  

การบินพลเรือน  เพ่ือสนับสนุนองค์กรและพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร  ซึ่งจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

เมื่อผู้อ านวยการไดม้ีการด าเนินการในเรื่องใดตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนนิรภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติทราบ  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามกลไกและกระบวนการที่ผู้อ านวยการก าหนด” 

มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๒๒  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๒ ห้ามอากาศยานบินเข้าพ้ืนที่หวงห้ามเด็ดขาดหรือพ้ืนที่หวงห้ามเฉพาะ   
ที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบพ้ืนที่ดังกล่าว  โดยต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวก าหนด 
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ในการก าหนดพ้ืนที่ตามวรรคหนึ่ง  หากเป็นพ้ืนที่เกี่ยวกับราชการทหาร  ให้ผู้อ านวยการประกาศ
ก าหนดพ้ืนที่ตามที่หน่วยงานราชการทหารเสนอ  และก าหนดให้หน่วยงานที่เสนอนั้นเป็นผู้รับผิดชอบพ้ืนที่
ตามที่ประกาศก าหนด 

อากาศยานที่จะบินเข้าพ้ืนที่อันตรายที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนดตอ้งใช้ความระมัดระวังและ
ต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่   เพ่ือป้องกันมิให้เกิดอันตรายและ 
มีผลกระทบต่อกิจกรรมในพ้ืนที่ดังกล่าว” 

มาตรา ๒๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๓๐  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ   
พ.ศ.  ๒๔๙๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“การขอจดทะเบียน  การรับจดทะเบียน  และการถอนทะเบียนอากาศยาน  ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในข้อก าหนด” 

มาตรา ๒๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๓๓/๑  มาตรา  ๓๓/๒  และมาตรา  ๓๓/๓  
ของหมวด  ๓  การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๓๓/๑ ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศของไทยน าอากาศยานต่างประเทศที่จดทะเบียน
ในประเทศที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญามาใช้ในการประกอบกิจการโดยมีสัญญาเช่าหรือสัญญาอื่น  
ในลักษณะเดียวกัน  และประเทศไทยมีความตกลงกับประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานเพ่ือโอนความรับผิดชอบ
ของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานให้กับประเทศไทยตามอนุสัญญา  ให้ถือว่าอากาศยานต่างประเทศนั้น
เป็นอากาศยานที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และให้ใบอนุญาตหรือการด าเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
เท่าที่มีความตกลงกันไว้ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายไทยด้วย 

(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับอากาศยานดังกล่าว  ให้ถือว่า 
 (ก) ใบอนุญาตเครื่องใช้วิทยุประจ าอากาศยาน  เป็นใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม 
 (ข) ใบส าคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยาน  เป็นใบส าคัญสมควรเดินอากาศ 

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
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(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย  
(๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประจ าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานตามสัญญา

ดังกล่าว  ให้ถือว่าใบอนุญาตของผู้ประจ าหน้าที่ที่ออกโดยประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานดังกล่าวใช้ได้
เช่นเดียวกับใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๒ 

(๔) ในส่วนของการเดินอากาศด้วยอากาศยานของผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมายไทย 

มาตรา ๓๓/๒ ในกรณีที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศน าอากาศยานไทยที่จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้ในการประกอบกิจการโดยมีสัญญาเช่าหรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกัน  และ
ประเทศไทยมีความตกลงกับประเทศผู้ด าเนินการเดินอากาศเพ่ือโอนความรับผิดชอบของประเทศไทย
ให้กับประเทศผู้ด าเนินการเดินอากาศตามอนุสัญญา  ให้ถือว่าอากาศยานไทยนั้นเป็นอากาศยานที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายของประเทศผู้ด าเนินการเดินอากาศ  และให้ใบอนุญาตหรือการด าเนนิการในเรื่องดงัตอ่ไปนี้
ตามที่มีความตกลงกันไว้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศผู้ด าเนินการเดินอากาศด้วย 

(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับอากาศยานดังกล่าว  ให้ถือว่า 
 (ก) ใบอนุญาตเครื่องใช้วิทยุประจ าอากาศยาน  เป็นใบอนุญาตตามกฎหมายของประเทศ

ผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
 (ข) ใบส าคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานเป็นใบส าคัญสมควรเดินอากาศตามกฎหมาย

ของประเทศผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศผู้ด าเนินการ

เดินอากาศ  
(๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประจ าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานตามสัญญาดังกล่าว  

ให้ถือว่าใบอนุญาตของผู้ประจ าหน้าที่ที่ออกตามกฎหมายของประเทศผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
(๔) ในส่วนของการเดินอากาศด้วยอากาศยานของผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย

ของประเทศผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
มาตรา ๓๓/๓ การจัดท าความตกลงเพ่ือโอนความรับผิดชอบระหว่างประเทศไทยกับประเทศ

ที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาตามมาตรา  ๓๓/๑  และมาตรา  ๓๓/๒  แบบของความตกลง  การแจ้งความตกลง
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและรัฐที่เกี่ยวข้อง  การจดทะเบียน
ความตกลงกับองคก์ารการบนิพลเรือนระหวา่งประเทศ  และการประสานงานกับประเทศที่ท าความตกลง
กับประเทศไทย  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด”  
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มาตรา ๒๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๔/๑  ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ  
มาตรา  ๔๑/๑๑๒  มาตรา  ๔๑/๑๑๓  มาตรา  ๔๑/๑๑๔  มาตรา  ๔๑/๑๑๕  มาตรา  ๔๑/๑๑๖  
มาตรา  ๔๑/๑๑๗  มาตรา  ๔๑/๑๑๘  มาตรา  ๔๑/๑๑๙  มาตรา  ๔๑/๑๒๐  มาตรา  ๔๑/๑๒๑  
มาตรา  ๔๑/๑๒๒  และมาตรา  ๔๑/๑๒๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

“หมวด  ๔/๑ 
ใบรับรองผู้ด าเนนิการเดินอากาศ 

 
 

มาตรา ๔๑/๑๑๒ ผู้อ านวยการมีอ านาจออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรอง
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  เพ่ือเป็นการรับรองว่าผู้ที่ยื่นขอรับใบรับรองดังกล่าวมีความสามารถด าเนินการ
เดินอากาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

ผู้อ านวยการจะออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะด าเนินการเดินอากาศ
ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยส าหรับการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์  
ไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่ าตามข้อบังคับที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๔๑/๑๑๓ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อากาศยานในการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์  
เว้นแต่จะได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศจากผู้อ านวยการ 

มาตรา ๔๑/๑๑๔ ผู้มีสิทธิขอรับใบรับรองผู้ด าเนนิการเดนิอากาศต้องเป็นนิติบคุคลที่มีสัญชาตไิทย  
และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์  และมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับ
ที่ผู้อ านวยการก าหนด 

นิติบุคคลที่ขอรับใบรับรองตามวรรคหนึ่ง  จะต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ด าเนินการ
เดินอากาศยังไม่พ้นห้าปี  หรือกรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการที่เคยเป็น
กรรมการหรือผู้มีอ านาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศยังไม่พ้นห้าปี 

ในกรณีที่มีการยื่นค าขออนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์แล้ว  และ 
ผู้ขออนุญาตมีความพร้อมในการเป็นผู้ด าเนินการเดินอากาศและมีเหตุอันสมควรที่จะให้ยื่นค าขอรับ
ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศได้  ผู้อ านวยการอาจอนุญาตให้ยื่นค าขอรับใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปก่อนได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๔๑/๑๑๕ การขอ  การออก  การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง  การต่ออายุใบรับรองผู้ด าเนินการ
เดินอากาศ  รวมทั้งแบบของใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศและข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติการ  ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ผู้อ านวยการก าหนด 
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มาตรา ๔๑/๑๑๖ ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศให้มีอายุไม่เกินสิบปี  ทั้งนี้  ตามข้อบังคับ
ที่ผู้อ านวยการก าหนดโดยค านึงถึงประเภทและขนาดของธุรกิจ 

มาตรา ๔๑/๑๑๗ ผู้ได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศจะต้องด าเนินการปฏิบัติการบิน
อย่างปลอดภัยและปฏิบัติการในเรื่องอื่น ๆ  ตามหลักเกณฑ์  ข้อก าหนด  เงื่อนไข  และสิทธิที่ได้รับ 
ตามข้อบังคับที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๔๑/๑๑๘ เพ่ือประโยชน์แห่งความปลอดภัยสาธารณะ  ผู้อ านวยการมีอ านาจในการแก้ไข
หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดในใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ  หรือข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไข
ในการปฏิบัติการของผู้ได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศนั้นได้ 

มาตรา ๔๑/๑๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดแูลการด าเนินการของผู้ได้รับใบรบัรองผู้ด าเนนิการ
เดินอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานและด าเนนิการไดอ้ย่างปลอดภัย  และมีประสิทธิภาพ  ให้ผู้อ านวยการ  
พนักงานเจ้าหน้าที่  และผู้ตรวจสอบด้านการบินมีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระงับการออกเดินทาง  หรือกักอากาศยานของผู้ด าเนินการเดินอากาศไว้ตามความจ าเป็น
เพื่อการตรวจสอบ 

(๒) เข้าไปในสถานที่ท าการ  และสถานที่ที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัตกิารของผู้ด าเนินการเดินอากาศ
ในระหว่างเวลาท าการของสถานที่นั้น 

(๓) เข้าไปในอากาศยาน  รวมทั้งเดินทางไปกับอากาศยาน  และในกรณีจ าเป็นอาจเข้าไป  
ในห้องนักบิน  ในขณะให้บริการตามปกติเพ่ือการตรวจสอบการปฏิบัติการบินของผู้ประจ าหน้าที่ภาคอากาศ
และสมาชิกลูกเรือได้ 

(๔) ตรวจสอบการด าเนินการตามใบรับรองและการด าเนินการอื่นว่าเป็นไปตามใบรับรอง
ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการ 

(๕) ตรวจสอบคู่มือ  เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการด าเนินการ  รวมทั้งการครอบครอง
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้ตรวจสอบ 

(๖) เรียกบัญชี  ทะเบียน  หรือเอกสารอื่นจากผู้ด าเนินการเดินอากาศ  หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการตรวจสอบ 

(๗) สอบถามข้อเท็จจริง  หรือมีหนังสือเรียกผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
มาให้ถ้อยค า 

(๘) หน้าที่และอ านาจอื่น ๆ  ตามที่ผู้อ านวยการก าหนด 
มาตรา ๔๑/๑๒๐ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ด าเนินการเดินอากาศกระท าการในกรณีใด

กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศของผู้นั้นได้ 
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(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ  หรือในข้อก าหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่การเดินอากาศ 

(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหนา้ที่ของผู้ได้รับใบรับรองผู้ด าเนนิการเดินอากาศตามที่ก าหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ 

(๓) เมื่อเห็นว่าผู้ได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศไม่สามารถด าเนินการไปได้ด้วย 
ความปลอดภัย 

(๔) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  ระเบียบ  หรือข้อก าหนดอื่นใดที่ผู้อ านวยการก าหนด 
ในค าสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศตามวรรคหนึ่ง  ผู้อ านวยการจะก าหนดระยะเวลา

หรือเงื่อนไขในการที่ผู้ด าเนินการเดินอากาศนั้นจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องไว้ด้วยก็ได้ 
มาตรา ๔๑/๑๒๑ ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ  เมื่อผู้ได้รับ

ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ  หรือในข้อก าหนด

เกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่การเดินอากาศ 
(๒) ถูกพักใช้ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศมากกว่าสองครั้ง  ภายในช่วงระยะเวลาสองปี 
(๓) หยุดปฏิบัติการบินทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต 
(๔) ไม่ด าเนินการเดินอากาศภายในระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการ

เดินอากาศ 
(๕) หยุดด าเนินการเดินอากาศเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกินกว่าหนึ่งปี  โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
เมื่อผู้อ านวยการสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการ

เดินอากาศ  ส่งคืนใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศต่อผู้อ านวยการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบค าสั่ง
เพิกถอนใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

มาตรา ๔๑/๑๒๒ ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ออกให้โดยประเทศของ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือเป็นประเทศที่ได้ท าความตกลงกับประเทศไทย  
ให้ใช้ได้เช่นเดียวกับใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศตามพระราชบัญญัตินี้ส าหรับการด าเนินการเดินอากาศ
เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักร  ทั้งนี้  การออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศของประเทศดังกล่าว  
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการออกใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศของประเทศที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสญัญา
หรือประเทศที่ได้ท าความตกลงกับประเทศไทย  ประเทศใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก
ในเรื่องใด  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจประกาศไม่ยอมรับหรือยอมรับโดยมีเงื่อนไขส าหรับใบรับรอง
ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ออกโดยประเทศนั้นในเรื่องนั้นได้ 

มาตรา ๔๑/๑๒๓ ในกรณีที่ผู้อ านวยการเห็นว่าผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศท าการบิน
เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรมีการปฏิบัติการด้านการบินหรือการบ ารุงรักษาต่ ากว่ามาตรฐาน  
ที่ก าหนดในภาคผนวก  และอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินอากาศ  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจ
สั่งให้ผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศหยุดด าเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน” 

มาตรา ๒๕ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๔/๒  การก ากับดูแลการบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ  
มาตรา  ๔๑/๑๒๔  มาตรา  ๔๑/๑๒๕  มาตรา  ๔๑/๑๒๖  มาตรา  ๔๑/๑๒๗  มาตรา  ๔๑/๑๒๘  
มาตรา  ๔๑/๑๒๙  มาตรา  ๔๑/๑๓๐  มาตรา  ๔๑/๑๓๑  มาตรา  ๔๑/๑๓๒  มาตรา  ๔๑/๑๓๓  
มาตรา  ๔๑/๑๓๔  และมาตรา  ๔๑/๑๓๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“หมวด  ๔/๒ 
การก ากับดูแลการบินพลเรอืนทางเศรษฐกิจ 

 
 

มาตรา ๔๑/๑๒๔ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนรับผิดชอบในการก ากับดูแลกิจการ 
การบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ 

กิจการการบินพลเรือนที่ต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลทางเศรษฐกิจ  มีดังนี้ 
(๑) การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ 
(๒) การท างานทางอากาศ  
(๓) การบินทั่วไปตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนด 
(๔) กิจการการบินพลเรือนอื่นที่คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนด 
มาตรา ๔๑/๑๒๕ ผู้ใดจะประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๔  จะต้องไดร้บั

ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  รัฐมนตรีจะก าหนดเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใดโดยความเห็นชอบ

ของคณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต  รวมทั้งหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไข

ในการขอและการต่ออายุใบอนุญาต  การพิจารณาอนุญาต  แบบใบอนุญาต  และอายุใบอนุญาต  ให้เป็นไป
ตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
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มาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศผู้ใดจะประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ
เพ่ือการพาณิชย์  ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรต้องมีใบรับรองผู้ด าเนินการ
เดินอากาศที่ออกโดยองค์กรด้านการบินพลเรือนของประเทศที่มีความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศกับ
ประเทศไทยและได้รับการก าหนดให้เป็นผู้ใช้สิทธิรับขนทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ตามความตกลง
ดังกล่าว  และได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการ 

หลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขออนุญาต  การอนุญาต  และระยะเวลาการอนุญาต  
รวมทั้งเงื่อนไขและข้อก าหนดของการอนุญาต  ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของผู้อ านวยการ 

มาตรา ๔๑/๑๒๗ ใหผู้อ านวยการติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  ตามระยะเวลาที่เหมาะสม  โดยการตรวจสอบนั้น
อย่างน้อยต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการ  สถานะทางการเงิน  
และการด าเนินการใด ๆ  ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจเรียกข้อมูลและเอกสารหลักฐาน 
ทางการเงิน  หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ  ที่เป็นปัจจุบันจากผู้ได้รับใบอนุญาตเพ่ือใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบได้ 

มาตรา ๔๑/๑๒๘ เงื่อนไขและข้อจ ากัดในการประกอบกิจการตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  วรรคสอง  
อาจก าหนดในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ระยะเวลาการประกอบกิจการ 
(๒) จ านวน  ประเภท  หรือขนาดของอากาศยานที่ใช้ 
(๓) ประเภทของการให้บริการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการได้ 
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนด 
มาตรา ๔๑/๑๒๙ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอ านาจ

เปลี่ยนแปลง  แก้ไข  ปรับปรุง  พักใช้  หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน 
ตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติ  
ตามบทบัญญตัิใด ๆ   ในพระราชบัญญัตนิี ้ หรือไมป่ฏิบัตติามค าสั่งหรอืกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบญัญตันิี้  
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข  หรือข้อจ ากัดในการอนุญาต  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การบินพลเรือนก าหนด 

มาตรา ๔๑/๑๓๐ การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์เป็นบริการสาธารณะ 
การก าหนดค่าโดยสารและค่าระวางของอากาศยานขนส่งต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแก่  

ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
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การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางส าหรับอากาศยานขนส่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ค านวณค่าโดยสารและคา่ระวางของผู้ประกอบการอากาศยานขนส่ง  และต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงที่ก าหนด
ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางส าหรับอากาศยานขนส่งระหว่างประเทศ  ให้เป็นไปตามที่ก าหนด
ในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ 

มาตรา ๔๑/๑๓๑ ในการออกข้อบังคับเพ่ือก าหนดอัตราค่าโดยสารและค่าระวางตามมาตรา  
๔๑/๑๓๐  ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนค านึงถึงหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าใช้จ่ายอันสมควรในการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยมีก าไรที่สมเหตุสมผล  ตามประเภท
และลักษณะของการให้บริการที่เป็นไปตามปกติในการประกอบธุรกิจ 

(๒) ความเป็นธรรม  ความเสมอภาค  และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ 
(๓) ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้โดยสารหรือผู้ตราส่งเกินกว่าปกติ 
(๔) การแข่งขันที่เป็นธรรม 
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบนิพลเรือนตามวรรคหนึง่  จะก าหนดให้ผู้ประกอบกจิการขนสง่

ทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ลดหรือยกเว้นการเก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางจากผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการ 
ซึ่งเป็นบุคคลหรือกิจการดังต่อไปนี้ได้ 

(๑) เด็กหรือเยาวชน 
(๒) ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป 
(๓) คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
(๔) บุคคลประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนด 
(๕) กิจการที่เป็นสาธารณกุศลหรือเพ่ือการมนุษยธรรม 
มาตรา ๔๑/๑๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  

ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๑๒๖  ต้องจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามสัญญาและบุคคลที่สาม 
เพ่ือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน  โดยจ านวนเงินซึ่งเอาประกันภัยความรับผิด
ตามสัญญาดังกล่าว  ต้องไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ 

มาตรา ๔๑/๑๓๓ กิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์เป็นกิจการขนส่งสาธารณะ  ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่ง 
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๑๒๖  
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จะปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารไมไ่ด ้ เว้นแต่เพื่อประโยชนแ์หง่ความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภยั  
หรือเป็นกรณีตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์และผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  
๔๑/๑๒๖  มีสิทธิปฏิเสธการรับขนผู้โดยสาร  สัมภาระ  และของที่ผู้โดยสารหรือผู้ตราส่งไม่ยินยอม 
ให้ตรวจค้นหรือไม่ผ่านการตรวจค้นเพ่ือการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้  รวมทั้งผู้โดยสาร
ที่มีความประพฤติหรือมีประวัติว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่างการโดยสารอากาศยาน 

ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  ซึ่งเป็น 
ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา  ๔๑/๑๒๖  ปฏิเสธการรับขนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ  เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือตามที่ก าหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน 

มาตรา ๔๑/๑๓๔ เพ่ือประโยชน์สาธารณะและเพ่ือคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร  ให้คณะกรรมการ
การบินพลเรือนมีอ านาจออกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้โดยสารในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

ในกรณีปฏิเสธการรับขน  ยกเลิกเที่ยวบิน  เที่ยวบินล่าช้า  หรือสัมภาระสูญหาย  เสียหาย  หรือ
ล่าช้า  ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  ซึ่งเป็นผู้ประกอบกจิการ
ขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  
๔๑/๑๒๖  ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๔๑/๑๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๑๒๖  มีหน้าที่ต้องด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ไม่กระท าการอันเป็นการผูกขาดและแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า 

(๒) ประกาศหรือแสดงไว้ซึ่งอัตราค่าโดยสารและค่าระวาง  ตลอดจนเงื่อนไขในการขนส่ง   
ให้เป็นที่ได้รับทราบโดยทั่วไป  ณ  สถานที่ท าการและสถานที่ด าเนินการของผู้ประกอบกิจการ  

(๓) ใช้สิทธิในใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ของตนเอง  และมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยอมให้บุคคลอื่น
ใช้สิทธิตามใบอนุญาตของตน  หรือยอมให้บุคคลอื่นด าเนินกิจการในนามของตนไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม” 

้หนา   ๘๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกมาตรา  ๔๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ประจ าหน้าที่ในอากาศยานปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีอาการเจ็บป่วย

หรือได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจกระท าให้เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่  และถ้าการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้น
เป็นระยะเวลาตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป  ห้ามมิให้ผู้ประจ าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่จนกว่านายแพทย์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่ก าหนดให้จะได้ตรวจและออกใบรับรองว่า  ผู้ประจ าหน้าที่นั้นได้หายจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ  
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้ประจ าหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า  ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่บุคคลใดหย่อนคุณสมบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ  ให้ผู้อ านวยการมอี านาจสั่งใหผู้้ประจ าหนา้ที่นัน้เข้ารบัการทดสอบหรอื
รับการตรวจทางการแพทย์ได้  ทั้งนี้  ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด” 

มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๐  ทวิ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๔๙๘ 

มาตรา ๒๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๐/๑  มาตรา  ๕๐/๒  มาตรา  ๕๐/๓  
มาตรา  ๕๐/๔  มาตรา  ๕๐/๕  มาตรา  ๕๐/๖  มาตรา  ๕๐/๗  มาตรา  ๕๐/๘  มาตรา  ๕๐/๙  มาตรา  
๕๐/๑๐  มาตรา  ๕๐/๑๑  มาตรา  ๕๐/๑๒  มาตรา  ๕๐/๑๓  และมาตรา  ๕๐/๑๔  แห่งพระราชบัญญัต ิ
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๕๐/๑ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจก าหนดให้มีการตรวจสอบการใช้สารออกฤทธิ์ต่อ 
จิตประสาทในลักษณะที่อาจกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจ าหน้าที่ก่อน  หลัง  
หรือในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการมอบหมาย  มีอ านาจตรวจสอบผู้ประจ าหน้าที่  ก่อน  หลัง  
หรือในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่  และในกรณีที่ผู้ประจ าหน้าที่ผู้ใดไม่ยอมให้ตรวจสอบหรือขัดขวาง  
การตรวจสอบ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอ านาจกักตัวผู้นั้นไว้ได้ตามความจ าเป็น  และในกรณีที่พบว่าผู้นั้น
ได้กระท าความผิดตามมาตรานี้  ให้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อไป 

วิธีการตรวจสอบ  การกักตัว  และการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนตามวรรคสอง  ให้เป็นไป 
ตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด 

มาตรา ๕๐/๒ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่  เมื่อผู้ประจ าหน้าที่นั้น 

้หนา   ๘๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยซึ่งมิใช่วินัยร้ายแรง  หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจ าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการไม่ได้ก าหนดว่าเป็นสาระส าคัญ 

(๒) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกส าหรับการกระท าความผิดตามกฎหมายอื่น  เว้นแต ่
เป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่มิใช่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามลักษณะ  ๑๐   
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  หรือความผิดลหุโทษ 

(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด  หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน  หรือจนกว่า 

ผู้ประจ าหน้าที่นั้นจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามค าสั่งของผู้อ านวยการ  แล้วแต่กรณี 
มาตรา ๕๐/๓ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่  เมื่อผู้ประจ า

หน้าที่นั้น  
(๑) ขาดคุณสมบัติของผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๔  
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยซึ่งเป็นวินัยร้ายแรง  หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ

การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจ าหน้าที่ที่ผู้อ านวยการก าหนดว่าเป็นสาระส าคัญ 
(๓) ถูกพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา  ๕๐/๒  เกินสองครั้งภายในระยะเวลาสองปี

นับแต่ถูกพักใช้ใบอนุญาตครั้งก่อน  
มาตรา ๕๐/๔ ในกรณีที่ผู้อ านวยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา  ๕๐/๒  หรือเพิกถอน

ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา  ๕๐/๓  ของผู้ประจ าหน้าที่รายใด  ถ้าผู้นั้นถือใบอนุญาตผู้ประจ า
หน้าที่ต าแหน่งอื่นด้วย  และเหตุที่พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเหตุที่เป็นสาระส าคัญซึ่งกระทบ
ใบอนุญาตต าแหน่งอื่นนั้น  ให้ผู้อ านวยการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ต าแหน่งอื่น
ของผู้นั้นด้วย 

เหตุที่เป็นสาระส าคัญในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามระเบยีบ
ที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

มาตรา ๕๐/๕ ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่เป็นอันสิ้นผล  เมื่อผู้ประจ าหน้าที่นั้น 
(๑) ได้รับโทษจ าคุกส าหรับการกระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  เว้นแต่

เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทที่มิใช่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามลักษณะ  ๑๐  
แห่งประมวลกฎหมายอาญา  หรือความผิดลหุโทษ 

(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา  ๕๐/๓ 

้หนา   ๘๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๐/๖ ผู้ประจ าหน้าที่ที่มีใบอนุญาตผู้ประจ าหนา้ที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนสุัญญา
หรือเป็นประเทศที่ได้ท าความตกลงกับประเทศไทยและประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย  ให้น าใบอนุญาตดังกล่าวมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพ่ือขอเทียบโอน  โดยให้ถือว่า
เป็นการขอรับใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การขอและการเทียบโอนให้ด าเนินการตามข้อก าหนดที่ออกตามมาตรา  ๔๓  โดยผู้อ านวยการ
จะออกข้อก าหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจ ากัดในการพิจารณาและการใช้ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ที่มาจาก
การเทียบโอนตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้ 

ให้น าบทบัญญัติตามมาตรา  ๕๐/๒  มาตรา  ๕๐/๓  มาตรา  ๕๐/๔  และมาตรา  ๕๐/๕   
มาใช้บังคับแก่การเทียบโอนใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

มาตรา ๕๐/๗ ผู้ประจ าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานต่างประเทศที่ท า 
การบินอยู่ในราชอาณาจักร  ต้องมีใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ที่ออกให้หรือรับรองตามกฎหมาย 
ของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือเป็นประเทศที่ได้ท าความตกลงกับ
ประเทศไทย  ทั้งนี้  การออกใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ของประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐาน
ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก  หรือมีใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

เพ่ือประโยชน์ในการบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ถือว่าใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ 
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งที่ออกให้หรือรับรองตามกฎหมายของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยาน  
เป็นใบอนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้  หากปรากฏว่าการออกหรือการรับรองใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่
ของประเทศที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาประเทศใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกในเรื่องใด  
ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจประกาศไม่ยอมรับหรือยอมรับโดยมีเงื่อนไขส าหรับใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ที่ออก
โดยประเทศนั้นในเรื่องนั้นได้  และในกรณีที่ประเทศที่ท าความตกลงกับประเทศไทย  ความตกลงดังกลา่ว
จะต้องมีข้อก าหนดว่า  การออกใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ของประเทศคู่สัญญาจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และเงื่อนไขที่อยู่ในกรอบของอนุสัญญาด้วย 

มาตรา ๕๐/๘ ผู้ประจ าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานต่างประเทศที่ท าการบิน
อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา  ๕๐/๗  ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์ส าหรับผู้ประจ าหน้าที่ดังกล่าว 
ที่ออกให้หรือรับรองโดยประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้น  ทั้งนี้  การออกใบรับรองทางการแพทย์  
ของประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก 

มาตรา ๕๐/๙ ห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประจ าหน้าที่  เว้นแต่มีใบส าคัญแพทย์
ที่ออกโดยนายแพทย์ผู้ตรวจด้านเวชศาสตร์การบินพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย  

้หนา   ๘๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ประเภทผู้ประจ าหน้าที่  หลักเกณฑ์  วิธีการในการขอ  การออก  การต่ออายุใบส าคัญแพทย์  
คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอใบส าคัญ  อายุใบส าคัญ  การเพิกถอนใบส าคัญ  แบบใบส าคัญ  และ
เงื่อนไขแนบท้ายใบส าคัญแพทย์  ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อ านวยการก าหนด  

มาตรา ๕๐/๑๐ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ  ให้เอกสารรายงานผล 
ที่เกี่ยวกับการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ขอรับใบส าคัญแพทย์ที่อยู่ในความครอบครองของ  
ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนหรือสถานที่ตรวจทางการแพทย์  หรือสถานพยาบาลใดเป็นเอกสาร 
ที่เปิดเผยต่อส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 

มาตรา ๕๐/๑๑ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามหมวดนี้  ให้นายแพทย์ผู้ตรวจเป็นเจ้าพนักงาน 
ตามประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา ๕๐/๑๒ ในการออกใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามมาตรา  ๔๒  วรรคสอง  
หรือการออกใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่โดยการเทียบโอนตามมาตรา  ๕๐/๖  หากผู้อ านวยการเห็นว่า
ใบรับรองทางการแพทย์ส าหรับผู้ประจ าหน้าที่ที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ท า  
ความตกลงกับประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดในภาคผนวก  ให้ผู้อ านวยการระบุไว้ในใบรับรอง
ใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่หรือใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ที่ออกให้โดยการเทียบโอน  แล้วแต่กรณี  ว่าใบรับรอง
ทางการแพทย์ดังกล่าวใช้ได้  เช่นเดียวกับใบส าคัญแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  โดยผู้อ านวยการ
จะก าหนดเงื่อนไขและอายุการใช้ใบรับรองทางการแพทย์ดังกล่าวไวใ้นใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจ าหนา้ที่
หรือใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ที่ออกให้โดยการเทียบโอน  แล้วแต่กรณี  ตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

มาตรา ๕๐/๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ตามประเภทที่ผู้อ านวยการก าหนดต้องจบ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ผู้อ านวยการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่ผู้อ านวยการรับรอง 

การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรอง  คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอใบรับรอง  อายุใบรับรอง  
การต่ออายุใบรับรอง  การพักใช้และการเพิกถอนใบรับรอง  ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการตามที่ก าหนดในข้อก าหนด 

มาตรา ๕๐/๑๔ เว้นแต่จะมีกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายแก่อากาศยานหรือบุคคลใน 
อากาศยาน  หรือเป็นกรณีการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  ห้ามผู้ควบคุมอากาศยานน าอากาศยานขึ้นลง  
ณ  ที่หนึ่งที่ใดนอกจากสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตหรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้
ส าหรับการบินเที่ยวนั้น” 

้หนา   ๙๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๓๐ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๕/๑  การรักษาความปลอดภัย  มาตรา  ๕๐/๑๕  
มาตรา  ๕๐/๑๖  มาตรา  ๕๐/๑๗  มาตรา  ๕๐/๑๘  มาตรา  ๕๐/๑๙  มาตรา  ๕๐/๒๐  มาตรา  ๕๐/๒๑  
มาตรา  ๕๐/๒๒  มาตรา  ๕๐/๒๓  มาตรา  ๕๐/๒๔  มาตรา  ๕๐/๒๕  มาตรา  ๕๐/๒๖  มาตรา  ๕๐/๒๗  
มาตรา  ๕๐/๒๘  มาตรา  ๕๐/๒๙  มาตรา  ๕๐/๓๐  มาตรา  ๕๐/๓๑  มาตรา  ๕๐/๓๒  มาตรา  ๕๐/๓๓  
มาตรา  ๕๐/๓๔  มาตรา  ๕๐/๓๕  มาตรา  ๕๐/๓๖  มาตรา  ๕๐/๓๗  มาตรา  ๕๐/๓๘  มาตรา  ๕๐/๓๙  
มาตรา  ๕๐/๔๐  และมาตรา  ๕๐/๔๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“หมวด  ๕/๑ 
การรกัษาความปลอดภัย 

 
 

มาตรา ๕๐/๑๕ ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  และจัดท า  ด าเนินการและก ากับติดตามให้มีการปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  รวมทั้งรับผิดชอบในการป้องกันกิจการ
การบินพลเรือนจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

นอกจากการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติการ 
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) รับผิดชอบต่อการก ากับดูแลการรักษาความปลอดภัยการบินในประเทศไทย 
(๒) ก ากับ  ติดตามการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน  อากาศยาน  ตัวแทน

ควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  และผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดใน 
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  เพื่อประโยชน์ในเรื่องดังนี้ 

 (ก) คุ้มครองผู้โดยสาร  ลูกเรือ  เจ้าหน้าที่ของสนามบิน  และผู้ใช้บริการอื่นของสนามบิน
และสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

 (ข) ป้องกันการกระท าอันเป็นภัยคุกคามทางการบิน  และการกระท าอื่นอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน 

 (ค) ท าให้มั่นใจไดว้า่มีการด าเนนิการทีเ่หมาะสมเมื่อมกีารกระท าอนัเป็นภัยคุกคามทางการบนิ  
และการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือนเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น 

(๓) ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ  ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๙๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การด าเนินการตามมาตรานี้  ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
ตามอนุสัญญาและภาคผนวก  รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบินพลเรือน  
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 

มาตรา ๕๐/๑๖ ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดท าแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ  เพ่ือเป็นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการบินพลเรือนจาก
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  โดยค านึงถึงความปลอดภัย  ความสม่ าเสมอ  
และความมีประสิทธิภาพของการท าการบิน 

ให้ผู้อ านวยการก ากับ  ติดตาม  หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องน าแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแหง่ชาติไปสู่การปฏิบัติและจัดท าแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนในส่วนของตน 

ผู้อ านวยการอาจออกข้อก าหนด  แนวทาง  หรือค าสั่ง  แล้วแต่กรณี  เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ  การก ากับติดตามและตรวจสอบ  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

มาตรา ๕๐/๑๗ ในการบริหารแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  ให้ผู้อ านวยการ
มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ก ากับให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติโดยมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  และคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา  ๕๐/๒๐  

(๒) ก าหนดและจัดสรรงานต่าง ๆ  เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย  
การบินพลเรือนแห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ  เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  
และผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  รวมทั้งหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

(๓) ท าให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน 
แต่ละแห่งที่ให้บริการการบินพลเรือน  โดยอย่างน้อยผู้อ านวยการต้องด าเนินการในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

 (ก) แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตแต่ละแห่ง 

 (ข) ให้ความเห็นชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินของสนามบิน
แต่ละแห่ง 

้หนา   ๙๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



 (ค) ตรวจสอบเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตว่าได้มี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินอย่างเต็มรูปแบบ  

 (ง) จัดการให้มีการตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินขึ้น  ณ  สนามบิน 
แต่ละแห่งที่ให้บริการการบินพลเรือนเพ่ือให้ค าแนะน าเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย  ณ  สนามบิน
ดังกล่าว 

(๔) ก ากับ  ติดตาม  หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้มีการจัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดินอากาศแต่ละราย  ซึ่งจะต้องครอบคลุมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่ใช้กับผู้โดยสาร  สัมภาระ  สินค้า  ของที่ส่งโดยผู้ให้บริการส่งด่วนที่เรียกว่าคูเรียร์   
พัสดุส่งด่วน  ไปรษณียภัณฑ์  ครัวการบิน  และการท าความสะอาดอากาศยาน  เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้  
ผู้อ านวยการจะต้อง 

 (ก) แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศแต่ละราย 

 (ข) ให้ความเห็นชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดินอากาศ
แต่ละราย 

 (ค) ตรวจสอบผู้ด าเนินการเดนิอากาศวา่ได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภยั
ของผู้ด าเนินการเดินอากาศอย่างเต็มรูปแบบ 

(๕) ก ากับ  ติดตาม  หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้มีการจัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตาม  
แผนรักษาความปลอดภัยของตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศและ
ผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  ซึ่งจะต้องครอบคลุม
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับการให้บริการของตน  เพ่ือวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้  ผู้อ านวยการจะต้อง 

 (ก) แจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  และผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนด
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  

 (ข) ให้ความเห็นชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยของตัวแทนควบคุม   
การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  และผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดแผนรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  

้หนา   ๙๓
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 (ค) ตรวจสอบตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  และ
ผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติว่าได้มีการปฏิบัติ  
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของตน  อย่างเต็มรูปแบบ  

(๖) ก ากับ  ติดตาม  หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้การรักษาความปลอดภัยที่สนามบินได้มี 
การจัดสรรสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็น  ซึ่งรวมถึงพื้นที่อาคารส านักงาน  เครื่องมือสื่อสาร  เครื่องมือ
รักษาความปลอดภัย  ที่เหมาะสม  รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการฝึกอบรม 

