
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติ 
การเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที ่๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เป็นปีที่ ๙ ในรชักาลปัจจุบัน 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ประกาศว่า 

 
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอม

ของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 
(๑) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๒) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๓) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ และ 
(๔) บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืน ๆ ในส่วนซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่ง

พระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อนุสัญญา” หมายความว่า อนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่ง

ทําขึ้นที่เมืองชิคาโกเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ รวมตลอดถึงภาคผนวกและบทแก้ไขเพิ่มเติม
ภาคผนวกหรืออนุสัญญานั้น 

“อากาศยาน” หมายความรวมถึงเครื่องทั้งสิ้นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยา
แห่งอากาศ เว้นแต่วัตถุซึ่งระบุยกเว้นไว้ในกฎกระทรวง 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๑/ตอนที่ ๕๘/หน้า ๑๒๔๙/๑๔ กันยายน ๒๔๙๗ 
๒ มาตรา ๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“อากาศยานราชการ”๓ หมายความว่า อากาศยานที่ใช้ในราชการของส่วนราชการ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๕ 

“อากาศยานขนส่ง” หมายความว่า อากาศยานซึ่งใช้หรือมุ่งหมายสําหรับใช้ขนส่ง
ของหรือคนโดยสารเพื่อบําเหน็จเป็นทางค้า 

“อากาศยานส่วนบุคคล” หมายความว่า อากาศยานซึ่งใช้หรือมุ่งหมายสําหรับใช้
เพื่อประโยชน์ในกิจการอันมิใช่เพื่อบําเหน็จเป็นทางค้า 

“อากาศยานต่างประเทศ” หมายความว่า อากาศยานซึ่งจดทะเบียนและมีสัญชาติ
ตามกฎหมายต่างประเทศ 

“ร่มอากาศ” หมายความว่า ร่มที่ใช้สําหรับหน่วงการหล่นของคน สิ่งของ หรือสัตว์
จากที่สูงโดยความต้านทานของอากาศ 

“ผลิตภัณฑ์” หมายความว่า อากาศยาน ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ ช้ินส่วนมาตรฐาน หรือบริภัณฑ์ แล้วแต่กรณี 

“ลําตัวอากาศยาน” หมายความรวมถึง โครงสร้างของอากาศยาน แต่ไม่รวมถึง
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

“ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน” หมายความว่า เครื่องยนต์ ใบพัด และ
ส่วนประกอบอื่นของอากาศยานที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

“เครื่องยนต์” หมายความว่า เครื่องที่ใช้หรือมุ่งหมายสําหรับใช้ในการขับเคล่ือน
อากาศยาน รวมตลอดถึงชิ้นส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบของเครื่องยนต์ แต่ไม่รวมถึงใบพัด 

“ใบพัด” หมายความว่า กลอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับการขับเคลื่อนอากาศยานโดยมีชุดใบ
ครีบติดกับเพลาขับของเครื่องยนต์ซึ่งเมื่อทําการหมุนจะก่อให้เกิดแรงผลักดันอันเป็นผลจากการ
กระทําของชุดใบครีบต่ออากาศในแนวตั้งฉากกับระนาบของการหมุนโดยประมาณ รวมตลอดถึง
ช้ินส่วน อุปกรณ์หรือส่วนประกอบที่ใช้ในการควบคุม แต่ไม่รวมถึงใบครีบในเครื่องยนต์ และใบพัด
ประธานหรือใบพัดรองของเฮลิคอปเตอร์หรือของอากาศยานอื่นที่มีลักษณะคล้ายกับเฮลิคอปเตอร์ 

“ช้ินส่วนของอากาศยาน” หมายความว่า ลําตัวอากาศยาน ช้ินส่วนของลําตัวอากาศยาน 
หรือชิ้นส่วนของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

“ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ” หมายความว่า ช้ินส่วนของอากาศยานที่ผลิตขึ้นเพื่อใช้
ติดต้ังกับอากาศยาน หรือเพื่อใช้ทดแทนชิ้นส่วนของอากาศยานตามที่กําหนดไว้ในใบรับรองแบบ 

“ช้ินส่วนมาตรฐาน” หมายความว่า ช้ินส่วนที่ผลิตขึ้นโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานที่องค์กรของต่างประเทศ
กําหนดโดยมาตรฐานดังกล่าวผู้อํานวยการประกาศให้ใช้เป็นมาตรฐานชิ้นส่วนของอากาศยานได้ตาม
มาตรา ๓๔ วรรคสอง 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

                                                 
๓ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “อากาศยานราชการ” เพิ ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

(ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“บริภัณฑ์” หมายความว่า เครื่องวัด กลไก ช้ินส่วน อุปกรณ์ และส่วนประกอบที่ใช้
หรือมุ่งหมายที่จะใช้ในการทํางานหรือในการควบคุมอากาศยานในระหว่างการบิน ไม่ว่าจะติดต้ังหรือ
ประกอบอยู่ภายในหรือภายนอกอากาศยาน รวมตลอดถึงอุปกรณ์สื่อสาร  ทั้งนี้ เฉพาะที่ผู้อํานวยการ
ได้กําหนดมาตรฐานทางเทคนิคตามมาตรา ๓๔ (๑) 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

“แบบที่ได้รับการรับรอง” หมายความว่า แบบอากาศยาน แบบส่วนประกอบสําคัญ
ของอากาศยานที่มีการรับรองโดยใบรับรองแบบหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม หรือโดยหนังสือ
รับรองรวม ทั้งหนังสือให้ความเห็นชอบการแก้ไขดัดแปลงแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยาน ตลอดจนแบบชิ้นส่วนรับรองคุณภาพตามใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ 
และแบบบริภัณฑ์ตามใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ 

“ใบรับรองแบบ” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อรับรองแบบที่ออก
สําหรับอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒ รวมทั้ง
ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม และให้หมายความรวมถึงใบรับรองแบบหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่
ออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทําความตกลงกับประเทศไทย และได้รับหนังสือ
รับรองตามมาตรา ๔๑/๑๓ และมาตรา ๔๑/๑๔ 

“ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้เพื่อรับรองแบบ
ที่แก้ไขเพิ่มเติมอากาศยานต้นแบบ หรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ
แล้วตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือมาตรา ๔๑/๖ วรรคสอง 

“ผู้ได้รับใบรับรองแบบ” หมายความรวมถึงผู้ได้รับโอนสิทธิจากผู้ที่ได้รับใบรับรองแบบด้วย 
“ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้สําหรับผู้ได้รับ

อนุญาตให้ผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑ 
“ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน” หมายความว่า หนังสือสําคัญ

ที่ออกให้สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๓๒ 
“ใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้

สําหรับผู้ได้รับอนุญาตให้ผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพตามมาตรา ๔๑/๓๗ 
“ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้สําหรับผู้ได้รับ

อนุญาตให้ผลิตบริภัณฑ์ตามมาตรา ๔๑/๔๗ 
“ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ” หมายความว่า หนังสือสําคัญสําหรับอากาศยานท่ี

ออกให้เพื่อแสดงว่าอากาศยานลําใดมีความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๑ และให้หมายความ
รวมถึงใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่รัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทําความตกลงกับประเทศ
ไทยออกให้ตามมาตรา ๔๑/๗๒ 

“หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ” หมายความว่า หนังสือสําคัญสําหรับ
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ หรือบริภัณฑ์ ที่ออกให้เพื่อแสดงว่า
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ผลิตขึ้นตามแบบที่ได้รับการรับรอง หรือได้รับการบํารุงรักษาให้คงสภาพตาม
แบบที่ได้รับการรับรองหรือตามคําสั่งความสมควรเดินอากาศ 