(๗) ก ากับ  ติดตาม  หรือด าเนินการใด ๆ  เพื่อให้ข้อก าหนดต่าง ๆ  ในด้านสถาปัตยกรรมและ
ข้อก าหนดที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
การบินอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้มีการน ามาผนวกอยู่ในการออกแบบและก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวก
ขึ้นใหม่  และการดัดแปลงใด ๆ  ต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในสนามบิน 

(๘) ทบทวนและคงไว้ซึ่งการมีผลใช้บังคับของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
เป็นระยะ ๆ  รวมถึงเมื่อมีความจ าเป็น  ต้องมีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัย
จากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือความพยายามที่จะกระท าการข้างต้น  
และจะต้องด าเนินการเพ่ือจัดการต่อภัยคุกคามดังกล่าวใด ๆ  ในขณะปัจจุบันตามความจ าเป็น 

(๙) จัดท า  และก ากับ  ติดตาม  หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนฝึกอบรม 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  เพ่ือใช้ส าหรับการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบินที่ก าหนดขึ้น 
ตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

(๑๐) จัดท า  และก ากับ  ติดตาม  หรือด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้เป็นไปตามแผนควบคุมคุณภาพ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  เพ่ือใช้ส าหรับวัดระดับการปฏิบัติตามแผนรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  และเพื่อท าให้แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มีผลบังคับใช้ 

(๑๑) จัดให้มีและด าเนินการตามแผนการรับรองพนักงานตรวจค้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท า
การรับรองและการประเมินผลอย่างเป็นทางการโดยหรือในนามของส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่มีความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวน 
การท างานของพนักงานตรวจค้นภายในสนามบินสาธารณะของไทยในระดับที่ยอมรับได้ตามที่ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนด 
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(๑๒) จัดให้มีและด าเนินการตามแผนการรับรองครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าการรับรองและการประเมินผลอย่างเป็นทางการโดยหรือในนามของส านักงาน  
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าครูผู้สอนมีความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกระบวนการท างานด้านการรักษาความปลอดภัย  ภายในสนามบินสาธารณะของไทยในระดับ  
ที่ยอมรับได้ตามที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนด 

(๑๓) ทบทวนและคงไว้ซึ่งการมีผลใช้บังคับของแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน 
พลเรือนแห่งชาติ  แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนการรับรอง
พนักงานตรวจค้น  และแผนการรับรองครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ  ซึ่งจะต้อง
รวมถึงการประเมินผลและการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวเมื่อมีความจ าเป็น 

(๑๔) ทบทวนระดับภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนภายในราชอาณาจักรอย่างสม่ าเสมอ  รวมทั้ง
จัดท าและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและขัน้ตอนในการปรับปรุงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุกคาม  โดยอาศัยการประเมิน
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ด าเนินการโดยผู้อ านวยการ 

(๑๕) ด าเนินมาตรการที่จ าเป็นเพ่ือตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยคุกคามความปลอดภัยที่มีต่อ
การบินพลเรือนที่เพิ่มขึ้น  รวมถึงการจัดตัง้คณะท างานเพ่ือด าเนนิการต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเรว็
ตามความเหมาะสม 

(๑๖) ก าหนดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลประวัติการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายใด ๆ  และข้อมูลประวัติอุบัติการณ์ด้านการรักษาความปลอดภัยใด ๆ  รวมถึงกรณีใด ๆ   
ของการไม่ปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

แผนตาม  (๙)  และ  (๑๐)  ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ 

คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติต้องมั่นใจได้ว่าหน่วยงาน 
ตามแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติได้ด าเนินการอย่างเป็นอิสระ
จากหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผนนั้น 

ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดท ารายละเอียดทั้งหมดหรือบางส่วนของ 
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติที่เหมาะสมกับการด าเนินงานของสนามบิน  ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศ  ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศและผู้ด าเนินการอื่น
ตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
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มาตรา ๕๐/๑๘ ภายใต้แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ตามมาตรา  ๕๐/๑๗  (๑๐)  ให้ผู้อ านวยการจัดให้มีการตรวจสอบเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  
หรือแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  และ
ผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  ทั้งนี้  ผู้อ านวยการ
ต้องด าเนินการตามรายละเอียดมาตรฐานต่าง ๆ  ตามที่ก าหนดไว้ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติต้องอยู่บนพ้ืนฐานการปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดและอ านวยการให้มีการตรวจจับและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที 

แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติจะต้องก าหนดให้  
ทุกสนามบินต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอตามวิธีการที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและจะต้องด าเนินการ  
โดยผู้ตรวจสอบด้านการบิน 

มาตรา ๕๐/๑๙ ภายใต้แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
ตามมาตรา  ๕๐/๑๗  (๙)  ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
หรือที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  นอกจากนี้  แผนฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติจะต้องระบุถึงการคัดเลือก  การก าหนดคุณสมบัติ  การฝึกอบรม  
การออกใบรับรอง  และการสร้างแรงจูงใจของพนักงานรักษาความปลอดภัยและจะต้องระบุถึง 
ความรับผิดชอบต่าง ๆ  แผนฝึกอบรม  หลักสูตร  การทดสอบระบบการฝึกอบรม  และส่วนประกอบ 
ที่เหมาะสมอื่น ๆ   

ให้ผู้อ านวยการประสานงานในการจัดท าและรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบแผนฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนที่จัดท าขึ้นโดยหน่วยงาน  นิติบุคคล  และองค์กรต่าง ๆ   
ให้สอดคล้องกับแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

การทบทวนแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

มาตรา ๕๐/๒๐ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง  เพ่ือวัตถุประสงค์ในการให้ความเห็นชอบการก าหนดขอบเขตและ
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การจัดสรรงานตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  รวมถึงการให้ค าแนะน าและ  
ความร่วมมือในกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ความร่วมมือระหว่างกระทรวง  ทบวง  กรม  หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
(๒) ความร่วมมือระหว่างเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  

ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  หรือ
ผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

(๓) ให้ค าแนะน าแก่หน่วยงานตาม  (๑)  และ  (๒)  เพ่ือประโยชน์ในการทบทวนและ 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัย 

มาตรา ๕๐/๒๑ เพ่ือประโยชน์ในการก ากับดูแลการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน   
ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด าเนินการในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการส ารวจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่ าเสมอเพ่ือระบุถึงความต้องการ
และจ าเป็นในการรักษาความปลอดภัย 

(๒) จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัย 
(๓) จัดให้มีการทดสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัย  และมาตรการรักษาความปลอดภัย

ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร  สัมภาระ  สินค้า  และสิ่งของอื่น ๆ  ตลอดจนการทดสอบการควบคุมการเข้าถึง
และการออกแบบของสนามบิน  เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย 

(๔) จัดให้มีการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  รวมถึงการทดสอบความเพียงพอของมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ  ของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม   
ผู้ให้บริการครัวการบิน  และผู้ให้บริการภาคพ้ืน  หรือผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในแผนรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  

มาตรา ๕๐/๒๒ ในกรณีเพ่ือความจ าเป็นในการรักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามแผน 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรอืน
แห่งชาติ  และแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  ให้ผู้อ านวยการ  
มีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ออกค าสั่งการรักษาความปลอดภัย  เพ่ือก าหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เจ้าของ
หรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ให้บริการ
จราจรทางอากาศ  ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการครัวการบิน  ผู้ให้บริการภาคพ้ืน  
หรือผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติต้องปฏิบัติ 

(๒) ออกเอกสารค าแนะน าหรือข้อเสนอแนะด้านการรักษาความปลอดภัย  เพ่ือแนะน าหรือ
เสนอแนะให้บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ  ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารค าแนะน า
หรือข้อเสนอแนะดังกล่าว 

ค าสั่งการรักษาความปลอดภัยตาม  (๑)  ต้องระบุวันเวลาและระยะเวลาที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้น
จะต้องปฏิบัติตามค าสั่ง  และจะต้องระบุให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวแต่งตั้งบุคคลผู้จะรับผิดชอบใน
การปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งด้วยโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวให้ผู้อ านวยการทราบโดยเร็ว 

มาตรา ๕๐/๒๓ ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน  โดยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  
ผู้ให้บริการครัวการบิน  ผู้ให้บริการภาคพ้ืน  และผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติแต่ละรายที่จะต้องสนับสนุนและให้ข้อมูลกับผู้อ านวยการ  เมื่อได้รับการร้องขอ  

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้อ านวยการหรือผู้ตรวจสอบด้านการบินเข้าไปในสถานที่
ท าการของบุคคลหรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง  ในระหว่างช่วงเวลาท าการปกติของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น
เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน  ในกรณีที่จะเข้าถึงสถานที่ท าการของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวนอกช่วงเวลาท าการปกติ  ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อมีกรณีจะเกิดอันตรายจาก
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้ง  และการเข้าถึงสถานที่ท าการเช่นว่านั้น
เป็นเรื่องจ าเป็นเพื่อป้องกันมิให้การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น 

มาตรา ๕๐/๒๔ เพ่ือการดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต  ให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีหน้าที่ดูแล  
มิให้มีการกระท าการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในบริเวณพ้ืนที่ดังกล่าว 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  ให้เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาตมีอ านาจตรวจสอบบุคคล  หากมีกรณีเป็นที่สงสัยและมีความจ าเป็นอาจค้นตัวบุคคล  
สิ่งของ  สัมภาระ  สินค้า  ของที่ส่งโดยผู้ให้บริการส่งด่วนที่เรียกว่าคูเรียร์  พัสดุส่งด่วน  เพ่ือค้นหาอาวุธ  วัตถุ  
หรืออุปกรณ์อื่นใด  ซึ่งอาจน าไปใช้กระท าการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  กรณีที่เป็น
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การตรวจค้นไปรษณียภัณฑ์  จะเปิดออกตรวจค้นได้เฉพาะเมื่อมีสิ่งบ่งชี้อันสมควรว่าไปรษณียภัณฑ์นั้น 
บรรจุอาวุธ  วัตถุ  หรืออุปกรณ์อื่นใด  ที่อาจน าไปใช้กระท าการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
ทั้งนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อก าหนด 

เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตอาจมอบหมายหน้าที่ 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นกระท าการแทนได้ 

บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระท าการแทนตามวรรคสาม  ต้องผ่านการคัดเลือก  ฝึกอบรม  และ
ตรวจสอบดูแลว่าสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน  กฎ  และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ  ของแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติและแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

มาตรา ๕๐/๒๕ เพ่ือเป็นการรับประกันความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของการรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือน  เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ต้องด าเนินการตรวจสอบประวัติหรือรับผิดชอบดูแลให้มีการตรวจสอบประวัติบุคคล  ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลซึ่งสมัครเข้ารับต าแหน่งในสายงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
(๒) บุคคลที่ยื่นค าขอรับบัตรผ่านเข้าพ้ืนที่หวงห้ามโดยไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยติดตาม

ตามระบบบัตรผ่านเพื่อตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสนามบินหรือระบบควบคุมการเข้าออก 
การตรวจสอบประวัติตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการยืนยันตัวบุคคล

และประสบการณ์ในอดีตและประวัติอาชญากรรมของบุคคลดังกล่าว 
มาตรา ๕๐/๒๖ ในการตรวจสอบหรือค้นตัวบุคคล  ตามมาตรา  ๕๐/๒๔  เจ้าของหรือ

ผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตอาจหน่วงเหนี่ยวบุคคลไว้เป็นการชั่วคราว   
ณ  จุดตรวจค้น  ในการนี้  อาจมอบหมายให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นตามมาตรา  
๕๐/๒๔  ด าเนินการหน่วงเหนี่ยวชั่วคราวแทนได้ 

การจับกุมและการควบคุมตัวบุคคล  จะต้องด าเนินการโดยต ารวจผู้มีอ านาจเท่านั้น 
มาตรา ๕๐/๒๗ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนฝึกอบรมการรักษา

ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ  แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน  แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ด าเนินการเดนิอากาศ  และ
แผนรักษาความปลอดภัยอื่นใดที่จัดท าขึ้นตามมาตรา  ๕๐/๑๗  (๙)  (๑๐)  (๑๑)  และ  (๑๒)   
อาจก าหนดให้มีสถานะของชั้นความลับ 

้หนา   ๙๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องมีมาตรการหรือการด าเนินการใด ๆ  เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่  นิติบุคคล  และบุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าและการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนต่าง ๆ  
เหล่านี้  ต้องรับรู้ถึงสถานะของชั้นความลับของแผนดังกล่าวและต้องปกป้องข้อมูลต่าง ๆ  ที่อยู่ใน  
แผนดังกล่าว  ในการนี้  อาจก าหนดให้มีสถานะของข้อมูลเช่นว่านั้น  และผู้รับข้อมูลต่าง ๆ  ดังกล่าว
จะต้องตระหนักถึงสถานะของข้อมูลดังกล่าว  

มาตรา ๕๐/๒๘ ห้ามมิให้บุคคลใดด าเนินการสนามบินสาธารณะ  เว้นแต่จะมีแผนรักษา 
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาต  และที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต 
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแล้ว 

เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องจัดท าและบังคับใช้
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตนที่ได้จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยแผนรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่ระบไุว้ในแผนรกัษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแหง่ชาติ  และผู้ด าเนินการ
สนามบินต้องทบทวนและปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตนให้ทันสมัย 

เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องพัฒนาและบังคับใช้
แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  เพ่ือให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของการด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องยื่นแผนฝึกอบรม 
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามวรรคสามให้ผู้อ านวยการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าไป
บังคับใช้ 

มาตรา ๕๐/๒๙ ห้ามมิให้บุคคลใดด าเนินการเป็นผู้ด าเนินการเดินอากาศ  เว้นแต่จะมีแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแล้ว  
หรือเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องจัดท าและบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ได้จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบิน  
พลเรือนแห่งชาติ  ในกรณีผู้ด าเนินการเดินอากาศให้บริการขนส่งสินค้าด้วย  จะต้องมีแผนการควบคุม
การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์เพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการ 

้หนา   ๑๐๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องพัฒนาและบังคับใช้แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนเพ่ือให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ      

ผู้ด าเนินการเดินอากาศต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามวรรคสาม
ให้ผู้อ านวยการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าไปบังคับใช้ 

มาตรา ๕๐/๓๐ ห้ามมิให้บุคคลใดด าเนินการเป็นผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของสนามบินใด ๆ  
ในราชอาณาจักร  เว้นแต่จะมีแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแล้ว 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องจัดท าและบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศที่ได้จัดท าขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร  โดยแผนรักษาความปลอดภัย 
การบินพลเรือนของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องเป็นไปตามข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องพัฒนาและบังคับใช้แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย 
การบินพลเรือนเพ่ือให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการด าเนินงานด้านการรักษา  
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อก าหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ 

ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  
ตามวรรคสามให้ผู้อ านวยการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าไปบังคับใช้ 

มาตรา ๕๐/๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดด าเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการรับจัดการขนส่งสินค้า  
ไปรษณียภัณฑ์  สัมภาระ  หรือสิ่งอื่น ๆ  ทางอากาศ  เว้นแต่จะมีแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อ านวยการแล้ว  และได้รับ
ใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมที่ออกโดยผู้อ านวยการเพ่ือการนี้ 

ตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องจัดท าและบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัย 
การบินพลเรือนของตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคมุที่ไดจ้ัดท าขึน้เป็นลายลักษณ์อักษร  โดยแผน
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตวัแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคมุต้องเป็นไปตามที่ไดร้ะบุ
ไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

้หนา   ๑๐๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องจัดท าและบังคับใช้แผนฝึกอบรมการรักษา  
ความปลอดภัยการบินพลเรือนเพ่ือให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 
ด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ 

ตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนตามวรรคสามให้ผู้อ านวยการเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าไปบังคับใช้ 

มาตรา ๕๐/๓๒ เพ่ือป้องกันการบินพลเรือนจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย  เจ้าของหรือผู้ด าเนนิการสนามบนิอนญุาตและที่ขึน้ลงชั่วคราวอนญุาต  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  
ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  หรือผู้ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนด
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  จะต้อง 

(๑) ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนที่ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ 
(๒) เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและ

แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
(๓) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย

ของตนอย่างเต็มรูปแบบ 
(๔) ให้ข้อมูลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย  เมื่อผู้อ านวยการร้องขอ 
(๕) เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่เกี่ยวข้อง 
(๖) ปฏิบัติตามค าสั่งการรักษาความปลอดภัยใด ๆ  ที่ตนได้รับ  ซึ่งออกโดยผู้อ านวยการ 
มาตรา ๕๐/๓๓ เพ่ือป้องกันการบินพลเรือนจากการกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย

กฎหมาย  บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่ก าหนดให้สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติต้อง 

(๑) ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยใด ๆ  ที่ผู้อ านวยการให้ความเห็นชอบ 
ซึ่งก าหนดให้ตนต้องปฏิบัติตาม 

(๒) เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและ
แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 

(๓) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบางส่วน  การตรวจสอบทั้งระบบ  และการสอบสวนใด ๆ  
ซึ่งผู้อ านวยการเป็นผู้ตัดสินใจด าเนินการ 

(๔) ให้ข้อมูลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย  เมื่อผู้อ านวยการร้องขอ 

้หนา   ๑๐๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) เข้าไปมีส่วนร่วมในการด าเนินการของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับการร้องขอ 

(๖) ปฏิบัติตามค าสั่งการรักษาความปลอดภัยใด ๆ  ที่ตนได้รับ  ซึ่งออกโดยผู้อ านวยการ 
มาตรา ๕๐/๓๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายประสงค์จะน าอาวุธขึ้นบนอากาศยาน  

เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ  ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเป็นการเฉพาะราย  และ  
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ผู้อ านวยการก าหนด 

การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานซึ่งต้องขึ้นไปประจ าการ  
บนอากาศยาน  ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ  

มาตรา ๕๐/๓๕ ห้ามมิให้บุคคลใดขนส่งหรือครอบครองอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ  
ภายในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของหรอื
ผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  หรือเป็นเจ้าพนักงานซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายก าหนด 

ห้ามมิให้ผู้โดยสารหรือบุคคลอื่นใดขนหรือน าอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟเข้าไปใน
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ด าเนินการ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  ในการนี้  ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตด าเนินการตรวจสอบหรือด าเนินการอื่นใดเพ่ือมิให้มี  
การกระท าดังกล่าวเกิดขึ้น 

การอนุญาตตามวรรคหนึง่หรือวรรคสอง  ผู้อ านวยการจะประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวธิกีาร
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุญาตไว้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๕๐/๓๖ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ให้บุคคลอื่นเช่าพ้ืนที่หรือสิ่งอ านวยความสะดวก  ไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาคารผู้โดยสารหรือพ้ืนที่เขตการบิน  
ผู้เช่าพ้ืนที่ดังกล่าวต้องรับผิดชอบในการควบคุมการเข้าพ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง  โดยต้องด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตด้วย 

เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี ้ “ผู้เช่าพื้นที่”  หมายความว่า  บุคคลหรือองค์กรที่ไดร้ับอนญุาตจาก
เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจที่สนามบินนั้น ๆ  
รวมถึงผู้รับสัมปทาน  ผู้จัดการขนส่งสินค้า  ผู้จ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม  ผู้ประกอบการท่องเที่ยว  

้หนา   ๑๐๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถโดยสาร  ผู้ประกอบการบ ารุงรักษาอากาศยาน  บริษัทน้ ามันเชื้อเพลิง  
และหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่  ณ  สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น 

มาตรา ๕๐/๓๗ เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบนิอนญุาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีหนา้ที่
ต้องเฝ้าระวังภัยคุกคามที่มีต่อสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินหรือส่วนใด ๆ   
ของสนามบินอนุญาตหรอืที่ขึ้นลงชัว่คราวอนุญาต  ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วย  ในกรณีที่เกิด
ภัยคุกคามต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ในทันที 

(๑) แจ้งต่อส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องถึงลักษณะ
ของภัยคุกคาม 

(๒) ตรวจสอบผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอันเกิดจากภัยคุกคาม 
(๓) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการตามมาตรการที่เหมาะสมในการเผชิญภัยคุกคามนั้น 
มาตรา ๕๐/๓๘ เมื่อเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต

พิจารณาเห็นว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบินต้องด าเนินการ
ตามมาตรการทั้งหมดที่จ าเป็นโดยทันที  เพ่ือให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของสนามบินและบุคคลที่อยู่
ภายในสนามบิน  รวมถึงการแจ้งถึงลักษณะของภัยคุกคามแก่บุคคลเหล่านั้น 

เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องแจ้งส านักงานการบนิ
พลเรือนแห่งประเทศไทยในทันทีกรณีที่มีภัยคุกคามโดยการวางระเบิดหรือเหตุอื่นที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสนามบิน  สิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศหรืออากาศยาน 

มาตรา ๕๐/๓๙ เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  หรือบุคคลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามแผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติต้องจัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลของอุบัติการณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติการ  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

เพ่ือประโยชนแ์ห่งมาตรานี ้ “อุบัติการณ์ในการรักษาความปลอดภัย”  ตามวรรคหนึง่  หมายความวา่  
การกระท าอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง  พยายามกระท า  ข่มขู่ว่าจะ
กระท า  หรือสงสัยว่าจะมีการกระท า  ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแทรกแซง  การละเมิด  หรือความผิดปกตขิอง
ระบบการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน  โดยการกระท าดังกล่าวไม่จ ากัดเฉพาะการยึดหรือ  
เข้าควบคุมโดยใช้ก าลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้ายหรือพยายามกระท าการดังกล่าว  
การระเบิด  การค้นพบอาวุธ  สารระเบิด  หรืออุปกรณ์วางเพลิง  และการข่มขู่คุกคามที่มุ่ งกระท า 
โดยเฉพาะเจาะจงต่อสนามบินและผู้ด าเนินการเดินอากาศ 

้หนา   ๑๐๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๐/๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา  ๖๐/๑๗  เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรอื
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีอ านาจด าเนินการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร  ตามวิธีการ  
ที่เหมาะสมซึ่งจะต้องประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป 

เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีอ านาจห้ามมิให้บุคคลใด
ขึ้นไปบนอากาศยานได้  หากปรากฏว่าบุคคลนั้นไม่ยินยอมให้มีการตรวจค้นตัวหรือสัมภาระที่จะน าขึ้นไป
บนอากาศยานเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ที่มีอ านาจในการตรวจค้น 

มาตรา ๕๐/๔๑ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามมาตรา  ๕๐/๔๐  ให้ผู้อ านวยการออก
ข้อก าหนดในการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่จะน าขึ้นไปบนอากาศยานในเที่ยวบินพาณิชย์  ซึ่งอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย 

(๑) กระบวนการในการตรวจจับอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุใด ๆ  ซึ่งอาจใช้ในการกระท าอันเป็น
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  ทั้งการตรวจค้นทางเทคนิคและทางกายภาพ 

(๒) กระบวนการและเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจค้นที่จัดจ้างหรือด าเนินการโดยลูกจ้างหรือ
ตัวแทนของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบนิอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนญุาตก่อนท่ีจะมีการน าขึน้ไป
บนอากาศยาน 

ข้อก าหนดที่ออกตามวรรคหนึ่ง  ต้องก าหนดวิธีการและขอบเขตการตรวจค้นผู้โดยสารและ
สัมภาระของผู้โดยสารในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ” 

มาตรา ๓๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๕/๒  การอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน  
มาตรา  ๕๐/๔๒  มาตรา  ๕๐/๔๓  มาตรา  ๕๐/๔๔  มาตรา  ๕๐/๔๕  และมาตรา  ๕๐/๔๖   
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“หมวด  ๕/๒ 
การอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน 

 
 

มาตรา ๕๐/๔๒ ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดท า  พัฒนาและด าเนินการ 
ให้เป็นไปตามแผนอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางให้
หน่วยงานทางศุลกากร  ตรวจคนเข้าเมือง  สาธารณสุข  และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง  สนับสนุน
และอ านวยความสะดวกตามหน้าที่และอ านาจของตนในการบินพลเรือน  รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาตามความจ าเป็น  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

้หนา   ๑๐๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) การอ านวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของอากาศยาน  สมาชิกลูกเรือ  ผู้โดยสาร  สินค้า  
ไปรษณียภัณฑ์  และคลังสินค้า  โดยการขจัดอุปสรรคและความล่าช้าที่ไม่จ าเป็น 

(๒) การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศของพลเรือน  
พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน 

(๓) การประสานผลประโยชน์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอ านวยความสะดวก  การสนับสนุน 
ให้เกิดความปลอดภัยในระดับที่สูงขึน้  ตลอดจนสร้างความนา่เชือ่ถือและมศีักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
การบิน   

แผนอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติต้องไม่มีลักษณะที่กระทบต่อข้อก าหนด  
หรือมาตรการใดในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย 

มาตรา ๕๐/๔๓ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนอ านวยความสะดวกใน 
การบินพลเรือนแห่งชาติ  ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนแต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยความสะดวกใน
การบินพลเรือนแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง  ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอ านวย  
ความสะดวกในการเข้าออกประเทศ  การท่องเที่ยว  การพาณิชย์  การต่างประเทศ  และผู้ประกอบการต่าง ๆ  
รวมถึงผู้ให้บริการภาคพ้ืนและหน่วยงานอื่น ๆ   ทั้งนี้  ผู้อ านวยการอาจเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติเพ่ือประโยชน์แห่งการด าเนินงาน
ให้เกิดความร่วมมือและให้ค าแนะน าในการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน  รวมทั้งให้มีหน้าที่และ
อ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามแผน
อ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติและปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ  
ด้านการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนโดยต้องขจัดอุปสรรคและความล่าช้าที่ไม่จ าเป็น 

(๒) พิจารณาปัญหาในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการเข้าออกที่น าไปใช้กับการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ 

(๓) พิจารณาข้อเสนอแนะที่มาจากคณะกรรมการอ านวยความสะดวกสนามบินรวมถึงการส่ง
ประเด็นต่าง ๆ  ไปยังคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อทราบ 

(๔) ให้ข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจที่เกี่ยวข้องรวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ   
ที่เกี่ยวข้องกับแผนอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

(๕) ส่งเสริมให้มีการจัดท าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ  ของการอ านวยความสะดวกใน
การบินพลเรือน 

้หนา   ๑๐๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๖) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีนัยส าคัญในด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศ 
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการด าเนินการในการเข้าออกประเทศไทยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจ  และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทราบ 

(๗) หารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกใน
การบินพลเรือน 

(๘) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน 

มาตรา ๕๐/๔๔ ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ประสาน  ก ากับและ
ติดตามให้การด าเนินการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดให้มีการส ารวจการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน  เพ่ือระบุความต้องการหรือ
ความจ าเป็นในการอ านวยความสะดวก 

(๒) จัดให้มีการตรวจสอบการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน  และการด าเนินงาน 
ด้านการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน  อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๓) จัดให้มีการด าเนินการเพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการ
ในเรื่องพิธีการเข้าและออกของสนามบินสาธารณะในประเทศไทย   

มาตรา ๕๐/๔๕ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการอ านวยความสะดวกในการบิน
พลเรือน  ต้องจัดให้มีการอ านวยความสะดวกที่เหมาะสม  ณ  สนามบินที่ให้บริการระหว่างประเทศ  
ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร  การตรวจคนเข้าเมือง  การสาธารณสุข  และการอื่นที่เป็นการอ านวยความสะดวก
ในการบินพลเรือน  ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน  
ที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก  

การด าเนินการเกี่ยวกับการศุลกากร  การตรวจคนเข้าเมือง  การสาธารณสุข  และการอื่น  
ที่เป็นการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือน  เป็นหน้าที่และอ านาจของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง  
โดยส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ให้ค าแนะน าเพ่ือประกอบการด าเนินการของหน่วยงาน
ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง  การศุลกากร  การตรวจคนเข้าเมือง  การสาธารณสุข  การกักกัน  
พืชและสัตว์  การบังคับใช้กฎหมาย  เป็นต้น  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
ในภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง 

้หนา   ๑๐๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๐/๔๖ ให้ผู้ด าเนินการสนามบินสาธารณะที่ให้บริการระหว่างประเทศจัดให้มี
คณะกรรมการอ านวยความสะดวกสนามบินขึ้นคณะหนึ่ง  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติในระดับที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสนามบิน 

(๒) ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพิธีการเข้าและออกของอากาศยาน  ผู้โดยสาร  สัมภาระ  
สินค้า  ไปรษณียภัณฑ์  และคลังสินค้า  ที่ได้รับผลกระทบ  หากเป็นไปได้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายใน
สนามบินระหว่างประเทศให้ก าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ทันที 

(๓) เสนอปัญหาการด าเนินการที่คณะกรรมการอ านวยความสะดวกสนามบินไม่สามารถแก้ไขได้
ให้คณะกรรมการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ  เพ่ือทราบและหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

(๔) แจ้งข้อมูลต่อคณะกรรมการอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติส าหรับ 
การด าเนินงานที่ได้กระท าไปแล้ว  รวมถึงข้อเสนอแนะที่จัดท าขึ้น” 

มาตรา ๓๒ ให้ยกเลิกมาตรา  ๕๗  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการ เดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๓๓ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๕๙/๑  มาตรา  ๕๙/๒  และมาตรา  ๕๙/๓  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๕๙/๑ ห้ามมิให้บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระท าการใดเพ่ือให้บั้งไฟ  พลุ  ตะไล  
โคมลอย  โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ  ซึ่งเป็นการรบกวนหรือ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน  ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตามมาตรา  ๕๘ 

มาตรา ๕๙/๒ ห้ามมิให้บุคคลใดด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้  ตามลักษณะหรือระดับของ
กิจกรรมที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา  ๕๘  เว้นแต่
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

(๑) ปล่อยแสงเลเซอร์หรือแสงไฟขึ้นไปสู่อากาศ 
(๒) ปล่อยคลื่นเสียง  คลื่นวิทยุ  หรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 
(๓) ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปล่อยคลื่นไฟฟ้า 
(๔) กิจกรรมอื่นตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  ซึ่งจะต้องก าหนดเท่าที่จ าเป็นและไม่กระทบ

ต่อชีวิตประจ าวันหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร 

้หนา   ๑๐๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมดังกล่าวที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนของเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ 

มาตรา ๕๙/๓ เพ่ือประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของการบินพลเรือน  ในกรณีที่จะด าเนิน
กิจกรรมตามมาตรา  ๕๙/๑  หรือมาตรา  ๕๙/๒  นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา  ๕๘  
ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือเป็นข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติในการกระท ากิจกรรม
อย่างหนึ่งอย่างใดดังกล่าว  โดยประกาศนั้น  อาจก าหนดลักษณะของกิจกรรม  เขตพ้ืนที่ที่ควบคุม  
ระยะเวลา  และวิธีการหรือเงื่อนไขในการด าเนินกิจกรรมนั้น  ได้ตามความเหมาะสมและเท่าที่จ าเป็น  ทั้งนี้  
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อผู้อ านวยการได้ประกาศหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งในกิจกรรมใด  หากก าหนดให้กิจกรรมนั้น
จะกระท าได้ต้องได้รับอนุญาตให้ด าเนินการแล้ว  นอกจากต้องได้รับอนุญาต  อนุมัติ  หรือกระท าการใด ๆ  
เพ่ือให้สามารถด าเนินกิจกรรมเหล่านั้นจากเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว   
ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศดังกล่าว  ซึ่งในการอนุญาตนั้น  พนักงานเจ้าหน้าที่
จะก าหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ 

ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรานี้แล้ว  ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติในการด าเนินกิจกรรมตามที่ก าหนด  รวมทั้ง
ให้มีการแสดงแนวบริเวณเขตพ้ืนที่ที่ควบคุมการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว  เพ่ือให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป  
โดยปิดประกาศไว้  ณ  ที่ว่าการอ าเภอ  ที่ท าการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือสถานที่อื่นใด 
ซึ่งอยู่ในเขตพ้ืนที่ควบคุมตามประกาศนี้ด้วย” 

มาตรา ๓๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของมาตรา  ๖๐  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

“ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนมาตรา  ๕๙/๑  มาตรา  ๕๙/๒  หรือมาตรา  ๕๙/๓  ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอ านาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติให้ถูกต้อง  หากผู้ฝ่าฝืนนั้นมิได้ปฏิบัติตาม  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่  
มีอ านาจใช้มาตรการเท่าที่จ าเป็น  เพ่ือระงับเหตุแห่งการฝ่าฝืนดังกล่าวได้  และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเร็ว” 

มาตรา ๓๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๐/๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ   
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

้หนา   ๑๐๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๖๐/๔๔ ให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนขึ้นทุนหนึ่งในกรมท่าอากาศยาน  เรียกว่า  
“เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน”  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
ด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร  จัดหาและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวก 
ในสนามบินอนุญาตส าหรับผู้โดยสาร  การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากสนามบิน  และ
สนับสนุนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันเพ่ือประโยชน์ของผู้โดยสาร  รวมทั้งเพ่ือใช้จ่ายในการบริหารจัดการ  
ท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความจ าเป็น 

เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา  ๖๐/๔๔  แห่งพระราชบัญญัติ

การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ซึ่งรัฐมนตรีเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับการอุดหนุน  โดยต้องระบุจ านวนและเหตุผลความจ าเป็น 
ในการขอรับการสนับสนุนดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย 

(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคสาม 
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้ 
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียน 
ให้น าส่งเงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้  เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง 
(๑) เงินค่าบริการ  ค่าภาระ  หรือเงินตอบแทนอื่นของสนามบินอนุญาตที่ด าเนินงานโดย

กรมท่าอากาศยานเรียกเก็บตามมาตรา  ๕๖  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๕) 
(๒) เงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกของสนามบินอนุญาตที่ด าเนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน

เรียกเก็บตามมาตรา  ๖๐/๓๗  วรรคสอง 
(๓) เงินเพ่ิมตามมาตรา  ๖๐/๔๑  วรรคสาม 
(๔) เงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามมาตรา  ๖๐/๔๓  
(๕) เงินค่าโดยสาร  ค่าระวาง  ค่าธรรมเนียม  หรือค่าบริการ  ที่เรียกเก็บเกินอัตราตามมาตรา  

๖๐/๔๕ 
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ของสนามบินอนุญาตที่ด าเนินงาน

โดยกรมท่าอากาศยาน  ทั้งนี้  หากเงินหรือทรัพย์สินนั้นเกิดจากกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ   
ให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือระหว่างกรมท่าอากาศยานกับกรมธนารักษ์ 

้หนา   ๑๑๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



เงินและทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคสอง  ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 

การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ในการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนนั้น  มิให้น าเงินหรือทรัพย์สิน
ของเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคสอง  (๓)  ยกเว้นเงินที่เรียกเก็บตามวรรคสาม  (๑)  และ  (๖)  ไปใช ้
ในกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน  เว้นแต่เงินหรือทรัพย์สิน 
ที่เหลือจากการใช้จ่ายตามโครงการหรือแผนงานในปีก่อนหน้านั้น  ให้สามารถน าเงินส่วนที่เหลือมาสมทบ
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันได้ 

หลักเกณฑ์  และวิธีการในการรับเงิน  การจ่ายเงิน  การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์
ของเงินหรือทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน  ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนก าหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 

นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้  การบริหารจัดการ  คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและ  
ผู้ปฏิบัติหน้าที่  การบัญชีและการตรวจสอบ  การประเมินผล  และการอื่นที่เกี่ยวขอ้งกับเงินทุนหมุนเวยีน
กรมท่าอากาศยาน  ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน” 

มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในหมวด  ๗  อุบัติเหตุ  มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  
และมาตรา  ๖๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนด
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“หมวด  ๗ 
การสอบสวนอุบตัิเหตแุละอบุัติการณ์ 

 
 

มาตรา ๖๑ ในหมวดนี้ 
“อุบัติเหตุ”  หมายความว่า  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน   

อันเป็นผลให้อากาศยานได้รับความเสียหายหรือสูญหาย  หรือมีบุคคลได้รับอันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย  
ทั้งนี้  ตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานประกาศก าหนด 

“อุบัติการณ์”  หมายความว่า  เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน  
ซึ่งมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการดังกล่าวแต่ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ 

“อุบัติการณ์รุนแรง”  หมายความว่า  อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีแวดล้อมที่มีความเป็นไปได้สูง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานประกาศก าหนด 

้หนา   ๑๑๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“การพิทักษ์อากาศยาน”  หมายความว่า  การดูแลรักษาและคุ้มครองอากาศยานที่ประสบ
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง  รวมทั้งส่วนของอากาศยาน  สิ่งที่อยู่ในอากาศยาน  นอกอากาศยาน  
ภายในระยะเวลาที่จ าเป็นเพ่ือวัตถุประสงค์ในการสอบสวน  และให้หมายความรวมถึงการป้องกัน  
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น  อันเนื่องมาจากการเข้าถึง  การเอาไป  การท าให้เสียหาย  ท าลาย  หรือ  
ท าให้เสื่อมสภาพ  หรือการกระท าใด ๆ  ที่อาจท าให้เกิดความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของ
อากาศยานหรือสิ่งต่าง ๆ  ของอากาศยานซึ่งประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง 

“การสอบสวน”  หมายความว่า  กระบวนการเกี่ยวกับการรวบรวม  การบันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  การสรุปสาเหตุและปัจจัยเกื้อหนุน  การออก
ข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 

“เครื่องบันทึกการบิน”  หมายความว่า  เครื่องบันทึกที่ติดตัง้บนอากาศยาน  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ 

“ส านักงาน  กสอ.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
ของอากาศยาน 

“ผู้อ านวยการ  กสอ.”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ของอากาศยาน 

ส่วนที ่ ๑ 
คณะกรรมการสอบสวนอุบตัิเหตแุละอบุัติการณข์องอากาศยาน 

 
 

มาตรา ๖๒ ให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานขึ้นคณะหนึ่ง  
เรียกโดยย่อว่า  “กสอ.”  ประกอบด้วยประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการคนหนึ่ง  และกรรมการอื่นอีก
ไม่เกินเจ็ดคน  ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  จากผู้ซึ่งมีประสบการณ์และ 
ความเชี่ยวชาญ  ด้านการปฏิบัติการบิน  ด้านวิศวกรรมอากาศยาน  ด้านเวชศาสตร์การบิน  ด้านการควบคุม
จราจรทางอากาศ  ด้านกฎหมาย  หรือด้านอื่นที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของ  กสอ. 