“คําสั่งความสมควรเดินอากาศ” หมายความว่า คําสั่งของผู้อํานวยการตามมาตรา 
๔๑/๘๒ เพื่อให้อากาศยานใช้งานต่อไปได้โดยปลอดภัย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“การบํารุงรักษา” หมายความว่า งานที่ต้องทําเพื่อให้อากาศยานคงความต่อเนื่อง
ของความสมควรเดินอากาศ เช่น การซ่อม การตรวจพินิจ การถอดเปลี่ยน การดัดแปลง หรือการ
แก้ไขข้อบกพร่อง 

“ใบรับรองหน่วยซ่อม” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออกให้สําหรับผู้ได้รับการ
รับรองให้ประกอบกิจการบํารุงรักษาอากาศยาน ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน หรือบริภัณฑ์ 
รวมทั้งชิ้นส่วนของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๙๔ 

“ผู้ดําเนินการหน่วยซ่อม” หมายความว่า บุคคลที่ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมแต่งต้ัง
ให้มีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการของหน่วยซ่อมตามมาตรา ๔๑/๑๐๐ 

“สนามบิน” หมายความว่า พ้ืนที่ที่กําหนดไว้บนพื้นดินหรือน้ําหรือพื้นที่อ่ืนสําหรับ
ใช้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดต้ัง
และอุปกรณ์ ซึ่งอยู่ภายในสนามบินนั้น 

“สนามบินอนุญาต” หมายความว่า สนามบินที่บุคคลได้รับอนุญาตให้จัดต้ังขึ้นตาม
พระราชบัญญัตินี้ และสนามบินที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน” หมายความว่า พ้ืนที่ที่จัดไว้บนพื้นดินหรือน้ําหรือ
พ้ืนที่อ่ืนสําหรับใช้ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยานเป็นการ
ช่ัวคราวตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมตลอดถึงพื้นที่ดินที่บุคคลซึ่งไม่มี
สิทธิในที่ดินนั้นได้หักร้างตัดฟันต้นไม้ หรือทําด้วยประการใด ๆ ให้เป็นที่เรียบซึ่งอากาศยานอาจขึ้นลง
ได้ และเป็นพื้นที่กว้างต้ังแต่สามสิบเมตรขึ้นไป และยาวต้ังแต่สามร้อยเมตรขึ้นไป 

“ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต” หมายความว่า ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานที่ได้รับ
อนุญาตให้จัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๕๓ หรือที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๕ 

“ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ” หมายความว่า หนังสือสําคัญที่ออก
ให้สําหรับเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ได้รับอนุญาตให้เปิด
ให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑ 

“ระบบการจัดการด้านนิรภัย” หมายความว่า วิธีการจัดการด้านนิรภัยการบินและ
ด้านนิรภัยภาคพ้ืน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบาย การวางแผน การ
จัดโครงสร้างองค์กร ระบบความรับผิดชอบ และวิธีการที่จําเป็นเพื่อความปลอดภัย 

“การรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า การป้องกันการกระทําอันมิชอบด้วย
กฎหมายที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อกิจการบิน 

“ลานจอดอากาศยาน” หมายความว่า บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นที่
จอดอากาศยานของสนามบินอนุญาต และหมายความรวมถึงสถานที่อ่ืนนอกบริเวณดังกล่าวใน
สนามบินอนุญาตที่อากาศยานได้รับอนุญาตให้จอดชั่วคราวเพื่อรับหรือรอรับบริการในกรณีจําเป็น
หรือฉุกเฉิน 

“บริการในลานจอดอากาศยาน หมายความว่า บริการใด ๆ ที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวกับ
อากาศยานหรือธุรกิจการเดินอากาศในลานจอดอากาศยาน นอกจากบริการช่างอากาศ 

“บริการช่างอากาศ” หมายความว่า บริการที่เกี่ยวกับเทคนิคในด้านความปลอดภัย
ของอากาศยานหรือการบํารุงรักษาอากาศยานในลานจอดอากาศยาน  ทั้งนี้ ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

“เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ” หมายความว่า เครื่องให้บริการที่
จัดต้ังขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินอากาศของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร สิ่งติดต้ังและ
อุปกรณ์ของเครื่องให้บริการนั้น 

“ผู้ประจําหน้าที่” หมายความว่า นักบิน ต้นหน นายช่าง พนักงานวิทยุ พนักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศ พนักงานอํานวยการบิน และผู้ทําหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในข้อบังคับ 

[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

“ผู้ควบคุมอากาศยาน” หมายความว่า นักบินที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้จด
ทะเบียนอากาศยานกําหนดให้เป็นผู้ควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสําหรับการบินแต่ละเที่ยวบิน 

“ผู้จัดการสนามบินสาธารณะ” หมายความว่า ผู้อํานวยการ ผู้จัดการหรือที่เรียกช่ือ
อย่างอื่นซึ่งมีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบบริหารจัดการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่
เปิดให้บริการแก่สาธารณะ 

“ผู้ดําเนินการเดินอากาศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ 
“สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย”๔ หมายความว่า สํานักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
“ผู้อํานวยการ”๕ หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศ

ไทยตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
“พนักงานเจ้าหน้าที่”๖ หมายความว่า ผู้อํานวยการ และผู้ซึ่งผู้อํานวยการแต่งต้ังให้

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี”๗ หมายความว่า อธิบดีกรมท่าอากาศยาน หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมท่าอากาศ

ยานมอบหมาย 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๕๘  พระราชบัญญัตินี ้ไม่ใช้บังคับแก่การเดินอากาศในราชการทหาร 

ราชการตํารวจ ราชการศุลกากร และราชการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่การทําแผนการ
บินตามมาตรา ๑๘/๑ และการปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศตามมาตรา ๑๘/๒ และมาตรา ๑๘/๓ 
ให้เป็นไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดประสงค์จะใช้สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ที่ส่วนราชการนั้นดําเนินการเพื่อให้บริการแก่สาธารณะ ส่วนราชการนั้นต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่ง

                                                 
๔ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” เพิ่มโดยพระราชกําหนด

แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “ผู้อํานวยการ” เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ

การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ มาตรา ๔ นิยามคําว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๗ มาตรา  ๔  นิยามคํา ว่า  “อธิบดี” แก้ ไขเพิ่ม เติมโดยพระราชกําหนดแก้ ไขเพิ่ม เติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘ มาตรา ๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัตินี้ แต่ในการจัดต้ังสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ให้แจ้งผู้อํานวยการ
ทราบโดยไม่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัตินี้๙ 

 
มาตรา ๕/๑๑๐  ในการดําเนินการพิจารณาเพื่อออก หรือต่ออายุใบรับรอง 

ใบอนุญาต ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองตามความในพระราชบัญญัตินี้ หากมีความ
จําเป็นต้องตรวจสอบ ทดลอง ทดสอบ หรือกระทําด้วยประการใด เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้ขอหรือผู้ได้รับ
ใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองนั้น มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่
กฎหมายกําหนด หรือมีขีดความสามารถในการดําเนินการตามที่ขออนุญาต หรือในการดําเนินการ
เพื่อตรวจสอบว่าอากาศยาน ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ บริภัณฑ์ 
ช้ินส่วนของอากาศยาน สนามบิน เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ หรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
ของอากาศยานมีความปลอดภัยหรือเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ขอหรือ
ผู้ได้รับใบรับรอง ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองดังกล่าว เป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย
เพื่อการดังกล่าว  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๕/๒๑๑  บทบัญญัติที่ให้อํานาจผู้อํานวยการสั่งเพิกถอนใบรับรอง ใบอนุญาต 

ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองในกรณีตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการ
จํากัดอํานาจอื่นของผู้อํานวยการในการสั่งเพิกถอนคําสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีเหตุที่อาจต้องเพิกถอนตามวรรคหนึ่ง โดยผู้ได้รับใบรับรอง 
ใบอนุญาต ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง ไม่สามารถอ้างความเชื่อโดยสุจริตมา
คุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ ผู้อํานวยการมีหน้าที่จะต้องดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ปรากฏและสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยไม่ชักช้า 

รายงานการตรวจสอบตามวรรคสอง เป็นเอกสารที่เปิดเผยแก่บุคคลทั่วไป 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๕/๓๑๒  ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่

กําหนดไว้ในใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง และผู้อํานวยการได้
สั่งให้มีการแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว ไม่เป็นเหตุให้ผู้ที่ได้รับใบรับรอง 
ใบอนุญาต ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองนั้นพ้นความรับผิดในการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขดังกล่าว หรือตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ 
                                                 

๙ มาตรา ๕ วรรคสอง เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๑๐ มาตรา ๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑ มาตรา ๕/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๕/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๑๓  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

กับมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังต่อไปนี้ 
(๑) กําหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้ 
(๒) กําหนดอัตราขั้นสูงสําหรับค่าโดยสารและค่าระวางสําหรับอากาศยานขนส่งตาม

มาตรา ๒๐ 
(๓) กําหนดอัตราขั้นสูงสําหรับค่าบริการในสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่

สาธารณะตามมาตรา ๕๖ (๒) และ (๓) 
(๔) ยกเว้นค่าธรรมเนียมตาม (๑) ค่าโดยสารหรือค่าระวางสําหรับอากาศยานขนส่ง

ตามมาตรา ๒๐ ค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใดตามมาตรา ๕๖ หรือค่าบริการเครื่อง
อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๗ 

(๕) กําหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้๑๔ 
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
 
มาตรา ๖/๑๑๕  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจในการออกข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ 

ประกาศ และคําสั่งตามพระราชบัญญัตินี้ 
ข้อบังคับตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบินพลเรือน

แล้ว ให้ใช้บังคับได้ 
ข้อบังคับและข้อกําหนดนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

 
หมวด ๑๑๖ 

คณะกรรมการการบินพลเรือน และผู้อํานวยการ๑๗ 
   

 
มาตรา ๗๑๘  ให้มีคณะกรรมการการบินพลเรือนคณะหนึ่ ง ประกอบด้วย 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ และกรรมการอื่นอีกเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง เป็นกรรมการ และให้ผู้อํานวยการ เป็น
                                                 

๑๓ มาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๕ มาตรา ๖/๑ เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖ ชื่อ หมวด ๑ คณะกรรมการการบินพลเรือน และคณะกรรมการเทคนิค แก้ไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๘ มาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กรรมการและเลขานุการ 
 
มาตรา ๘  รองประธานกรรมการและกรรมการอยู่ในตําแหน่งสี่ปี รองประธาน

กรรมการหรือกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ จะแต่งต้ังให้เป็นรองประธานกรรมการหรือ
กรรมการอีกก็ได้ 

 
มาตรา ๙  รองประธานกรรมการและกรรมการย่อมพ้นจากตําแหน่งก่อนถึงคราว

ออกตามวาระ เมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก 
ถ้ามีการพ้นจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้มีการแต่งต้ังรองประธาน

กรรมการหรือกรรมการเข้าแทน แล้วแต่กรณี ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่า
กําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน 

 
มาตรา ๑๐  เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการ

ทําหน้าที่แทน 
 
มาตรา ๑๑  ในการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือนต้องมีกรรมการมาประชุม

ไม่ตํ่ากว่าก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 
 
มาตรา ๑๒  การลงมติวินิจฉัยข้อปรึกษาให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจํานวนเสียงลงคะแนนเท่ากัน

ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 
มาตรา ๑๓  ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจแต่งต้ังอนุกรรมการเพื่อ

กระทํากิจการ หรือพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งอํานาจและหน้าที่ของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 

ในการประชุมอนุกรรมการ ให้นํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการและกรรมการย่อมได้รับ

ประโยชน์ตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๕๑๙  ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจหน้าที่ในการกํากับดูแล

การปฏิบัติงานของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้อง และ

                                                 
๑๙ มาตรา ๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ครบถ้วนตามกฎหมายและตามอนุสัญญา และให้มีอํานาจตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ในเรื่อง
ต่อไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนอํานวยความสะดวก แผนรักษาความ
ปลอดภัย และแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งแผนแม่บทการจัดต้ังสนามบินพาณิชย์
ของประเทศ 

(๒) รับปรึกษาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการบินพลเรือนแก่รัฐมนตรี 
(๓) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่ออกโดยผู้อํานวยการ 
(๔) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมกํากับการบินพลเรือน 
(๕) พิจารณากําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณค่าโดยสารและค่าระวางสําหรับ

อากาศยานขนส่งตามมาตรา ๒๐ 
(๖) พิจารณากําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบ

แทนอื่นใดในสนามบินอนุญาต ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา ๕๖ ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

(๗) พิจารณากําหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บและอนุมัติอัตราค่าบริการ เครื่องอํานวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา ๕๗ 

(๘) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๕/๑๒๐  ในกรณีที่คณะกรรมการการบินพลเรือนเห็นว่าสํานักงานการบิน

พลเรือนแห่งประเทศไทยไม่ได้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือตามอนุสัญญา ให้คณะกรรมการ
การบินพลเรือนมีอํานาจเรียกให้ผู้อํานวยการ พนักงานหรือบุคคลใดในสํานักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทยมาชี้แจงข้อเท็จจริงและมีอํานาจสั่งให้ดําเนินการ หรือปรับปรุง แก้ไข หรือระงับซึ่งการ
กระทําใด ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความม่ันคงปลอดภัยของประเทศหรือต่อการบิน
พลเรือนได้ 

 
มาตรา ๑๕/๒๒๑  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕/๓๒๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕/๔๒๓  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ออกประกาศกําหนดส่วนประกอบอื่นของอากาศยานเป็นส่วนประกอบสําคัญ

ของอากาศยานตามมาตรา ๔ 

                                                 
๒๐ มาตรา ๑๕/๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๑ มาตรา ๑๕/๒ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒ มาตรา ๑๕/๓ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๓ มาตรา ๑๕/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ออกข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
(ก) มาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 
(ข) มาตรฐานอากาศยานที่ผลิตเพื่อส่งออกตามมาตรา ๓๕ 
(ค) ระบุประเภทอากาศยานและส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ผลิตตาม

แบบโดยไม่ต้องมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม 
(ง) หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบโดยการบินทดลองหรือการทดสอบอย่างอื่น

ของอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานต้นแบบตามมาตรา ๔๑/๒ 
(จ) หลักเกณฑ์การใช้งานได้อย่างปลอดภัยของอากาศยานหรือส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๔ 
(ฉ) หลักเกณฑ์การตรวจสอบการแก้ไขดัดแปลงอากาศยานหรือส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๕ มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗ 
(ช) การแก้ไขดัดแปลงแบบอากาศยาน แบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

แบบช้ินส่วนรับรองคุณภาพ และแบบบริภัณฑ์ใดเป็นการแก้ไขในสาระสําคัญหรือไม่ใช่สาระสําคัญ
ตามมาตรา ๔๑/๘ 

(๓) ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเป็นมาตรฐานชิ้นส่วนของ
อากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 

(๔)๒๔ (ยกเลิก) 
(๕)๒๕ (ยกเลิก) 
(๖) กําหนดการบํารุงรักษาอากาศยาน สําหรับอากาศยานที่ไม่มีใบรับรองแบบตาม

มาตรา ๔๑/๖๙ วรรคสอง (๒) 
(๗)๒๖ (ยกเลิก) 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๕/๕๒๗  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕/๖๒๘  การพิจารณาประเด็นทางเทคนิค เป็นอํานาจดุลพินิจของ

ผู้อํานวยการ และให้เป็นที่สุด 
 

                                                 
๒๔มาตรา ๑๕/๔ (๔) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๕ มาตรา ๑๕/๔ (๕) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๖ มาตรา ๑๕/๔ (๗) ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๗ มาตรา ๑๕/๕ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๘ มาตรา ๑๕/๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมวด ๒ 
บททั่วไปว่าด้วยอากาศยาน 

   
 

มาตรา ๑๖๒๙  ห้ามมิให้ผู้ใดนําอากาศยานทําการบิน เว้นแต่มีสิ่งเหล่านี้อยู่กับ
อากาศยานนั้น คือ 

(๑) ใบสําคัญการจดทะเบียน 
(๒) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน และแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยาน 
(๓) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ 
(๔) สมุดปูมเดินทาง 
(๕) ใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่แต่ละคน 
(๖) ใบอนุญาตเครื่องวิทยุสื่อสาร ถ้ามีเครื่องวิทยุสื่อสาร 
(๗) บัญชีแสดงรายชื่อผู้โดยสาร ในกรณีที่เป็นการบินระหว่างประเทศที่มีการบรรทุก

ผู้โดยสาร 
(๘) บัญชีแสดงรายการสินค้า ในกรณีที่เป็นการบินระหว่างประเทศที่มีการบรรทุกสินค้า 
(๙) สิ่งอื่นตามที่กําหนดในข้อกําหนด 
ความในมาตรานี้ ไม่ใช้บังคับแก่ 
(๑) อากาศยานที่ทําการบินทดลองภายใต้เงื่อนไข ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนด 
(๒) อากาศยานทหารต่างประเทศ 
(๓) อากาศยานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๖/๑๓๐  ผู้จดทะเบียนอากาศยานต้องจัดให้มีสมุดปูมเดินทางไว้ประจํา

อากาศยาน แต่ถ้ามีผู้ดําเนินการเดินอากาศสําหรับอากาศยานใดให้เป็นหน้าที่ของผู้ดําเนินการ
เดินอากาศ 

ให้ผู้ควบคุมอากาศยานบันทึกรายการในสมุดปูมเดินทางตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในข้อกําหนด 

แบบสมุดปูมเดินทางและการเก็บรักษาสมุดปูมเดินทางให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๖/๒๓๑  แบบสมุดปูมเดินทาง การเก็บรักษาสมุดปูมเดินทาง และหน้าที่

บันทึกรายการในสมุดปูมเดินทาง ของอากาศยานต่างประเทศ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศ
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน 
                                                 

๒๙ มาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ มาตรา ๑๖/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑ มาตรา ๑๖/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๖/๓๓๒  ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องจัดให้มีบัญชีแสดงรายชื่อผู้โดยสาร

และบัญชีแสดงรายการสินค้าตามมาตรา ๑๖ (๗) และ (๘) ไว้กับอากาศยาน 
แบบบัญชี การเก็บรักษาบัญชี และหน้าที่ในการบันทึกรายการในบัญชีตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด 
ในกรณีที่เป็นอากาศยานต่างประเทศให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศผู้จด

ทะเบียนอากาศยาน 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๖/๔๓๓  ผู้ดําเนินการเดินอากาศต้องจัดให้มีแผนการบินตามมาตรา ๑๘/๑ 

และแผนปฏิบัติการบิน สําหรับอากาศยานที่ใช้บินในการดําเนินกิจการการเดินอากาศของตน 
แผนปฏิบัติการบินให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๗  ห้ามมิให้อากาศยานใช้ที่หนึ่งที่ใดเป็นที่ขึ้นลงนอกจากสนามบินอนุญาต 

หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานที่ได้รับอนุญาตหรือที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๑๘  อากาศยานต้องบินตามเส้นทางบินที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๘/๑๓๔  อากาศยานทุกลําที่ทําการบินในราชอาณาจักร ต้องทําแผนการ

บินและแจ้งต่อหน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ 
แผนการบินให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๘/๒๓๕  อากาศยานทุกลําที่บินหรือเคลื่อนที่อยู่ในราชอาณาจักรต้อง

ปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่กําหนดในข้อบังคับ 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

                                                 
๓๒ มาตรา ๑๖/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๓ มาตรา ๑๖/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓๔ มาตรา ๑๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓๕ มาตรา ๑๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๘/๓๓๖  อากาศยานที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และอากาศยาน
ราชการที่บินหรือเคลื่อนที่อยู่นอกราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่ประเทศนั้น
กําหนดไว้ หากไม่อยู่ในอาณาเขตของประเทศใด ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับ 

[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๙๓๗  อากาศยานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง 
 
มาตรา ๒๐๓๘  การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์เป็นบริการสาธารณะ 
การกําหนดค่าโดยสารและค่าระวางของอากาศยานขนส่งต้องเหมาะสมและเป็น

ธรรมแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 
การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางสําหรับอากาศยานขนส่ง ให้คณะกรรมการการบิน

พลเรือนกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคํานวณค่าโดยสารและค่าระวางของผู้ประกอบการอากาศยาน
ขนส่งซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง  ทั้งนี้ โดยให้แยกประเภทของบริการการขนส่งทาง
อากาศตามความเหมาะสม 

การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางสําหรับอากาศยานขนส่งระหว่างประเทศ ให้เป็นไป
ตามท่ีกําหนดในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๒๑๓๙  ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ประจําหน้าที่ 

บุคคลที่อยู่ในอากาศยาน และผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ต้องปฏิบัติการเพื่อ
ความปลอดภัยตามข้อบังคับ 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ และ
ผู้ประกอบการในสนามบินอนุญาตต้องรับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนรักษาความ
ปลอดภัยและแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ 

[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๒๒  ห้ามมิให้อากาศยานบินเข้าหรือบินผ่านเขตห้ามหรือเขตกํากัดการบิน

ซึ่งรัฐมนตรีได้ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 
มาตรา ๒๓  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้เครื่องถ่ายภาพในอากาศยานหรือจากอากาศยานไม่ว่า

โดยวิธีใด ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
                                                 

๓๖ มาตรา ๑๘/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๓๗ มาตรา ๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๓๘ มาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙ มาตรา ๒๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้ผู้ใดบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินหรือทิ้งร่มอากาศ 

นอกจากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๒๕  ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือพายุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม

ยุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตามเง่ือนไขที่
รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๖  ห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ

ความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามที่กําหนดในข้อกําหนดไปกับอากาศยาน 
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๒๗  ห้ามมิให้อากาศยานนอกจากอากาศยานต่างประเทศบินออกนอก

ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
 
มาตรา ๒๘๔๐  ห้ามมิให้อากาศยานต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้นลงในราชอาณาจักร 

เว้นแต่จะมีสิทธิตามอนุสัญญา หรือความตกลงระหว่างประเทศ หรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจาก
รัฐมนตรีหรือผู้ซึ่งรัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๒๙  ห้ามมิ ให้อากาศยานทหารต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้นลงใน

ราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๒๙ ทวิ๔๑  ห้ามมิให้ผู้ใดใช้อากาศยานส่วนบุคคลในการเดินอากาศ เว้นแต่