ให้มีกรรมการ  กสอ.  ซึ่งท างานเต็มเวลาจ านวนสามคน 
ให้ผู้อ านวยการ  กสอ.  เป็นเลขานุการของ  กสอ.  และให้ปลัดกระทรวงคมนาคมโดยค าเสนอแนะ

ของผู้อ านวยการ  กสอ.  แต่งตั้งข้าราชการในส านกังาน  กสอ.  จ านวนไมเ่กินสองคนเปน็ผู้ช่วยเลขานกุาร 

้หนา   ๑๑๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



การแต่งตั้งประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  กสอ.  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ให้ส านักงาน  กสอ.  ท าหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ  กสอ.  รับผิดชอบในการอ านวยการและ
สนับสนุนในด้านวิชาการ  การศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  และกิจการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของ  กสอ.  และคณะอนุกรรมการที่  กสอ.  แต่งตั้ง  รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่ก าหนดในหมวดนี้  หรือ
ตามที่  กสอ.  มอบหมาย  

มาตรา ๖๓ นอกจากคุณสมบัติตามมาตรา  ๖๒  วรรคหนึ่ ง   ประธานกรรมการ   
รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  กสอ.  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม  ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) อายุไม่ต่ ากว่าสี่สิบห้าปี  
(๓) ไม่เป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งในพรรคการเมือง  หรือ

สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง  
(๔) ไม่เป็นข้าราชการ  พนักงาน  หรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมี

ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของ  กสอ. 
(๕) ไม่เป็นกรรมการในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับ

การปฏิบัติหน้าที่ของ  กสอ. 
(๖) ไม่เป็นกรรมการ  หรือด ารงต าแหน่งหรือประกอบการใด ๆ  ในกิจการของเอกชนหรือ

องค์กรวิชาชีพ  ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของ  กสอ. 
(๗) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  กสอ.  ต้องแสดง

เอกสารหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้ลาออกหรือพ้นจากต าแหน่ง  หรือการประกอบการตาม  (๔)  (๕)  
หรือ  (๖)  ต่อผู้อ านวยการ  กสอ.  ภายในสิบห้าวันนับแต่วนัที่ได้รบัแตง่ตัง้  หากผู้ซึ่งได้รบัการแตง่ตัง้มไิด้
ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รั บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ   
รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  กสอ.  แล้วแต่กรณี 

มาตรา ๖๔ ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  กสอ.  มีวาระ 
การด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง 

ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  กสอ.  ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
ให้อยู่ในต าแหน่งเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  และกรรมการ  
กสอ.  ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 
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มาตรา ๖๔/๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  
และกรรมการ  กสอ.  พ้นจากต าแหน่ง  เมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปี 
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา  ๖๓ 
(๖) ต้องค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก  แม้จะมีการรอการลงโทษ  เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ

ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาท  ความผิดลหุโทษ  หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท 
(๗) คณะรัฐมนตรีให้ออกตามค าแนะน าของรัฐมนตรี  เพราะหย่อนความสามารถ  บกพร่อง

หรือทุจริตต่อหน้าที่  หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีของกรรมการ  กสอ.  ซึ่งท างานเต็มเวลา  หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา  ให้ถือ

เป็นเหตุพ้นจากต าแหน่งตามวรรคหนึ่งด้วย 
ในกรณีที่ประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  กสอ.  พ้นจากต าแหน่ง

ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  แล้วแต่กรณี  ให้  กสอ.  ประกอบด้วยกรรมการ  กสอ.  เท่าที่เหลืออยู่และ
ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้  เว้นแต่มีประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  กสอ.  
รวมกันเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน  และให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  กสอ.  แทนต าแหน่งที่ว่าง  โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  หรือกรรมการ  กสอ.  ซึ่งตนแทน 

มาตรา ๖๔/๒ ในกรณีที่กรรมการ  กสอ.  พ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา  ๖๔  หรือ
ด้วยเหตุอื่นใดตามมาตรา  ๖๔/๑  ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้กรรมการ  กสอ.  
โดยเร็ว 

มาตรา ๖๔/๓ การประชุม  วิธีการประชุม  การลงมต ิ และการปฏิบัติหนา้ที่ของ  กสอ.  ให้เปน็ไป
ตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขที่  กสอ.  ก าหนด 

มาตรา ๖๔/๔ กสอ.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง 
(๒) ด าเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง 
(๓) เข้าร่วมในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ที่ด าเนินการโดยรัฐต่างประเทศตาม  

ความเหมาะสม 
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(๔) วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยด้านการบิน  และข้อมูลอุบัติเหตุ  อุบัติการณ์รุนแรง  และ
อุบัติการณ์ 

(๕) จัดท ารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง 
(๖) เสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันให้แก่หน่วยงานที่มีอ านาจเกี่ยวกับการบินทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ  กรณีที่ตรวจพบในระหว่างการสอบสวนว่าจ าเป็นต้องด าเนินการโดยพลันเพ่ือให้  
เกิดความปลอดภัยในการบิน 

(๗) จัดท าข้อเสนอแนะเพ่ือความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ  หน่วยงานที่มี
อ านาจสอบสวนอุบัติเหตุของรัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ตามที่เห็นสมควร  และติดตามการด าเนินการ 

(๘) พิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือความปลอดภัยจากหน่วยงานที่มีอ านาจสอบสวนอุบัติเหตุของรัฐ
ต่างประเทศ  เพ่ือส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาด าเนินการและติดตามการด าเนินการ 

(๙) จัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปีเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการบินพลเรือน 
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่รัฐมนตรี

หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
การด าเนินการตาม  (๑)  (๒)  (๔)  และ  (๕)  กสอ.  จะก าหนดเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะ

ของอุบัติเหตุ  อุบัติการณ์  หรืออุบัติการณ์รุนแรงก็ได้ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  กสอ.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือด าเนินการใด ๆ  

ตามที่  กสอ.  มอบหมายได้  
การปฏิบัติหน้าที่ของ  กสอ.  ตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับอนุสัญญาและ

ภาคผนวก 
มาตรา ๖๔/๕ ให้กรรมการ  กสอ.  และอนุกรรมการ  กสอ.  ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม  

ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่  และประโยชน์อย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด 

ส่วนที ่ ๒ 
การสอบสวนอุบตัิเหตแุละอบุัติการณ์ 

 
 

มาตรา ๖๔/๖ เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง  ให้  กสอ.   
มีอ านาจดังต่อไปนี้ด้วย 
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(๑) เข้าไปในที่ดิน  อาคาร  โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง  ซึ่งอากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน
ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์  หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา  ตก  หรือปรากฏอยู่ 

(๒) ควบคุม  ตรวจ  หรือค้นอากาศยาน  สิ่งของ  หรือสิ่งใด ๆ  ในอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์ 

(๓) เข้าไปเพ่ือตรวจหรือค้นในสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานซึ่งอากาศยาน 
ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ใช้เป็นที่ขึน้หรอืลง  หรือในสถานที่ท าการของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
หรือสถานที่ตั้งสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่เกี่ยวข้อง 

(๔) ตรวจหรือค้นเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับการสอบสวน  ในกรณี 
ที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งการสอบสวน  ให้มีอ านาจยึดหรือเข้าควบคุมเอกสารหรือวัตถุอันเป็น
หลักฐานดังกล่าวได้  แต่ต้องจัดท าบัญชีเอกสารและวัตถุดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเอกสารหรือ
วัตถุนั้นไว้ด้วย 

(๕) ตรวจสอบหรือสั่งให้มีการตรวจสอบอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์  หรืออากาศยานหรือส่วนของอากาศยานแบบเดียวกันกับอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์นั้น  หรือตรวจสอบหรือสั่งให้มีการตรวจสอบสิ่งของหรือวัตถุอื่นใดโดยไม่ชักช้า  เพ่ือน าผล
มาประกอบการสอบสวน 

(๖) สั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยค า  หรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึง่  กสอ.  อาจมอบหมายให้ส านักงาน  กสอ.  หรือหน่วยงานหรอื

บุคคลที่  กสอ.  แต่งตั้ง  ด าเนินการตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน  และอาจร้องขอให้หน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องช่วยด าเนินการหรือสนับสนุนได้ 

ให้หน่วยงานหรือบุคคลที่  กสอ.  แต่งตั้งหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการร้องขอ  
ตามวรรคสอง  ได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จ าเป็นตามสมควรแก่กรณี  ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่  
กสอ.  ก าหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง  โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของส านักงาน
ปลัดกระทรวง  กระทรวงคมนาคม 

มาตรา ๖๔/๗ ในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงของอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้  
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการได้ข้อมูลส าหรับการปรับปรุงความปลอดภัยในการเดินอากาศเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดอุบัติเหตแุละอุบัตกิารณ์รุนแรงท านองเดียวกันขึน้อีก  โดยมิใช่เป็นการสอบสวนเพื่อการกล่าวโทษ
บุคคลหรือก าหนดให้บุคคลใดต้องรับผิดไม่ว่าทางใด ๆ  
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ให้  กสอ.  มีอ านาจสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) กรณีเกิดขึ้นในราชอาณาจักร  
(๒) กรณีเกิดขึ้นแก่อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยซึ่งมิได้เกิดขึ้นตาม  (๑)  โดย 
 (ก) อยู่ในอาณาเขตของรัฐที่ไม่ใช่ภาคีแห่งอนุสัญญาโดยรัฐนั้นไม่ประสงค์จะด าเนินการ

สอบสวนตามอนุสัญญาและภาคผนวก 
 (ข) อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่อาณาเขตของรัฐใด 
การสอบสวนตามหมวดนี้  นอกจากการด าเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้วต้องด าเนินการ

แยกออกจากการสอบสวนหรือการด าเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  และการด าเนินการใด ๆ   
ของหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่และอ านาจสอบสวนตามกฎหมายอื่นที่มุ่งหมายให้ได้ตัวผู้กระท าให้เกิดเหตุ
ดังกล่าวหรือบุคคลใดซึ่งจะต้องรับโทษตามที่มีกฎหมายนั้นบัญญัติ  

กสอ.  อาจด าเนินการสอบสวนอุบัติการณ์ใดที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของการปฏิบัติการของอากาศยานอย่างมีนัยส าคัญได้  การสอบสวนอุบัติการณ์ดังกล่าวให้เป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  กสอ.  ก าหนด  ซึ่งอาจก าหนดในลักษณะเดียวกับการสอบสวนอุบัติการณ์
รุนแรงได้  และให้มีอ านาจตามมาตรา  ๖๔/๖  ด้วย  โดยอนุโลม 

เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงของอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้  
กสอ.  อาจจัดให้มีการท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจสอบสวนตามกฎหมายอื่น
นั้นได้ 

มาตรา ๖๔/๘ ในการสอบสวนตามมาตรา  ๖๔/๗  กสอ.  ต้องด าเนินการโดยอิสระ  และ
ปราศจากการแทรกแซง  ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  และค านึงถึงความมุ่งหมายในการสอบสวน 
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์  และความปลอดภัยในการเดินอากาศเป็นส าคัญ 

ห้ามมิให้หน่วยงานตามมาตรา  ๖๔/๗  วรรคสาม  เรียกประธานกรรมการ  รองประธานกรรมการ  
กรรมการ  กสอ.  หรืออนุกรรมการ  กสอ.  และหน่วยงานหรือบุคคลซึ่ง   กสอ.  มอบหมายเกี่ยวกับ 
การสอบสวน  ไปเป็นพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาและความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับในการด าเนินการ
สอบสวนของหน่วยงานนั้น 

มาตรา ๖๔/๙ เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวน  กสอ.  อาจร้องขอให้รัฐต่างประเทศช่วยใน  
การสอบสวน  หรือรับการร้องขอจากรฐัต่างประเทศให้ช่วยด าเนินการสอบสวนได้ตามที่เหน็สมควร  ทั้งนี้  
โดยเป็นไปตามที่ก าหนดในอนุสัญญาและภาคผนวก   

้หนา   ๑๑๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



รัฐต่างประเทศอาจร้องขอเพ่ือแต่งตั้งผู้แทน  ที่ปรึกษา  หรือผู้เชี่ยวชาญ  เข้าร่วมในการสอบสวน
ของ  กสอ.  ตามหมวดนี ้ ภายใต้การดูแลของ  กสอ.  หรือผู้ซึ่ง  กสอ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์  
วิธีการ  และเงื่อนไขที่ก าหนดในข้อบังคับ  กสอ. 

มาตรา ๖๔/๑๐ เมื่อมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแก่อากาศยานในราชอาณาจักร  
หรืออากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแต่อยู่นอกราชอาณาจักร  ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  
เจ้าของอากาศยาน  ผู้ครอบครองอากาศยาน  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ   ผู้ประจ าหน้าที่  หน่วยซ่อม   
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  หรือผู้ด าเนินการสนามบิน  แจ้งต่อ  กสอ.  หรือผู้ซึ่ง  กสอ.  มอบหมาย  
โดยไม่ชักช้า  และจัดท ารายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ดังกล่าว  ทั้งนี้  หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแจ้งและการจัดท ารายงานเบื้องต้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ  กสอ. 

ข้อบังคับ  กสอ.  ตามวรรคหนึ่ง  ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
มาตรา ๖๔/๑๑ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น  ห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่

อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานหรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา  เว้นแต่มีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน  
เพ่ือความปลอดภัยแก่บุคคล  หรือเพ่ือคุ้มครองอากาศยานนั้นมิให้เกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
หรือเหตุอื่นที่จะท าให้อากาศยาน  ส่วนของอากาศยาน  หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมาถูกท าลายลง  
หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเรียกให้ช่วยเหลือ 

มาตรา ๖๔/๑๒ เมื่อมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงตามมาตรา  ๖๔/๗  วรรคสอง  เกิดขึ้นแก่
อากาศยานใดในราชอาณาจักร  ให้อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้น   และสิ่งที่อากาศยานนั้น
บรรทุกมาอยู่ในการพิทักษ์อากาศยานของ  กสอ.  หรือผู้ซึ่ง  กสอ.  มอบหมาย  ทั้งนี้  ต้องเป็นไปเท่าที่จ าเป็น
เพื่อการสอบสวน 

ลักษณะของอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงและหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิทักษ์อากาศยาน
ตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  กสอ. 

ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศมีหน้าที่เคลื่อนย้ายอากาศยานที่เกิด
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง  หากไม่ด าเนินการ  ให้  กสอ.  หรือผู้ซึ่ง  กสอ.  มอบหมาย  มีค าสั่ง  
เป็นหนังสือให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศ  เคลื่อนย้ายอากาศยานภายในเวลา 
ที่ก าหนด  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนค าสั่งดังกล่าว  ให้  กสอ.  หรือผู้ที่  กสอ.  มอบหมายมีอ านาจเคลื่อนย้าย
อากาศยานนั้นเอง  โดยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายอากาศยานนั้น  ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ 
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มาตรา ๖๔/๑๓ เพ่ือประโยชน์ในการสอบสวนและการรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐาน  ให้  กสอ.  
ประกาศก าหนดพ้ืนที่ที่อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเกิดขึ้นและบริเวณโดยรอบของพ้ืนที่นั้นเป็นพ้ืนที่
ควบคุมการสอบสวน  และประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป  โดยก าหนดระยะเวลาไดไ้มเ่กินสิบหา้วนั  และ
หากมีความจ าเป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน  ทั้งนี้  ต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขต
พ้ืนที่ควบคุมการสอบสวนดังกล่าวไว้ด้วย 

เมื่อได้มีการประกาศพ้ืนที่ควบคุมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมการสอบสวน  หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่อากาศยานหรือ 
ส่วนของอากาศยานนั้น  และสิ่งของที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา  เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก  กสอ.  หรือ  
ผู้ซึ่ง  กสอ.  มอบหมาย 

ในกรณีที่ไม่มีความจ าเป็นต้องควบคุมพื้นที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว  ให้  กสอ.  ประกาศยกเลิกพื้นที่
ควบคุมการสอบสวน  และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 

มาตรา ๖๔/๑๔ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักร  และมีบุคคล 
ถึงแก่ความตาย  ให้  กสอ.  แจ้งผู้มีหน้าที่และอ านาจชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาด าเนินการชันสูตรพลิกศพโดยพลัน  และรายงานผลการชันสูตรพลิกศพแก่  กสอ.  โดยเร็ว 

ในกรณีบุคคลถึงแก่ความตายตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ประจ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหต ุ ให้  กสอ.  
ร่วมกันกับผู้มีหน้าที่และอ านาจตามวรรคหนึ่งจัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการชันสูตร  เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่จ าเป็น
ส าหรับการสอบสวน 

มาตรา ๖๔/๑๕ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง  ให้ผู้ประจ าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงนั้นเข้ารับการตรวจทางการแพทย์โดยเร็ว  หากผู้ประจ าหน้าที่
ดังกล่าวไม่เข้ารับการตรวจ  ให้  กสอ.  หรือผู้ซึ่ง  กสอ.  มอบหมายมีอ านาจควบคุมผู้ประจ าหน้าที่นั้น
เพ่ือน าตัวไปรับการตรวจทางการแพทย์ได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในข้อบังคับ  กสอ.  
และให้ผู้ประจ าหน้าที่นั้นน าส่งผลการตรวจทางการแพทย์ให้  กสอ.  โดยไม่ชักช้า 

มาตรา ๖๔/๑๖ ในกรณีที่ต้องมีการสอบสวนอุบัติ เหตุหรืออุบัติการณ์ รุนแรง  กสอ.   
จะด าเนินการเอง  หรือแต่งตั้งอนุกรรมการ  กสอ.  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ  กสอ.  ซึ่งปฏิบัติงาน  
เต็มเวลาคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ  และอนุกรรมการอื่นจ านวนไม่เกินสี่คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของส านักงาน  กสอ.  ได้ เพ่ือท าหน้าที่และรับผิดชอบ 
ในการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงนั้น 
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ในการแต่งตั้งอนุกรรมการ  กสอ.  ตามวรรคหนึ่ง  ให้  กสอ.  แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง  ซึ่งมีคุณสมบัติ  ความรู้  ความสามารถ  ตามข้อบังคับ  
กสอ.  ในการนี้  กสอ.  อาจจัดท าบัญชีรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้ 

ให้อนุกรรมการ  กสอ.  ตามวรรคหนึ่ง  มีหน้าที่และอ านาจในการสอบสวนเช่นเดียวกับ  กสอ.  
และเมื่อด าเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นให้อนุกรรมการ  กสอ.  รายงานผลการสอบสวน  และจัดท ารายงาน
การสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเพ่ือจัดท ารายงานฉบับสุดท้ายตามมาตรา  ๖๔/๑๙  ต่อ  กสอ. 