จะได้รับใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลจากผู้อํานวยการ 
ผู้ได้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้แนบท้าย

ใบอนุญาต 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอ

อนุญาต อายุใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตใช้อากาศยาน
ส่วนบุคคล แบบใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล และเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตใช้อากาศยาน
ส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
                                                 

๔๐ มาตรา ๒๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๔๑ มาตรา ๒๙ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๒๙ ตรี๔๒  ความในมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่อากาศยาน

ขนส่งที่ใช้ในการขนส่งของหรือคนโดยสารอันมิใช่เพื่อบําเหน็จเป็นทางค้าเป็นครั้งคราว และได้แจ้งให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบแล้ว 

 
มาตรา ๒๙ จัตวา๔๓  ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลที่ผู้อํานวยการออกให้

สําหรับอากาศยานส่วนบุคคลลําใด ให้ใช้ได้เฉพาะอากาศยานส่วนบุคคลลํานั้น 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๒๙ เบญจ๔๔  ห้ามมิให้ผู้ใดนําอากาศยานส่วนบุคคลทําการบิน เว้นแต่จะได้

ปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ และมีใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลติดไปกับอากาศยานด้วย 
 

หมวด ๓ 
การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน 

   
 

มาตรา ๓๐๔๕  ภายใต้บังคับมาตรา ๓๑ ผู้ซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ได้ ต้องเป็นเจ้าของอากาศยานที่ขอจดทะเบียน หรือถ้ามิได้เป็นเจ้าของ ต้องเป็นผู้มี
สิทธิครอบครองอากาศยานที่ขอจดทะเบียนและได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการให้จดทะเบียนได้ 

การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอากาศยาน ให้เป็นไปตามที่กําหนดใน
ข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๓๑๔๖  ผู้ซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็

ตามต้องมีสัญชาติไทย 
ถ้าเป็นห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ต้องจดทะเบียนตาม

กฎหมายไทย มีสํานักงานใหญ่ของห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทต้ังอยู่ในราชอาณาจักร และ 
                                                 

๔๒ มาตรา ๒๙ ตรี เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๓ มาตรา ๒๙ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๔ มาตรา ๒๙ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๔๕ มาตรา ๓๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๖ มาตรา ๓๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดต้องมีสัญชาติไทย 
(๒) ในกรณีที่เป็นห้างหุ้นส่วนจํากัด ผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดซึ่งต้องรับผิดร่วมกันโดยไม่

จํากัดจํานวนต้องมีสัญชาติไทย และทุนของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ต้องเป็นของบุคคล
ธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 

(๓) ในกรณีที่เป็นบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทนั้นต้องไม่มีหุ้นชนิด
ออกให้แก่ผู้ถือ กรรมการส่วนมากต้องมีสัญชาติไทย และหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของหุ้นทั้งหมด
ต้องเป็นของบุคคลในประเภทต่อไปนี้แต่ละประเภทโดยลําพังหรือหลายประเภทรวมกัน 

(ก) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
(ข) กระทรวง ทบวง กรมในรัฐบาล 
(ค) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ในรัฐบาลถือ

หุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของหุ้นทั้งหมด 
(ง) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๑ ของทั้งหมด 
(จ) นิติบุคคลอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ถ้าเป็นสมาคม ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสํานักงานใหญ่ของสมาคมตั้งอยู่
ในราชอาณาจักร และข้อบังคับของสมาคมนั้นได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการแล้ว 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๓๒๔๗  ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานเป็นอันใช้ไม่ได้ เมื่อ 
(๑) มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์ิของอากาศยานนั้นในกรณีที่เจ้าของเป็นผู้จด

ทะเบียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิครอบครองอากาศยานนั้นในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองเป็นผู้จด
ทะเบียน 

(๒) ผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ 
(๓) ปรากฏว่าการเป็นเจ้าของหรือการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองของผู้จดทะเบียน

อากาศยานนั้นไม่เป็นไปตามที่แสดงไว้ในการจดทะเบียนว่ามีสิทธิเช่นนั้นในรายการขอจดทะเบียน 
(๔) อากาศยานนั้นได้รับความเสียหายมากจนไม่เหมาะสมที่จะใช้การต่อไปได้ 
(๕) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานนั้นสิ้นอายุเกินกว่าหกเดือนแล้ว 
(๖) อากาศยานนั้นได้สูญหายไปเป็นเวลาเกินกว่าสามเดือนแล้ว 
ในกรณี (๑) ถึง (๕) ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นส่งคืนใบสําคัญการจดทะเบียนแก่

พนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า 
 
มาตรา ๓๓๔๘  เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน และแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศ

ยาน ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
                                                 

๔๗ มาตรา ๓๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 
๔๘ มาตรา ๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
หมวด ๔ 

แบบอากาศยาน การผลิตอากาศยาน และการควบคุมความสมควรเดินอากาศ๔๙ 
   

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานอากาศยาน๕๐ 
   

 
มาตรา ๓๔๕๑  มาตรฐานอากาศยานให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนดของ

ผู้อํานวยการ โดยให้ประกอบด้วยมาตรฐานดังต่อไปนี้ 
(๑) มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสําคัญ

ของอากาศยาน รวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคของบริภัณฑ์ 
(๒) มาตรฐานอากาศยานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม เช่น มาตรฐานมลพิษ

ทางเสียง หรือมาตรฐานมลพิษทางอากาศ 
(๓) มาตรฐานอื่นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
ผู้อํานวยการอาจประกาศให้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมตามกฎหมายว่าด้วย

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือตามที่องค์กรของต่างประเทศกําหนดเป็นมาตรฐานชิ้นส่วนของ
อากาศยานได้ 

มาตรฐานตาม (๑) สําหรับอากาศยาน ให้กําหนดตามประเภทการใช้งานของอากาศยาน 
ได้แก่ การใช้งานปกติ ผาดแผลง ขนส่ง และการใช้งานอื่นตามที่กําหนดในข้อกําหนด 

มาตรฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่อนุสัญญากําหนด 
วรรคห้า๕๒ (ยกเลิก) 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๓๕๕๓  ในกรณีที่เป็นการผลิตเพื่อส่งออก ผู้อํานวยการอาจออกข้อกําหนด

มาตรฐานอากาศยาน ให้แตกต่างไปจากมาตรฐานที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๔ ก็ได้ 

                                                 
๔๙ หมวด ๔ แบบอากาศยาน การผลิตอากาศยาน และการควบคุมความสมควรเดินอากาศ 

มาตรา ๓๔ ถึงมาตรา ๔๑/๑๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๐ ส่วนที่ ๑ มาตรฐานอากาศยาน เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๑ มาตรา ๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๒ มาตรา ๓๔ วรรคห้า ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๓ มาตรา ๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
ส่วนที่ ๒ 

การรับรองแบบ๕๔ 
   

 
มาตรา ๓๖๕๕  แบบที่จะใช้ในการผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน

จะต้องมีใบรับรองแบบตามความในหมวดนี้ 
แบบอากาศยานและแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานต้องได้มาตรฐาน

ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๓๔ 
ผู้อํานวยการอาจออกข้อกําหนดระบุประเภทอากาศยานและส่วนประกอบสําคัญ

ของอากาศยานที่มีวัตถุประสงค์เฉพาะตามลักษณะของการใช้งาน ให้ผลิตตามแบบโดยไม่ต้องมี
ใบรับรองแบบก็ได้ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๓๗๕๖  ใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศ

ยานมีดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบรับรองแบบมาตรฐาน ออกให้สําหรับแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยานที่เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๓๔ 
(๒ )  ใบรับรองแบบเฉพาะ  ออกให้สําหรับแบบอากาศยาน เพื่อใช้งานที่มี