การปฏิบัติหน้าที่และการสอบสวนของอนุกรรมการ  กสอ.  ให้เป็นไปตามข้อบังคับ  กสอ. 
มาตรา ๖๔/๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยบันทึกเสียงหรือเสียงที่บันทึกภายในห้องนักบิน  และ

บันทึกภาพหรือภาพและเสียงที่บันทึกในบันทึกภาพขณะท าการบินที่อยู่ในเครื่องบันทึกการบิน  รวมถึง
ข้อความที่ถอดจากบันทึกดังกล่าว  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพ่ือประโยชน์ใน
การสอบสวนตามหมวดนี้  หรือการสอบสวนหรือการด าเนินการอื่นใดตามที่มีกฎหมายก าหนด 

มาตรา ๖๔/๑๘ ในการสอบสวนตามหมวดนี้  ให้  กสอ.  และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
รักษาความลับของข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนที่อยู่ในความครอบครองหรือ
พิทักษ์ของ  กสอ.  หรือผู้ซึ่ง  กสอ.  มอบหมาย  โดยจะเปิดเผยข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานดังกล่าว 
ได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวนเท่านั้น 

ข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง  ได้แก่ 
(๑) บันทึกเสียงภายในห้องนักบิน  บันทึกภาพขณะท าการบิน  และข้อความที่ถอดจากบันทึก

ดงักล่าว 
(๒) บันทึกข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวน  ดังนี้ 
 (ก) ถ้อยค าของบุคคลซึ่งให้ไว้ต่อ  กสอ.  
 (ข) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการของอากาศยาน 
 (ค) ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุหรือ

อุบัติการณ์นั้น 
 (ง) บันทึกต่าง ๆ  จากหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศและข้อความที่ถอดจากบันทึก

ดังกล่าว 
 (จ) การวิเคราะห์และความเห็นของ  กสอ.  และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ   

ของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ 
 (ฉ) ร่างรายงานของการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ 

้หนา   ๑๒๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) บันทึกข้อมูล  เอกสาร  หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการสอบสวนตามที่  กสอ. ประกาศ
ก าหนด 

มาตรา ๖๔/๑๙ ให้  กสอ.  จัดท ารายงานฉบับสุดท้ายของการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
รุนแรงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ก่อน  กสอ.  จัดท าเป็นรายงานฉบับสุดท้ายตามวรรคหนึ่ง  ให้  กสอ.  ส่งร่างรายงานฉบับสุดท้าย
ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือรัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้แสดงข้อคิดเห็นต่อร่างรายงานดังกล่าว  
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง  รัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง  และวิธีการร่างรายงานฉบับสุดท้ายตามวรรคสอง   
ให้เป็นไปตามที่  กสอ.  ก าหนด  ทั้งนี้  ผู้ที่เกี่ยวข้องและรัฐต่างประเทศต้องมีมาตรการป้องกันมิให้  
มีการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดในร่างรายงานดังกล่าว 

รายงานฉบับสุดท้ายไม่สามารถน าไปใช้ในกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ต ารวจ  กระบวนการ
ยุติธรรม  หรือการด าเนินการใด ๆ  ที่มุ่งกล่าวโทษบุคคลหรือก าหนดให้บุคคลใดต้องรับโทษ” 

มาตรา ๓๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นหมวด  ๗/๑  การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย  มาตรา  ๖๔/๒๐  มาตรา  ๖๔/๒๑  มาตรา  ๖๔/๒๒  มาตรา  ๖๔/๒๓  มาตรา  ๖๔/๒๔  
มาตรา  ๖๔/๒๕  มาตรา  ๖๔/๒๖  มาตรา  ๖๔/๒๗  และมาตรา  ๖๔/๒๘  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“หมวด  ๗/๑ 
การคน้หาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 

 
 

มาตรา ๖๔/๒๐ ในหมวดนี้ 
“การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย”  ให้หมายความรวมถึง  การค้นหาและช่วยชีวิต 

ผู้ที่ประสบภัยจากอากาศยานด้วย 
“ส านักงาน  กชย.”  หมายความว่า  ส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน

และเรือที่ประสบภัย 
“ผู้อ านวยการ  กชย.”  หมายความว่า  ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ

อากาศยานและเรือที่ประสบภัย 

้หนา   ๑๒๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๔/๒๑ ให้มีคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติขึ้น 
คณะหนึ่ง  เรียกโดยย่อว่า  “กชย.”  ประกอบด้วย  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  เป็นประธานกรรมการ  
ปลัดกระทรวงคมนาคม  เป็นรองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  ผู้บัญชาการทหารบก   
ผู้บัญชาการทหารเรือ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  เป็นกรรมการ 

ให้ผู้อ านวยการ  กชย.  ท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ  และให้ปลัดกระทรวงคมนาคม
โดยข้อเสนอของผู้อ านวยการ  กชย.  แต่งตั้งข้าราชการในส านักงาน  กชย.  จ านวนไม่เกินสองคน   
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๖๔/๒๒ ให้  กชย.  มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบาย  แนวทาง  มาตรการ  และเขตความรบัผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลอื

อากาศยานประสบภัยของประเทศไทย 
(๒) เห็นชอบแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ  โดยค านึงถึงมาตรฐาน

และข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  
(๓) ก าหนดมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตราย  

ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๑๕/๑๗  (๗) 
(๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภยั  

รวมทั้งการออกประกาศหรือค าสั่งเพื่อด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว 
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน  ค่าทดแทน  และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการค้นหาและ

ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ   
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(๖) ให้ค าแนะน า  ปรึกษา  และสนับสนุนการด าเนินการและพัฒนาระบบการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น  หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

เมื่อ  กชย.  เห็นชอบแผนตาม  (๒)  แล้ว  ให้ส านักงาน  กชย.  แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว 

้หนา   ๑๒๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  กชย.  อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้  และให้น าบทบัญญัติในมาตรา  ๑๑  และมาตรา  ๑๒  มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

มาตรา ๖๔/๒๓ แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติตามมาตรา   
๖๔/๒๒  (๒)  ต้องสอดคล้องกับนโยบาย  แนวทาง  และมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย  ที่  กชย.  ก าหนดตามมาตรา  ๖๔/๒๒  (๑)  และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แนวทางและมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง 

(๒) วิธีการเกี่ยวกับการแจ้งข่าว  การค้นหา  และให้ความช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย  
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า  รวมถึงการขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต  รวมทั้งหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข  การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการล าเลียง
ขนส่งอย่างเป็นระบบ 

(๓) รายชื่อหน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
ในการด าเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ทั้งนี้  จะก าหนดหน่วยงานภาคเอกชนที่จะด าเนินการสนับสนุน
หรือให้การช่วยเหลือในการด าเนินการด้วยก็ได้ 

(๔) งบประมาณเพ่ือการด าเนินการ  แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านการฝึกอบรมบุคลากร  
อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  และระบบการปฏิบัติการในการด าเนินการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย  เพื่อด าเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  

มาตรา ๖๔/๒๔ ให้ส านักงาน  กชย.  ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัย  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ  ในการด าเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยของประเทศ  และประสานงานในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง   
เพ่ือช่วยเหลืออากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตรายหรืออากาศยานที่สูญหายหรือขาดการติดต่อและต้องการ
การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยจากอากาศยานได้อย่างทันท่วงที  และให้มีหน้าที่และอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดท าแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติเสนอให้  กชย.  เห็นชอบ
ตามมาตรา  ๖๔/๒๒  (๒) 

(๒) ก ากับดูแลการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรการที่  กชย.  
ก าหนดตามมาตรา  ๖๔/๒๒  (๓) 

้หนา   ๑๒๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ศึกษาวิจัยเพ่ือหามาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 

(๔) ปฏิบัติการ  ประสานการปฏิบัติ  ให้การสนับสนุน  และช่วยเหลือหนว่ยงานของรัฐ  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัย  และให้การสงเคราะห์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย  ผู้ได้รับภยันตราย  หรือ  
ผู้ได้รับความเสียหาย 

(๕) แนะน า  ให้ค าปรึกษา  และอบรมเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย  
แก่หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

(๖) ติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการด าเนินการตามแผนการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยแห่งชาติ 

(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่  กชย.  
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๖๔/๒๕ ในกรณีที่อากาศยานทหาร  หรืออากาศยานราชการอยู่ในภาวะอันตราย   
สูญหาย  หรือขาดการติดต่อ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานดังกล่าว  อาจร้องขอ  กชย. ให้มี 
การด าเนินการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ได้ 

มาตรา ๖๔/๒๖ เมื่ออากาศยานอยู่ในภาวะอันตราย  สูญหาย  หรือขาดการติดต่อภายใน
ราชอาณาจักร  ให้ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาตแจ้งเหตุต่อศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยโดยทันทีที่ทราบ
เหตุดังกล่าว 

เพ่ือประโยชน์ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย  ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  
เจ้าของอากาศยานหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  หรือ
ตัวแทนของผู้จดทะเบียนอากาศยาน  เจ้าของอากาศยานหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยาน
ต่างประเทศ  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานประสบภัยต่อศูนย์ประสานงานคน้หาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัยตามที่ร้องขอ 

มาตรา ๖๔/๒๗ เมื่ออากาศยานอยู่ในภาวะอันตราย  สูญหาย  หรือขาดการติดต่อ  หรือ 
มีการแจ้งเหตุตามมาตรา  ๖๔/๒๖  ให้ส านักงาน  กชย.  รายงานให้รัฐมนตรีและ  กชย.  ทราบโดยไม่ชักช้า 

้หนา   ๑๒๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์  เพ่ือควบคุมและก ากับ  
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้เป็นไปตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้  และเพ่ือประโยชน์ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย  ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอ านาจตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์  บังคับบัญชาและสั่งการ  
หน่วยงานของรัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานภาคเอกชน  และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องได้
ตามความจ าเป็น  และให้ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือการด าเนินการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วย 

ในกรณีมีเหตุอื่นที่จ าเป็น  รัฐมนตรีอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ได้ตามความเหมาะสม 

เมื่อภารกิจการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยเสร็จสิ้น  ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์
แจ้งมายังศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย  เพ่ือด าเนินการยกเลิกภารกิจ  
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 

มาตรา ๖๔/๒๘ เพ่ือให้การปฏิบัติการช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยสามารถด าเนินการ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอ านาจก าหนดพ้ืนที่และบริเวณในการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย 

ห้ามบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพ้ืนที่หรือบริเวณที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง  เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเหตุการณ์  หรือเป็นกรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเพ่ือช่วยเหลือบุคคล  
ให้พ้นภยันตรายที่ใกล้จะถึง” 

มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๕ เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอ านาจเรียกตรวจเอกสารตามมาตรา  ๑๖  เอกสารอื่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนดจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  และ
หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และเกี่ยวข้องกับเอกสาร
ดังกล่าว  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอ านาจยึดเอกสารนั้นไว้เพ่ือด าเนินการต่อไป” 

มาตรา ๓๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๕/๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

้หนา   ๑๒๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



“มาตรา ๖๕/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอ านาจเรียกโดยท าเป็น
หนังสือให้บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนชี้แจง  ให้ถ้อยค า  หรือจัดส่งเอกสารตามมาตรา  ๑๖  
เอกสารอื่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน  หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกนั้นได้ 

เอกสารหรือข้อมูลตามวรรคหนึ่ง  ต้องเป็นเอกสารหรือข้อมูลที่บุคคลนั้นทราบ  หรืออยู่ใน 
ความดูแลหรืออยู่ภายใต้ความควบคุมของบุคคลนั้น  หรือเป็นเอกสารหรือข้อมูลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบินเห็นว่าจ าเป็นเพ่ือการตรวจสอบด้านการบิน 

ในกรณีที่เรียกให้บุคคลเข้าชี้แจงหรือให้ถ้อยค า  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) จดบันทึกค าตอบหรือถ้อยค าของบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร  
(๒) ให้บุคคลซึ่งชี้แจงหรอืให้ถ้อยค าไดต้รวจสอบความถูกตอ้งตามบันทึกตาม  (๑)  และลงนาม

ในบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นว่านั้นด้วย 
ถ้าต้องใช้ล่ามหรือผู้ใดแปลภาษาเพื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้จดบันทึกไว้  

ให้ล่ามหรือผู้แปลภาษานั้นลงนามในบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นว่านั้นด้วย” 
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๖๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๖๖ เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ

ด้านการบินมีอ านาจ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ   แห่งสนามบินอนุญาต  ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานหรือสถานที่ตั้ง

เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
(๒) เข้าไปในโรงงานหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่สร้าง  ประกอบ  ซ่อม  หรือตรวจและถอดปรับอากาศยาน

หรือส่วนของอากาศยาน  และตรวจสอบการเหล่านั้นตลอดถึงส่วนต่าง ๆ  และแบบที่เกี่ยวกับส่วนเหล่านั้น
ในระหว่างเวลาท างาน 

(๓) เข้าไปในอากาศยานที่ปฏิบัติการบินมายัง  ออกจาก  หรือภายในราชอาณาจักร  และที่ท าการ
ของผู้ด าเนินการเดินอากาศและผู้ให้บริการการเดินอากาศ 

(๔) ขึ้นตรวจและค้นอากาศยานซึ่ งมี เหตุที่ จะเชื่ อว่ ามีของต้องห้ามหรือต้องก ากัด 
ตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด  หรือของซึ่งได้น าเข้าในหรือจะน าออกนอกราชอาณาจักร   
อันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร 

้หนา   ๑๒๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๕) ตรวจอากาศยานซึ่งมีใบส าคัญสมควรเดินอากาศแล้วเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร 
(๖) เข้าตรวจสถานที่เก็บอากาศยาน 
(๗) ยึดของต้องห้ามหรือต้องก ากัดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดหรือของซึ่งได้

น าเข้าในหรือจะน าออกนอกราชอาณาจักรอันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร” 
มาตรา ๔๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๗/๓  มาตรา  ๖๗/๔  มาตรา  ๖๗/๕  

มาตรา  ๖๗/๖  มาตรา  ๖๗/๗  มาตรา  ๖๗/๘  มาตรา  ๖๗/๙  มาตรา  ๖๗/๑๐  มาตรา  ๖๗/๑๑  และ
มาตรา  ๖๗/๑๒  ในหมวด  ๘  อ านาจตรวจ  ยึดและหน่วงเหนี่ยว  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๖๗/๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้  ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก  
และไม่กระท าการใด ๆ  อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบ  
ด้านการบิน 

มาตรา ๖๗/๔ เพ่ือประโยชน์ในการตรวจติดตามและบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรือกฎหมายอื่นที่อยู่ภายใต้หน้าที่และอ านาจของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย   
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอ านาจเข้าไปในอากาศยาน  สถานที่ท าการ  เพ่ือขอ
ตรวจค้นอากาศยาน  หรือสถานที่ท าการนั้น  หรือเข้าไปและตรวจค้นสิ่งอ านวยความสะดวกใน 
การเดินอากาศ  และตรวจเอกสารที่ เกี่ยวกับการบินในสถานที่นั้น ๆ  ว่าปฏิบัติหรือด าเนินการตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้  โดยต้องเข้าไปภายในเวลาท าการของสถานที่นั้น ๆ  หรือตามเวลา  
อันสมควร 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอ านาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย 

(๑) ตรวจสอบวัตถุใด ๆ  ท าส าเนา  คัดย่อจากหนังสือหรือเอกสารที่ตรวจพบในอากาศยาน  
สถานที่ท าการใด ๆ  ที่มีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อมูลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการและการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้  

(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ  ส่งข้อมูลหรือเอกสารให้แก่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
หรือส่งคืนข้อมูลหรือเอกสารดังกล่าว  หรือวัตถุอื่นใดที่จ าเป็นเพ่ือการปฏิบัติการอย่างเหมาะสม  
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ใช้งานคอมพิวเตอร์ใด ๆ  เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่มีและคัดลอกหรือพิมพ์ส าเนาของบันทึก
หรือรายการข้อมูลใด ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  

้หนา   ๑๒๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) สอบถามบุคคลใด ๆ  ที่อยู่หรือเคยอยู่  ณ  สถานที่ท าการ  เพ่ือให้ได้ข้อมูลในเรื่องใด ๆ   
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  

(๕) สั่งบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมหรือเก็บรักษาหนังสือ  เอกสาร  หรือสิ่งของใด ๆ   ที่อยู่ในสถานที่ท าการ
ให้แสดงหนังสือ  เอกสาร  หรือสิ่งของนั้น ๆ  โดยทันที  หรือในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ 