วัตถุประสงค์เฉพาะ เช่น การทําฝนเทียม การโปรยยาปราบศัตรูพืช หรือการทําแผนที่ภาพถ่ายทาง
อากาศตามมาตรฐานที่ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๓๔ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๓๘  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยาน ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
ในการขอใบรับรองแบบ ผู้ขอจะต้องระบุมาตรฐานอากาศยานที่นํามาใช้ในการ

ออกแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ขอใบรับรองแบบ พร้อมทั้งแผน
และระยะเวลาการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตามที่ขอ
ใบรับรองแบบนั้นด้วย 

                                                 
๕๔ ส่วนที่ ๒ การรับรองแบบ มาตรา ๓๖ ถึงมาตรา ๔๑/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕ มาตรา ๓๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๖ มาตรา ๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อผู้อํานวยการได้รับคําขอ ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผู้ขอและ
ประเมินความเป็นไปได้ของแบบที่เสนอ วิธีดําเนินการ และความพร้อมในการสร้างอากาศยาน
ต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ตลอดจนฐานะทางการเงิน บุคลากร สถานที่ 
และเครื่องมือที่จะใช้ในการสร้าง หากผู้อํานวยการเห็นว่ามีความเป็นไปได้ ให้ผู้อํานวยการออกหนังสือ
อนุญาตให้ผู้ขอดําเนินการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน
ดังกล่าวได้ โดยกําหนดระยะเวลาการสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกินห้าปีนับแต่วันที่ออก
หนังสืออนุญาต 

ในกรณีที่ผู้ขอไม่สามารถสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคสาม 
ผู้ขออาจขอขยายระยะเวลาการสร้างต่อผู้อํานวยการได้อีกหนึ่งครั้ง และผู้อํานวยการอาจอนุญาตให้
ขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ไม่เกินสองปี 

ในกรณีที่ผู้ขอไม่สามารถสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญ
ของอากาศยานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ให้หนังสืออนุญาตเป็นอันสิ้นผล 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๓๙๕๗  ในกรณีที่มีผู้ขอใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๘ และผู้อํานวยการ

เห็นว่ามาตรฐานที่กําหนดในข้อกําหนดตามมาตรา ๓๔ ไม่ครอบคลุมถึง หรือไม่อาจใช้กับแบบของ
ผู้ขอ เพราะเหตุที่มีวิวัฒนาการหรือลักษณะแผนแบบแตกต่างไปจากอากาศยานหรือส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยานที่มีใช้อยู่ในขณะนั้น ให้ผู้อํานวยการมีหนังสืออนุญาตตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม 
ไปพลางก่อนเป็นการชั่วคราว พร้อมทั้งกําหนดเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับมาตรฐานของอากาศยานหรือ
ของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีวิวัฒนาการหรือที่มีการออกแบบนั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เงื่อนไขพิเศษที่ผู้อํานวยการกําหนดตามวรรคหนึ่ง ต้องมีระดับความปลอดภัย
ไม่น้อยกว่าระดับมาตรฐานตามมาตรา ๓๔ 

 
มาตรา ๔๐๕๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑/๑ เมื่อผู้ขอใบรับรองแบบได้รับหนังสือ

อนุญาตจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม แล้ว ผู้ขอมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) ดําเนินการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ระบุในคําขอใบรับรองแบบ 
(๒) บันทึกรายละเอียดและรายงานการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบ

ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
(๓) ยินยอมให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือ

ต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
(๔) หน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 

                                                 
๕๗ มาตรา ๓๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๕๘ มาตรา ๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในกรณีที่ผู้ขอใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่งไม่ปฏิบัติหน้าที่ตาม (๒) (๓) หรือ (๔) 
และผู้อํานวยการได้เตือนให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวแล้วยังฝ่าฝืน ให้ผู้อํานวยการเพิกถอนหนังสือ
อนุญาตนั้น 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑๕๙  ในระหว่างการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยาน หากผู้อํานวยการได้ออกข้อกําหนดมาตรฐานใหม่ที่แตกต่างจากมาตรฐานที่ระบุ
ในคําขอใบรับรองแบบตามมาตรา ๔๐ (๑) ซึ่งสามารถใช้กับแบบอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญ
ของอากาศยานที่กําลังดําเนินการสร้างได้ และผู้ขอใบรับรองแบบประสงค์ที่จะใช้มาตรฐานใหม่
ดังกล่าวให้ผู้ขอแจ้งการเปลี่ยนมาตรฐานต่อผู้อํานวยการ  ทั้งนี้ ผู้อํานวยการอาจกําหนดให้ผู้ขอใช้
มาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นการเพิ่มเติมด้วยก็ได้ หรือมิฉะนั้นผู้ขอต้องใช้มาตรฐานเดิม 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๖๐  ในระหว่างการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือต้นแบบส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยาน หากมีข้อกําหนดของผู้อํานวยการกําหนดมาตรฐานขึ้นใหม่ให้มีผลใช้บังคับ
ย้อนหลังเพื่อความปลอดภัย อันเป็นการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ระบุไว้ในคําขอใบรับรองแบบ 
ให้ผู้ขอใบรับรองแบบปรับปรุงแบบโดยใช้มาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหม่ในการสร้างอากาศยานต้นแบบ
หรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานดังกล่าว 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๒๖๑  เมื่อผู้ขอใบรับรองแบบได้ดําเนินการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือ

ต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานแล้ว ให้ผู้อํานวยการจัดให้มีหรือสั่งให้ผู้ขอทําการทดสอบ
โดยการบินทดลองหรือการทดสอบอย่างอื่น  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อกําหนดของ
ผู้อํานวยการ ในการนี้ ผู้อํานวยการอาจกําหนดให้มีการรับฟังความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญหรือผู้เกี่ยวข้อง
ด้วยก็ได้ 

เมื่อได้ทําการทดสอบตามวรรคหนึ่งแล้ว หากผู้อํานวยการเห็นว่าอากาศยานต้นแบบ
หรือต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้น เป็นไปตามมาตรฐานอากาศยานและมีสภาพที่
สามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผู้อํานวยการออกใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรอง
แบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตามประเภทที่กําหนดในมาตรา ๓๗ โดยผู้อํานวยการอาจ
กําหนดข้อจํากัดความสมควรเดินอากาศหรือข้อจํากัดอ่ืนในการใช้อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญ
ของอากาศยานนั้นได้ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราช
                                                 

๕๙ มาตรา ๔๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๐ มาตรา ๔๑/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๑ มาตรา ๔๑/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๓๖๒  ใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๗ ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการ

ประกาศกําหนด โดยให้ระบุมาตรฐานต่าง ๆ ที่ใช้ในการออกใบรับรองแบบไว้ในใบรับรองแบบด้วย 
และในใบรับรองแบบต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) แบบที่ออก 
(ก) ภาพร่างและข้อกําหนดรายละเอียด รวมทั้งบัญชีของภาพร่างและ

ข้อกําหนดรายละเอียดที่จําเป็นในการใช้กําหนดรูปลักษณ์และลักษณะแผนแบบของอากาศยานหรือ
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ที่แสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้กับแบบดังกล่าว โดยให้
ระบุมาตรฐานเฉพาะที่กําหนดตามพระราชบัญญัตินี้ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่
ผู้อํานวยการประกาศให้ใช้กับอากาศยานได้ (ถ้ามี) ไว้ด้วย 