(๖) สั่งบุคคลที่ครอบครอง  หรือเก็บรักษา  หรือควบคุมหนังสือ  เอกสาร  หรือสิ่งของ 
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนายจ้าง  ให้จัดส่งหนังสือ  เอกสาร  หรือสิ่งของดังกล่าวโดยทันทีหรือภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ที่ก าหนด  

(๗) ทดสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย
ของผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ให้บริการ  
การเดินอากาศ  และตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม 

ในการตรวจค้นหรือตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน
อาจมีล่ามแปลภาษาหรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินด้วยก็ได้ 

การปฏิบัติการตามมาตรานี้   ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินแสดง 
บัตรประจ าตัวต่อเจ้าของหรือบุคคลที่ควบคุมสถานที่ท าการนั้น  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ข้อมูลที่ได้จากการตรวจค้นหรือตรวจสอบตามมาตรานี้  ซึ่งมีลักษณะเป็นความลับ  หรือ 
เป็นข้อมูลส่วนบุคคล  หรือเป็นข้อมูลมีความอ่อนไหวในเชิงธุรกิจ  หรือเป็นข้อมูลมีลักษณะเกี่ยวข้องกับ
กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินอันที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะมิได้  ให้เก็บรักษาเป็นความลับ   เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวหรือเป็นการน าไปใช้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการด าเนินการ
ทางกฎหมาย 

มาตรา ๖๗/๕ ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจติดตามและก ากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้  พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจเข้าไปในสถานที่  
ส่วนบุคคลอันเป็นที่เฉพาะได้  ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองหรือโดยมีหมายศาล 

ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง  หากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของใด ๆ  จากสถานที่ท าการที่เข้า
ตรวจค้น  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินผู้นั้นต้องออกใบรับที่แสดงสิ่งของที่ได้
เคลื่อนย้ายให้แก่เจ้าของหรือบุคคลที่ควบคุมสถานที่ท าการนั้น  และต้องน าสิ่งของดังกล่าวส่งคืน 
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่น าไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายแล้ว 

้หนา   ๑๒๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้  อาจมีล่ามแปลภาษา
หรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสมและจ าเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินด้วยก็ได้   

มาตรา ๖๗/๖ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ท าการตรวจค้นหรือตรวจสอบ
ตามมาตรา  ๖๗/๔  หรือมาตรา  ๖๗/๕  อาจแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือบุคคลที่ควบคุมสถานที่ท าการนั้น  
หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องด าเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้  
หรือตามกฎหมายอื่นใดที่บัญญัติให้มีการด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินก าหนด 

หนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง  อย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการกระท าที่ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 
(๒) ขั้นตอนต่าง ๆ  ที่ต้องด าเนินการและก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการขั้นตอนเหล่านั้น 
(๓) สิ่งที่ห้ามกระท าและก าหนดระยะเวลาที่ห้ามกระท าการดังกล่าวที่ระบุไว้  
(๔) กระบวนการที่ต้องปฏิบัติในการยื่นอุทธรณ์การออกหนังสือแจ้งเกี่ยวกับการปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย 
ในกรณีที่มีเหตุอันควร  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจสั่งให้มีการแก้ไข  

เพิ่มเติม  หรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือแจ้งดังกล่าวและอาจขยายระยะเวลาที่ก าหนดไว้ก็ได้ 
ในกรณีที่บุคคลซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งนั้นไม่ปฏิบัติตามรายการที่ก าหนดให้พนักงาน

เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินรายงานให้ผู้อ านวยการทราบเพ่ือสั่งการต่อไป 
การยื่นอุทธรณ์การออกหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกตามความในวรรคหนึง่  ไม่มีผล

เป็นการทุเลาการปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าว  ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาอุทธรณ์ 
มาตรา ๖๗/๗ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอ านาจสั่งห้ามเจ้าของหรือ 

ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  ผู้ด าเนินการเดนิอากาศ  หรือสมาชิกลูกเรือของอากาศยาน  มิให้น าอากาศยาน
ไปปฏิบัติการบินในกรณีที่มีเหตุหรือมีเหตุอันควรสงสัย  ดังต่อไปนี้  

(๑) อากาศยานนั้นไม่มีความสมควรเดินอากาศ 
(๒) สมาชิกลูกเรือไม่มีคุณสมบัติหรือหย่อนสมรรถภาพทางกายหรือจิตใจที่จะท าการบินได้  
(๓) การปฏิบัติการของอากาศยานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน 

ที่อยู่บนภาคพื้น  

้หนา   ๑๒๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๔) เจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน  หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ไม่ช าระค่าธรรมเนียม
ก ากับการบินพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  หรือค่าบริการหรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการบิน  เช่น  บริการของ
สนามบิน  หรือบริการการเดินอากาศ  หรือบริการอื่นที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  ซึ่งถึงก าหนด  
ต้องช าระไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือไม่ช าระเบี้ยปรับหรือเงินเพ่ิมที่เกิดจากการช าระค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการล่าช้า  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด  

(๕) ไม่ช าระค่าปรับที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  (๑)  (๒)  และ  (๓)  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ 

ด้านการบินอาจด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ  ที่จ าเป็นเพ่ือหน่วงเหนี่ยวอากาศยานหรือยับยั้งสมาชิก
ลูกเรือนั้นมิให้ปฏิบัติการบินตามวรรคหนึ่งได้  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อ านวยการประกาศ
ก าหนด 

ในการด าเนินการตามวรรคหนึ่ง  (๔)  หรือ  (๕)  ภายหลังได้สั่งห้ามน าอากาศยานไปปฏิบัติการบนิ  
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินรายงานให้ผู้อ านวยการทราบโดยเร็ว  และหากมี  
ความจ าเป็นต้องมีการหน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้นจนกว่าจะได้มีการช าระค่าธรรมเนียม  ค่าบริการ  เบี้ยปรับ   
เงินเพ่ิม  หรือค่าปรับ  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินเสนอต่อผู้อ านวยการให้มี 
ค าสั่งหน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้นไว้ได้  และจะก าหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามความจ าเป็นด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๗/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอากาศยานล าใดน่าจะท าการบินในลักษณะ 
ที่เข้าข่ายเป็นการบินที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบหรือ
ค าสั่ง  หรือค าสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นใดหรือการท าการบินเช่นว่านั้น
อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อบุคคลในอากาศยานหรือต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่บนภาคพื้น  ผู้อ านวยการ
อาจมีค าสั่งให้หน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้น  หรือในกรณีจ าเป็นจะสั่งให้ระงับการให้บริการสิ่งอ านวย  
ความสะดวกใด ๆ  ส าหรับอากาศยานดังกล่าวด้วยก็ได้ 

เมื่อผู้อ านวยการเห็นว่าได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้  หรือข้อบังคับ  ข้อก าหนด  
ประกาศ  ระเบียบหรือค าสั่ง  หรือค าสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  หรือกฎหมายอื่นใด
นั้นแล้ว  ให้ผู้อ านวยการมีค าสั่งยกเลิกค าสั่งหน่วงเหนี่ยวหรือค าสั่งระงับการให้บริการดังกล่าว 

มาตรา ๖๗/๙ หากปรากฏว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลที่จงใจหรือน่าจะกระท าการกรณีหนึ่ง
กรณีใดดังต่อไปนี้  พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจมีค าสั่งห้ามผู้ได้รับใบรับรอง  

้หนา   ๑๓๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ใบอนุญาต  ใบส าคัญ  หนังสืออนุญาต  หรือหนังสือรับรอง  มิให้ใช้สิทธิที่ได้รับตามใบรับรอง  ใบอนุญาต  
ใบส าคัญ  หนังสืออนุญาต  หรือหนังสือรับรอง  นั้น 

(๑) ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  หรือข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบหรือค าสั่ง  หรือ
ค าสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  

(๒) อาจก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลในอากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่บนภาคพ้ืน 
การสั่งห้ามใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อ านวยการ

ก าหนด 
มาตรา ๖๗/๑๐ ผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศซึ่งด าเนินการในประเทศไทย  จะต้องมี

หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการรับหนังสือแจ้ง  ค าสั่งการ  หรือค าวินิจฉัย  
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และด าเนินการตามที่ได้รับแจ้งในนามของผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศนั้น  
โดยส่งหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวให้แก่ผู้อ านวยการก่อนเริ่มด าเนินการในประเทศไทย 

การส่งหนังสือแจ้ง  ค าสั่งการ  หรือค าวินิจฉยั  ตามพระราชบัญญตันิี้อาจออกให้แก่ผู้ด าเนนิการ
เดินอากาศหรือผู้ด าเนินการเดนิอากาศตา่งประเทศใด ๆ  โดยส่งไปยังส านักงานใหญ่หรือส่งไปยังที่ท าการ
ของตัวแทนที่ได้รับแต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี  โดยให้ถือว่ามีผลเช่นเดียวกับการออกให้แก่ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศนั้น 

ในการส่งหนังสือแจ้ง  ค าสั่งการ  หรือค าวินิจฉัยที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  หากไม่
ปรากฏตัวผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง  ให้กระท าโดยการติดประกาศให้ทราบ  ณ  ที่ท าการ
ของตัวแทนหรือลงประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประการใดประการหนึ่งได้ 

มาตรา ๖๗/๑๑ การยื่นข้อร้องเรียนว่ามีการด าเนินการหรือละเว้นด าเนินการใด ๆ  อันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้  หรือข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ประกาศ  ระเบียบหรือค าสั่ง  หรือค าสั่งการใด  
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อผู้อ านวยการ  

การยื่นและการรับข้อร้องเรียน  การพิจารณา  และการสอบสวนข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง   
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ  และระยะเวลาที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

มาตรา ๖๗/๑๒ บุคคลใดที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากค าสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้  และมิได้เป็นค าสั่งที่ออก 
โดยผู้อ านวยการ  อาจยื่นอุทธรณ์ค าสั่งนั้นต่อผู้อ านวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับค าสั่งดังกล่าว  

้หนา   ๑๓๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



ให้ผู้อ านวยการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งให้เหตุผล  โดยค าวินิจฉัยนั้นต้องท า  
เป็นหนังสือ  และแจ้งให้แก่ผู้อุทธรณ์ทราบ  ทั้งนี้  ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยของผู้อ านวยการตามวรรคสอง  ให้เป็นที่สุด 
การยื่นและรับอุทธรณ์  การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์  ให้เป็นไปตามที่ผู้อ านวยการประกาศ

ก าหนด  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้โอกาสอันควรแก่คู่กรณีในการแสดงตัว  
การแสดงและโต้แย้งข้อมูลและข้อพิสูจน์  ในการพิจารณาอุทธรณ์ 

การอุทธรณ์นี้  ไม่เป็นเหตุแหง่การทุเลาค าสั่งของพนักงานเจ้าหนา้ที่หรือผู้ตรวจสอบดา้นการบนิ
ดังกล่าว” 

มาตรา ๔๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๖๗/๑๓  มาตรา  ๖๗/๑๔  มาตรา  ๖๗/๑๕  
มาตรา  ๖๗/๑๖  มาตรา  ๖๗/๑๗  มาตรา  ๖๗/๑๘  มาตรา  ๖๗/๑๙  และมาตรา  ๖๗/๒๐  ในหมวด  ๙  
บทก าหนดโทษ  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๖๗/๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ออกตามมาตรา  ๑๕/๑๐  วรรคสอง  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรา  ๑๕/๑๐  วรรคหนึ่ง  (๑)  หรือ  (๓)  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึง
ห้าแสนบาท  และปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง  

มาตรา ๖๗/๑๔ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

(๑) จัดให้มีบริการการเดินอากาศโดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา  ๑๕/๑๘ 
(๒) ผลิตอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๒๑ 
(๓) ผลิตส่วนประกอบส าคัญของอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๓๒ 
(๔) ประกอบกิจการหน่วยซ่อมโดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา  ๔๑/๙๔ 
(๕) ประกอบกิจการบ ารุงรักษาอากาศยานตา่งประเทศในราชอาณาจักรโดยไม่ไดร้ับใบอนญุาต

ตามมาตรา  ๔๑/๑๑๐ 
(๖) ใช้อากาศยานในการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์โดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา  

๔๑/๑๑๓ 
(๗) ประกอบกิจการการบินพลเรือนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕ 
(๘) เป็นผู้ด าเนินการเดินอากาศตา่งประเทศซึ่งประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์

เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๔๑/๑๒๖  วรรคหนึ่ง 

้หนา   ๑๓๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๙) เปิดสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานให้บริการแก่สาธารณะ โดยไม่ได้ รับ
ใบรับรองตามมาตรา  ๖๐/๑ 

(๑๐) น าอากาศยานไปปฏิบัติการโดยฝ่าฝืนค าสั่งห้ามตามมาตรา  ๖๗/๗  วรรคหนึ่ง  
(๑๑) เปิดให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศโดยฝ่าฝืนค าสั่งระงับการให้บริการ

ตามมาตรา  ๖๗/๘ 
(๑๒) ใช้สิทธิที่ได้รับตามใบรับรอง  ใบอนุญาต  ใบส าคัญ  หนังสืออนุญาต  หรือหนังสือรับรอง  

โดยฝ่าฝืนค าสั่งห้ามตามมาตรา  ๖๗/๙ 
มาตรา ๖๗/๑๕ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ  หรือใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ  

หรือใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน  ผู้ใดด าเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  
ข้อก าหนด  เงื่อนไข  ข้อจ ากัด  หรือข้อบังคับ  แล้วแต่กรณี  ตามมาตรา  ๑๕/๒๐  วรรคสอง  มาตรา  
๔๑/๑๑๗  มาตรา  ๔๑/๑๒๕  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๔๑/๑๒๖  วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับ 
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท  และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

มาตรา ๖๗/๑๖ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ 
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๑๕/๒๒  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

มาตรา ๖๗/๑๗ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองบริการการเดินอากาศ
ตามมาตรา  ๑๕/๒๔  วรรคสอง  ผู้จดทะเบียนอากาศยานผู้ใดไม่ส่งคืนใบส าคัญการจดทะเบียน 
ตามมาตรา  ๓๒  วรรคสอง  ผู้ได้รับใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองผู้ด าเนินการ
เดินอากาศตามมาตรา  ๔๑/๑๒๑  วรรคสอง  หรือผู้ได้รับใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะ
ผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองการด าเนินงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา  ๖๐/๓๒  วรรคสอง  ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท  และปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะส่งคืน 

มาตรา ๖๗/๑๘ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ไม่ยินยอมให้ผู้อ านวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินปฏิบัติการ
ตามมาตรา  ๑๕/๒๕  มาตรา  ๔๑/๕๗  มาตรา  ๔๑/๑๑๙  มาตรา  ๖๐/๒๐  มาตรา  ๖๐/๔๒  มาตรา  
๖๕  มาตรา  ๖๕/๑  มาตรา  ๖๖  หรือมาตรา  ๖๗/๔ 

(๒) ไม่ยินยอมให้  กสอ.  ปฏิบัติการตามมาตรา  ๖๔/๖ 
มาตรา ๖๗/๑๙ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  

หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๑๓๓

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) รับมอบ  จัดเก็บ  บรรทุก  ขนถ่าย  หรือขนส่งวัตถุอันตรายไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อ านวยการตามมาตรา  ๑๕/๒๗ 

(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนด  เงื่อนไข  และแนวทางในการด าเนินการกับวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษที่ออกโดยผู้อ านวยการตามมาตรา  ๑๕/๒๘  และมาตรา  
๑๕/๓๐ 

(๓) รับมอบ  จัดเก็บ  บรรทุก  ขนถ่าย  หรือขนส่งสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ   
ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อ านวยการตามมาตรา  ๑๕/๒๙ 

(๔) ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษไปกับอากาศยาน   
โดยมิได้ให้หรือส าแดงข้อมูลต่อผู้ขนส่งตามข้อก าหนดของผู้อ านวยการตามมาตรา  ๑๕/๓๑ 

(๕) น าอากาศยานบินเข้าพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดหรือพ้ืนที่หวงห้ามเฉพาะโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือ
ข้อจ ากัดตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง 

(๖) น าอากาศยานบินเข้าพ้ืนที่อันตราย  โดยไม่ปฏิบัติตามค าแนะน าของผู้อ านวยการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา  ๒๒  วรรคสาม 

(๗) ส่งหรือพายุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา  ๒๕ 
(๘) เป็นผู้ประจ าหนา้ที่โดยไม่ไดร้ับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่  หรือใบรับรองใบอนญุาต

ผู้ประจ าหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ท าความตกลงกับประเทศไทย  ตามมาตรา  ๔๒  
หรือใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ที่มาจากการเทียบโอนตามมาตรา  ๕๐/๖  หรือใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ 
ที่ออกให้หรือรับรองตามกฎหมายของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยาน  ตามมาตรา  ๕๐/๗ 

(๙) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประจ าหน้าที่โดยไม่มีใบส าคัญแพทย์ตามมาตรา  ๕๐/๙   
ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานท าการบินโดยรู้ว่ามีผู้กระท าความผิดตาม  (๑)  (๒)  (๓)  หรือ  (๗)  

ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
มาตรา ๖๗/๒๐ ผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๑๕/๒๗  มาตรา  ๑๕/๒๙  มาตรา  ๒๔  มาตรา  

๒๕  มาตรา  ๕๓  วรรคสอง  หรือมาตรา  ๖๐  เบญจ  วรรคสาม  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการ 
และเงื่อนไขที่ก าหนดในการอนุญาต  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 

มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๖๘  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ 
ให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง . . .  “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”” 

้หนา   ๑๓๔

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา  ๖๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“ผู้ใดน าอากาศยานท าการบิน  โดยอากาศยานนั้นไม่ได้จดทะเบียนอากาศยานตามมาตรา  ๓๐  
หรือไม่มีสมุดปูมเดินทางตามมาตรา  ๑๖/๑  หรือมีผู้ประจ าหน้าที่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ 
หรือใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ท าความตกลงกับ
ประเทศไทยในอากาศยานตามมาตรา  ๔๒  หรือใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ที่มาจากการเทียบโอน   
ตามมาตรา  ๕๐/๖  หรือใบอนุญาตผู้ประจ าหน้าที่ที่ออกให้หรือรับรองตามกฎหมายของประเทศ 
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  ตามมาตรา  ๕๐/๗  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๒  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๒ เว้นแต่จะมีกรณีฉุกเฉนิอันอาจเป็นอันตรายแก่อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน  
หรือการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน  ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) น าอากาศยานขึ้นลงโดยฝ่าฝืนมาตรา  ๑๗  หรือมาตรา  ๕๐/๑๔ 
(๒) น าอากาศยานบินออกนอกเส้นทางบินที่ก าหนดในข้อก าหนดที่ออกตามมาตรา  ๑๘” 
มาตรา ๔๖ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา  ๗๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ   

พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๓ . . .  “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท”” 
มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  

พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  ผู้ให้บริการการเดินอากาศเก็บค่าบริการไม่เป็นไปตามอัตราที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด
ตามมาตรา  ๑๕/๒๖  หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศเก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนด  หรือเกินอัตราขั้นสูงที่ก าหนดในข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๓๐” 

้หนา   ๑๓๕

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิก  (๓)  ของมาตรา  ๗๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๗๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๕ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ให้บริการการเดินอากาศ  
ผู้ประจ าหน้าที่  หรือผู้ได้รับใบรับรองการด าเนินการสนามบินสาธารณะ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท 

บุคคลที่อยู่ในอากาศยานและบุคคลอื่นใดที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา  ๒๑  วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือผู้ได้รับใบรับรองการด าเนินการสนามบินสาธารณะ  หรือผู้ประกอบการ
ในสนามบินอนุญาต  หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยหรือแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๒๑  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  
หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๗๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑)  น าอากาศยานบินเข้าพ้ืนที่หวงห้ามเด็ดขาดหรือพ้ืนที่หวงห้ามเฉพาะที่ผู้อ านวยการ 
ได้ประกาศก าหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา  ๒๒  วรรคหนึ่ง” 

มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกมาตรา  ๗๙  และมาตรา  ๘๐  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕๒ ให้ยกเลิกมาตรา  ๘๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตหรือมีสิทธิผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา  ๔๑/๑๘  (๒)  หรือข้อก าหนดที่ออกตามมาตรา  ๔๑/๕๕  วรรคสอง  
หรือมาตรา  ๔๑/๕๖  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

้หนา   ๑๓๖

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๕๔ ให้ยกเลิกมาตรา  ๘๙  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๕๕ ให้ยกเลิกมาตรา  ๙๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๙๘  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
พ.ศ.  ๒๕๕๘  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๙๘ พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานที่ได้รับใบอนุญาตให้มีอ านาจ
ออกใบส าคัญสมควรเดินอากาศหรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ  
ตามระเบียบที่ออกตามมาตรา  ๔๑/๖๖  วรรคสี่  หรือมาตรา  ๔๑/๗๔  วรรคสอง  หรือบุคคลหรือ 
กลุ่มบุคคลอื่นที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการค้นหรือตรวจค้นตามข้อก าหนดที่ออก
ตามมาตรา  ๕๐/๒๔  วรรคสอง  หรือพนักงานของผู้ได้รับใบรับรองการด าเนินการสนามบินสาธารณะหรือ
ผู้ด าเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนของผู้ด าเนินการเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจค้นตามขอ้ก าหนดที่ออกตามมาตรา  ๖๐/๑๗  วรรคสอง  และการกระท าดังกลา่ว
ไม่เป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา  ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน  
ห้าหมื่นบาท” 

มาตรา ๕๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๗/๑  มาตรา  ๑๐๗/๒  และมาตรา  ๑๐๗/๓  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๑๐๗/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๑๒๖  ผู้ใดไม่จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามสัญญาและบุคคลที่สาม 
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยานตามมาตรา  ๔๑/๑๓๒  ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองล้านบาท 

มาตรา ๑๐๗/๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕   
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๑๒๖  ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

้หนา   ๑๓๗

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) ปฏิเสธการรับขนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
คนพิการโดยไม่เป็นไปตามมาตรา  ๔๑/๑๓๓  วรรคสาม 

(๒) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๔๑/๑๓๕   
มาตรา ๑๐๗/๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕   

ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา  ๔๑/๑๒๖  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนเกี่ยวกับ
มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศตามมาตรา  ๔๑/๑๓๔  
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท” 

มาตรา ๕๘ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๘/๑  มาตรา  ๑๐๘/๒  มาตรา  ๑๐๘/๓  
มาตรา  ๑๐๘/๔  มาตรา  ๑๐๘/๕  มาตรา  ๑๐๘/๖  มาตรา  ๑๐๘/๗  มาตรา  ๑๐๘/๘  มาตรา  ๑๐๘/๙  
และมาตรา  ๑๐๘/๑๐  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๑๐๘/๑ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามค าสั่งการรักษา 
ความปลอดภัยที่ออกให้แก่ตนตามมาตรา  ๕๐/๒๒  (๑)  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๘/๒ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ปฏิเสธการให้ข้อมูลตามมาตรา  ๕๐/๒๓  
วรรคหนึ่ง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๘/๓ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน
หนึ่งปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) เปลี่ยนแปลง  ปิดบังหรือท าลายข้อมูลใด ๆ  ที่ต้องจัดส่งตามมาตรา  ๕๐/๒๓  วรรคหนึ่ง 
(๒) จัดท าหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ต้องจัดส่งตามมาตรา  ๕๐/๒๓  วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๐๘/๔ เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา  ๕๐/๒๔  วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๕๐/๒๕  มาตรา  ๕๐/๓๗  
มาตรา  ๕๐/๓๘  หรือมาตรา  ๕๐/๓๙  หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อก าหนดในการค้นหรือตรวจค้น
ตามมาตรา  ๕๐/๒๔  วรรคสอง  หรือข้อก าหนดในการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่จะน าขึ้นไป 
บนอากาศยานในเที่ยวบินพาณิชย์ตามมาตรา  ๕๐/๔๑  ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

มาตรา ๑๐๘/๕ ผู้ใดกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

้หนา   ๑๓๘

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในการรักษาความลับตามมาตรา  ๕๐/๒๗  วรรคสอง  
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 

(๒) เป็นเจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายน าอาวุธขึ้นบนอากาศยาน  เพ่ือการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามกฎหมายนั้น ๆ  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อ านวยการเป็นการเฉพาะราย  หรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือขั้นตอนที่ผู้อ านวยการก าหนดตามมาตรา  ๕๐/๓๔  วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๑๐๘/๖ เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนญุาต  ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศ  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  หรือตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม  ประกอบกิจการ 
โดยฝ่าฝืนมาตรา  ๕๐/๒๘  มาตรา  ๕๐/๒๙  มาตรา  ๕๐/๓๐  หรือมาตรา  ๕๐/๓๑  แล้วแต่กรณี   
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท 

มาตรา ๑๐๘/๗ เจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนญุาต  ผู้ด าเนินการ
เดินอากาศ  ตัวแทนควบคุม  การไปรษณีย์ควบคุม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  หรือผู้ด าเนินการอื่น
ตามที่ก าหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ  ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่  
ที่ก าหนดไว้ในมาตรา  ๕๐/๓๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองป ี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท  หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๘/๘ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างใด
อย่างหนึ่งตามมาตรา  ๕๐/๓๓  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสองปี  หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท  หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๘/๙ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดงัต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกนิสองปี  
หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) ขนส่งหรือครอบครองอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ  ภายในสนามบินอนุญาตหรือ 
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาต
หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต  หรือไม่ใช่เจ้าพนักงานซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด 
ตามมาตรา  ๕๐/๓๕  วรรคหนึ่ง 

(๒) ขนหรือน าอาวุธ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ  เข้าไปในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต  โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต  หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อก าหนดของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการสนามบินอนุญาตหรือ  
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา  ๕๐/๓๕  วรรคสอง 

้หนา   ๑๓๙

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๓) ผู้เช่าพ้ืนที่ไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ด าเนินการ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตในการควบคุมการเข้าพ้ืนที่เฉพาะส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง  
ตามมาตรา  ๕๐/๓๖ 

มาตรา ๑๐๘/๑๐ ผู้โดยสารผู้ใดขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงการตรวจค้นตามมาตรา  ๕๐/๔๑   
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๕๙ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๐๙/๑  มาตรา  ๑๐๙/๒  และมาตรา  
๑๐๙/๓  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๑๐๙/๑ ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระท าการใดเพ่ือให้บั้งไฟ  พลุ  ตะไล  โคมลอย   
โคมไฟ  โคมควัน  หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน  ขึ้นไปสู่อากาศ  ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย 
ต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน  ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ  อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา  ๕๙/๑  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี  หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ  

มาตรา ๑๐๙/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา  ๕๙/๒  หรือประกาศที่ผู้อ านวยการประกาศ
ตามมาตรา  ๕๙/๒  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท  หรือ 
ทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๐๙/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา  ๕๙/๓  วรรคหนึ่ง  หรือ 
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดในมาตรา  ๕๙/๓  วรรคสอง  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  หรือ 
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ” 

มาตรา ๖๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๔  และมาตรา  ๑๑๕  แห่งพระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)   
พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๔ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  เจ้าของอากาศยาน  ผู้ครอบครองอากาศยาน  
ผู้ด าเนินการเดินอากาศ  ผู้ประจ าหน้าที่  หน่วยซ่อม  ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ  หรือผู้ด าเนินการ
สนามบิน  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔/๑๐  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี  
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

(๑) กระท าการใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน  หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔/๑๑  

้หนา   ๑๔๐

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) เข้าไปในพ้ืนที่ควบคุมการสอบสวน  หรือกระท าการใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน  
หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมาอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔/๑๓  วรรคสอง  

(๓) กระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน  หรือสิ่งที่อากาศยานนั้น
บรรทุกมาซึ่งอยู่ในการพิทักษ์อากาศยานของ  กสอ.  หรือผู้ซึ่ง  กสอ.  มอบหมาย  อันท าให้เกิด  
ความเสียหายแก่การสอบสวนและรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐาน”  

มาตรา ๖๑ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๕/๑  มาตรา  ๑๑๕/๒  และมาตรา  ๑๑๕/๓  
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๑๑๕/๑ ผู้ใดเปิดเผยบันทึกเสียงหรือเสียงที่บันทึกภายในห้องนกับิน  หรือบันทึกภาพ
หรือภาพและเสียงที่บันทึกในบันทึกภาพขณะท าการบินที่อยู่ในเครื่องบันทึกการบินหรือข้อความที่ถอดจาก
บันทึกดังกล่าว  อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔/๑๗  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกิน 
หนึ่งแสนสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

มาตรา ๑๑๕/๒ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน  เจ้าของอากาศยาน  หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศ 
ในกรณีอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย  หรือตัวแทนของผู้จดทะเบียนอากาศยาน  เจ้าของ
อากาศยานหรือผู้ด าเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยานต่างประเทศ  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔/๒๖   
วรรคสอง  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 

มาตรา ๑๑๕/๓ ผู้ใดเข้าไปในพ้ืนที่หรือบริเวณที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ก าหนดให้เป็นพ้ืนที่ 
หรือบริเวณในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา  ๖๔/๒๘  วรรคสอง  
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท” 

มาตรา ๖๒ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๗/๑  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗ 

“มาตรา ๑๑๗/๑ ผู้ใดกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรบกวน
การเดินอากาศ  ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสามปี  หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท  หรือทั้งจ า  
ทั้งปรับ 

(๑) แสดงไฟ  สัญญาณ  หรือการสื่อสารใด ๆ  ในสถานที่หรือในลักษณะที่น่าจะท าให้เกิด  
ความเข้าใจผิดว่าเป็นไฟหรือสัญญาณที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือสิ่งอ านวยความสะดวกใน  
การเดินอากาศ  

้หนา   ๑๔๑

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



(๒) กระท าการใด ๆ  อันเป็นการรบกวนการท างานของไฟหรือสัญญาณ  หรือการสื่อสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ   

ในกรณีที่กระท าการตาม  (๑)  แม้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการรบกวนการเดินอากาศ  หากผู้อ านวยการ
ได้มีหนังสือเตือนแล้ว  แต่ยังคงแสดงไฟ  สัญญาณ  หรือการสื่อสารเช่นว่านั้นก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังกล่าว  ให้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๖๓ ให้ยกเลิกความตาม  (๑)  ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการเดนิอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และ 
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“(๑) ใบอนุญาตด าเนินงานเกี่ยวกับรับมอบ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐  บาท” 
 จัดเก็บ  บรรทุก  ขนถ่ายหรือขนส่งวัตถุอันตราย 
 ตามมาตรา  ๑๕/๒๗  หรือสิ่งของต้องห้าม 
 หรือต้องดูแลเป็นพิเศษตามมาตรา  ๑๕/๒๙  
มาตรา ๖๔ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น  (๒๘/๑)  (๒๘/๒)  (๒๘/๓)  (๒๘/๔)  (๒๘/๕)  (๒๘/๖)  

(๒๘/๗)  และ  (๒๘/๘)  ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  (ฉบับที่  ๑๑)  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

“(๒๘/๑) ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๘/๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๘/๓) ใบรับรองการให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศ ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๘/๔) ใบรับรองการให้บริการระบบสื่อสาร ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ระบบช่วยการเดินอากาศ  และ 
  ระบบติดตามอากาศยาน 
(๒๘/๕) ใบรับรองการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๘/๖) ใบรับรองการให้บริการข่าวสารการบิน ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒๘/๗) ใบรับรองการให้บริการการออกแบบวิธีปฏิบัติ ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน 
(๒๘/๘) ใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท” 

้หนา   ๑๔๒

่เลม   ๑๓๖   ตอนที่   ๖๘    ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๖๒



มาตรา ๖๕ ให้ผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งของคณะกรรมการ 
การบินพลเรือนในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ยังคงอยู่ในต าแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ 

บรรดาการใด ๆ  ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ  
การบินพลเรือนก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๖ ผู้ซึ่งประกอบกิจการบริการการเดินอากาศก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
ยังคงประกอบกิจการตอ่ไปได้  แต่ต้องด าเนนิการขอใบรบัรองตามพระราชบัญญัตกิารเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  
และให้ประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งค าสั่งไม่ออกใบรับรองดังกล่าวจากผู้อ านวยการ 

ในระหว่างการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง  ให้ผู้ประกอบกิจการบริการการเดินอากาศนั้น
ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินอากาศตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย 

มาตรา ๖๗ ให้ใบรับรองและใบอนุญาตดังต่อไปนี้  ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น 

(๑) ใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศที่ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกให้  
ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน  ฉบับที่  ๘๕  ว่าด้วยใบรับรองผู้ด าเนินการเดินอากาศ  

(๒) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ  ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ 
ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  พุทธศักราช  ๒๕๑๕  โดยให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
การขนส่งทางอากาศเพ่ือการพาณิชย์ตามมาตรา  ๔๑/๑๒๕  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ   
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

บรรดาค าขอหรือค าขอต่ออายุใบรับรองหรือใบอนุญาตตามมาตรานี้  ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการพิจารณาได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง  ทั้งนี้  ผู้อ านวยการจะก าหนดหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขเพ่ิมเติมในการปฏิบัตเิกี่ยวกบัการออกหรือต่ออายุใบรับรองหรอืใบอนุญาตนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกบั
การแก้ไขเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยก็ได้ 

มาตรา ๖๘ ผูซ้ึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศไวใ้นวันกอ่น
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ด าเนินการให้บริการต่อไปได้  และให้เรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่ได้รบั
อนุมัติไว้ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าผู้อ านวยการจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

้หนา   ๑๔๓
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ค่าบริการตามมาตรา  ๑๕/๒๖  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๖๙ ผู้ซึ่งได้รับใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานไว้ 
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นผล  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นผล 

มาตรา ๗๐ ใบส าคัญแพทย์และใบรับรองสถาบันฝึกอบรมดา้นการบนิที่มอียู่ในวันก่อนวนัที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นผล  ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบส าคัญหรือใบรับรองนั้นจะสิ้นผล 

มาตรา ๗๑ ให้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของ
อากาศยานตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  

ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานตามวรรคหนึ่ง  
ให้คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรตามค าสั่งกระทรวงคมนาคมที่  
๑๔๓/๒๕๖๑  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร  ลงวันที่  
๑๕  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จ าเป็นไปพลางก่อน 

มาตรา ๗๒ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน  ซึ่งได้ด าเนินการไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงัคับ  และยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการต่อไปตามบทบญัญัตแิห่งพระราชบญัญตัิ
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  

เพ่ือประโยชน์แก่การสอบสวนตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยานเห็นสมควรน าหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  มาใช้บังคับด้วย  ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานก าหนด 

มาตรา ๗๓ การจัดท าแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยซึ่งได้ด าเนินการ 
ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  และยังไม่แล้วเสร็จ  ให้ด าเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  ในการนี้   
แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยใดที่ได้กระท าไว้แล้วแต่มิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  การด าเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติก าหนด 
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มาตรา ๗๔ ให้โอนบรรดากิจการ  เงินและทรัพย์สิน  สิทธิ  หนี้สิน  ภาระผูกพัน  และ 
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา  ๖๐/๔๔  แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  
ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตนิี้  มาเป็นของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานตามพระราชบญัญตัิ
การเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๗๕ บรรดาประกาศและค าสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ออกเกี่ยวกับ
กิจการการเดินอากาศ  เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๕๘  ลงวันที่  ๒๖  มกราคม  
พุทธศักราช  ๒๕๑๕  และยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ  ให้ใช้บังคับต่อไป  จนกว่า
จะมีข้อบังคับหรือประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน  ค าสั่งของรัฐมนตรี  หรือข้อก าหนดของ
ผู้อ านวยการในเรื่องนั้น ๆ  ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม 
โดยพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

มาตรา ๗๖ ให้บรรดากฎกระทรวง  ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  ก่อนการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้  
และยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง  
ข้อบังคับ  ข้อก าหนด  ระเบียบ  ประกาศ  หรือค าสั่งในเรื่องนั้น ๆ  ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  
พ.ศ.  ๒๔๙๗  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ 

มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 

นายกรฐัมนตร ี
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  สมควรปรับปรุงและเพ่ิมเติมบทบัญญัติบางประการ  เพื่อยกระดับการบินพลเรือน
ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  ทันสมัย  และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  โดยการปรับปรุงและ 
การเพ่ิมเติมบทบัญญัติของกฎหมายในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการควบคุม  ก ากับดูแล  ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านความปลอดภัย  การรักษาความปลอดภัย  การอ านวยความสะดวก  และเศรษฐกิจการบินพลเรือน
ของประเทศไทย  รวมทั้งจะเป็นการสอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ  และ
รองรับการตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการก ากับดูแลความปลอดภัยสากลและโครงการตรวจสอบ  
การก ากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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