(ข) ข้อมูลเกี่ยวกับมิติ วัสดุ และกระบวนการที่จําเป็นในการใช้กําหนดความ
แข็งแรงทางโครงสร้างของอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

(ค) ข้อจํากัดความสมควรเดินอากาศที่กําหนดเพื่อการคงความต่อเนื่องของ
ความสมควรเดินอากาศสําหรับอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

(๒) ข้อจํากัดการใช้งานของอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน และ 
(๓) ข้อจํากัดหรือเงื่อนไขอื่นที่เกี่ยวข้องกับแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยาน 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๔๖๓  ในกรณีที่อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานใดอยู่

ระหว่างการทดสอบ โดยได้บินทดลองตามมาตรา ๔๑/๒ แล้ว ก่อนได้รับใบรับรองแบบ หากผู้ขอ
ใบรับรองแบบประสงค์จะใช้อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้น เพื่อฝึกอบรมผู้
ประจําหน้าที่หรือเพื่อแสดงสมรรถนะเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่นตามที่
กําหนดในข้อบังคับ ให้ย่ืนคําขอใบรับรองแบบเป็นการชั่วคราวต่อผู้อํานวยการ หากผู้อํานวยการเห็น
ว่าอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานดังกล่าวสามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย
ตามหลักเกณฑ์ในข้อกําหนด ให้ผู้อํานวยการออกใบรับรองแบบเป็นการชั่วคราว โดยผู้อํานวยการอาจ
กําหนดข้อจํากัดความสมควรเดินอากาศหรือข้อจํากัดอ่ืนในการใช้อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญ
ของอากาศยานนั้นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ 

การย่ืนคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดใน
ข้อกําหนด 

 

                                                 
๖๒ มาตรา ๔๑/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๓ มาตรา ๔๑/๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑/๕๖๔  ผู้ทรงสิทธิในใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยานที่ประสงค์จะทําการแก้ไขดัดแปลงแบบที่ได้รับการรับรองแล้ว ให้ย่ืนคําขอต่อ
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

ในการพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบ

ตามหลักเกณฑ์ในข้อกําหนดของผู้อํานวยการ หากผู้อํานวยการไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ให้
ผู้อํานวยการตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผู้อํานวยการออกหนังสือ
ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ขอโดยให้แนบแบบที่แก้ไขดัดแปลงไว้กับหนังสือดังกล่าวด้วย 

(๒) ในกรณีที่เป็นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสําคัญ ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบโดยให้
นําความในมาตรา ๓๘ วรรคสาม และมาตรา ๔๑/๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม หากผู้อํานวยการเห็นว่า 

(ก) การแก้ไขดัดแปลงนั้นไม่ถึงขนาดต้องออกใบรับรองแบบฉบับใหม่ ให้
ผู้อํานวยการตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ในข้อกําหนดของผู้อํานวยการ หากผู้อํานวยการไม่ได้กําหนด
หลักเกณฑ์ไว้ ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่า
เป็นไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผู้อํานวยการ
รับรองโดยการแก้ไขเพิ่มเติมในใบรับรองแบบฉบับเดิม เว้นแต่ผู้ขอประสงค์จะให้ออกเป็นใบรับรอง
แบบส่วนเพิ่มเติม ให้ผู้อํานวยการออกใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมแก่ผู้ขอได้ 

(ข) การแก้ไขดัดแปลงนั้นจําเป็นต้องตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองแบบฉบับใหม่ 
ให้ผู้อํานวยการแจ้งผู้ขอเพื่อยื่นคําขอใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๘ 

การรับรองการแก้ไขดัดแปลงตามมาตรานี้ ไม่มีผลเป็นการยกเลิกใบรับรองแบบฉบับ
เดิม เว้นแต่ผู้อํานวยการจะกําหนดเป็นอย่างอื่น 

การรับรองตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) (ก) ผู้ขออาจขอให้รับรองเป็นการเฉพาะลํา
หรือเป็นการทั่วไปเฉพาะแบบก็ได้ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๖๖๕  ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร 

เจ้าของหรือผู้ครอบครองอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน หรือผู้อ่ืนซึ่งมิใช่ผู้ทรง
สิทธิในใบรับรองแบบ ประสงค์จะทําการแก้ไขดัดแปลงอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศ
ยานให้แตกต่างไปจากแบบที่ได้รับการรับรองในสาระสําคัญ อาจย่ืนคําขอรับใบรับรองแบบส่วน
เพิ่มเติมสําหรับสิ่งที่ผู้นั้นได้แก้ไขดัดแปลงเพิ่มเติมต่อผู้อํานวยการได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในข้อกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการได้รับคําขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบการแก้ไขดัดแปลงนั้น
ตามหลักเกณฑ์ในข้อกําหนดของผู้อํานวยการ หากผู้อํานวยการไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ให้
                                                 

๖๔ มาตรา ๔๑/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕ มาตรา ๔๑/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้อํานวยการตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผู้อํานวยการออก
ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมแก่ผู้ขอ แต่ถ้าผู้อํานวยการเห็นว่าเป็นการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
ให้ถือว่าผู้ขอยื่นคําขอดัดแปลงอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๗ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๗๖๖  เจ้าของหรือผู้ครอบครองอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของ

อากาศยานประสงค์จะทําการแก้ไขดัดแปลงอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานของ
ตนให้แตกต่างไปจากแบบที่ได้รับการรับรองที่ไม่ใช่สาระสําคัญ อาจย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการได้ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการได้รับคําขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ตรวจสอบการแก้ไขดัดแปลงนั้น
ตามหลักเกณฑ์ในข้อกําหนดของผู้อํานวยการ หากผู้อํานวยการไม่ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ให้
ผู้อํานวยการตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนําไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผู้อํานวยการออกหนังสือ
ให้ความเห็นชอบแก่ผู้ขอโดยให้แนบแบบที่แก้ไขดัดแปลงไว้กับหนังสือดังกล่าวด้วย แต่ถ้าผู้อํานวยการ
เห็นว่าเป็นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสําคัญ ให้ผู้อํานวยการยกคําขอและแจ้งผู้ขอเพื่อยื่นคําขอ
ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑/๖ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๘๖๗  การแก้ไขดัดแปลงแบบดังต่อไปนี้ กรณีใดจะเป็นการแก้ไข

ดัดแปลงในสาระสําคัญหรือไม่ใช่สาระสําคัญ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในข้อกําหนดของผู้อํานวยการ 
(๑) แบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ได้รับใบรับรอง

แบบแล้วตามมาตรา ๔๑/๕ มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗ 
(๒) แบบชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ ที่ได้รับการรับรองตามใบอนุญาตผลิตช้ินส่วน

รับรองคุณภาพตามมาตรา ๔๑/๔๒ หรือ 
(๓) แบบบริภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ตามมาตรา ๔๑/๕๒ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

                                                 
๖๖ มาตรา ๔๑/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๗ มาตรา ๔๑/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑/๙๖๘  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งผู้ได้รับใบรับรองแบบ ทําการแก้ไขแบบ
อากาศยานหรือแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน เมื่อปรากฏว่า 

(๑) อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานมีความปลอดภัยไม่เพียงพอ
อันเนื่องมาจากแบบที่ได้รับการรับรอง 

(๒) อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานจะมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 
ถ้ามีการแก้ไขแบบที่ได้รับการรับรองแล้ว 

(๓) มีความจําเป็นต้องแก้ไขแบบเพื่อให้มีความปลอดภัยย่ิงขึ้น หลังจากที่ได้ทําการ
ตรวจหรือแก้ไขอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตามคําสั่งความสมควรเดินอากาศ
ของผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑/๘๒ แล้ว 

ในการออกคําสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ อํานวยการกําหนดระยะเวลาที่จะต้อง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จไว้ด้วยแต่ต้องไม่เกินหนึ่งปี และเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยผู้อํานวยการ
อาจกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดการใช้งานของอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่
สร้างตามแบบเดิมได้ตามท่ีเห็นสมควร 

เมื่อผู้ได้รับใบรับรองแบบได้ทําการแก้ไขแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยานแล้ว ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
ข้อกําหนดและให้นําความในมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๖๙  ผู้ ไ ด้รับใบรับรองแบบไม่แก้ไขแบบภายในระยะเวลาที่

ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๔๑/๙ ให้ผู้อํานวยการสั่งเพิกถอนใบรับรองแบบนั้น 
เมื่อใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานถูกเพิก

ถอนแล้วให้ใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานแบบนั้นหรือของอากาศยานแบบที่ติดต้ัง
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานแบบนั้น เป็นอันสิ้นผลตามมาตรา ๔๑/๗๐ (๒) 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๑๗๐  ในกรณีที่ผู้อํานวยการมีคําสั่งกําหนดข้อจํากัดความสมควร

เดินอากาศหรือข้อจํากัดอ่ืนตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง หรือมีคําสั่ง
กําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดการใช้งานตามมาตรา ๔๑/๙ วรรคสอง หรือมีคําสั่งเพิกถอนใบรับรอง
แบบตามมาตรา ๔๑/๑๐ วรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการประกาศคําสั่งดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน 

                                                 
๖๘ มาตรา ๔๑/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๙ มาตรา ๔๑/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๐ มาตรา ๔๑/๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อได้ทราบคําสั่งของผู้อํานวยการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ได้รับใบรับรองแบบแจ้งให้ผู้
จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศ
ยานและผู้เกี่ยวข้องกับอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้นทราบโดยทันที 

 
มาตรา ๔๑/๑๒๗๑  ใบรับรองแบบและใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมที่ออกตามความ

ในหมวดนี้อาจโอนให้แก่กันได้ เว้นแต่ใบรับรองแบบเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑/๔ หรือหนังสือ
รับรองใบรับรองแบบที่ออกโดยรัฐต่างประเทศตามมาตรา ๔๑/๑๓ และมาตรา ๔๑/๑๔ จะโอนให้แก่
กันมิได้ 

การโอนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๑๓๗๒  ผู้ได้รับใบรับรองแบบอากาศยาน ใบรับรองแบบส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยาน หรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม ที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่
ได้ทําความตกลงกับประเทศไทย หากประสงค์จะขอให้ผู้อํานวยการรับรองแบบตามใบรับรองแบบ
ดังกล่าวเพื่อทําการผลิตในประเทศไทย ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการ หากผู้อํานวยการเห็นว่าอากาศ
ยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตามใบรับรองแบบของประเทศนั้นมีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ ให้ผู้อํานวยการออกหนังสือรับรองว่าใบรับรองแบบดังกล่าว
ใช้ได้เช่นเดียวกับใบรับรองแบบตามส่วนนี้ 

การขอให้รับรอง และการรับรองใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๔๗๓  ผู้ได้รับใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม

ที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ได้ทําความตกลงกับประเทศไทย หรือผู้ขอจดทะเบียน
อากาศยานตามใบรับรองแบบดังกล่าว หากประสงค์จะขอให้ผู้อํานวยการรับรองแบบตามใบรับรอง
แบบดังกล่าว เพื่อขอใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับอากาศยานที่จดทะเบียนอากาศยานใน
ประเทศไทย ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการ หากผู้อํานวยการเห็นว่าอากาศยานตามใบรับรองแบบของ
ประเทศนั้นมีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ ให้ผู้อํานวยการออกหนังสือ
รับรองว่าใบรับรองแบบดังกล่าวใช้ได้เช่นเดียวกับใบรับรองแบบตามส่วนนี้ 

การขอให้รับรอง และการรับรองใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
                                                 

๗๑ มาตรา ๔๑/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๒ มาตรา ๔๑/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๓ มาตรา ๔๑/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๕๗๔  แบบช้ินส่วนรับรองคุณภาพต้องได้มาตรฐานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐาน

ความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ผู้อํานวยการ
กําหนดตามมาตรา ๓๔ (๑) 

แบบที่ใช้ในการผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพอาจเหมือนกับแบบช้ินส่วนของผู้อ่ืนที่
ได้รับการรับรองได้  ทั้งนี้ เมื่อไม่เป็นการละเมิดสิทธิตามกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธ์ิและกฎหมายว่าด้วย
สิทธิบัตร 

แบบของชิ้นส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิตตามมาตรา ๔๑/๓๗ ต้องได้รับการ
รับรองจากผู้อํานวยการพร้อมกับการออกใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๖๗๕  แบบบริภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางเทคนิคที่

ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๑) 
แบบของบริภัณฑ์ที่ขออนุญาตผลิตตามมาตรา ๔๑/๔๗ ต้องได้รับการรับรองจาก

ผู้อํานวยการพร้อมกับการออกใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราช

กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

ส่วนที่ ๓ 
การรับรองการผลิต๗๖ 

   
 

มาตรา ๔๑/๑๗๗๗  ในส่วนนี้ “การผลิต” หมายความว่า การผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อการ
พาณิชย์ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 

ความในมาตรานี้ ไม่ใช้บังคับแก่การผลิตของหน่วยซ่อมที่ได้รับใบอนุญาตตามความ
ในหมวดนี้ 

 

                                                 
๗๔ มาตรา ๔๑/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๕ มาตรา ๔๑/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๖ ส่วนที่ ๓ การรับรองการผลิต มาตรา ๔๑/๑๗ ถึงมาตรา ๔๑/๖๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติ

การเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๗ มาตรา ๔๑/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑/๑๘๗๘  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความในส่วน
นี้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจออกข้อบังคับกําหนดในเรื่องดังต่อไปนี้ 

(๑) วิธีการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานตามที่กําหนด 
(๒) วิธีการทําลายหรือการทําอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อไม่ให้เครื่องหมายและรหัส

ปรากฏอยู่บนผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่เป็นไปตามแบบหรือมาตรฐาน 
(๓) ลักษณะ ประเภท หรือชนิดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต รวมทั้ง

วัตถุดิบหรือสิ่งที่จะนํามาใช้ในการผลิต 
(๔) การจัดให้มีคู่มือการทํางานเกี่ยวกับการผลิต 
(๕) การจัดให้มีบันทึกข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการผลิต ตลอดจนการเก็บรักษาบันทึก

ดังกล่าวไว้ในสถานที่ผลิต เพื่อประโยชน์ในการควบคุมหรือตรวจสอบ 
(๖) การรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กําหนด 
(๗) การควบคุมคุณภาพการผลิต 
(๘) เรื่องอื่นที่เกี่ยวกับการควบคุมการผลิต 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา  ๔๑/๑๙๗๙  ในกรณีที ่การออกใบอน ุญาตตามบทบัญญัต ิในส ่วนนี้

กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคล และต้องมีทุนจดทะเบียนขั้นตํ่าตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
หากทุนจดทะเบียนดังกล่าวมีจํานวนเกินกว่าห้าร้อยล้านบาท รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจประกาศกําหนดให้มีการขออนุญาตเบื้องต้นต่อผู้อํานวยการ
ก่อนการดําเนินการจัดต้ังนิติบุคคลสําหรับกิจการนั้นได้ 

คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต หลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นขออนุญาตเบื้องต้น และ
การอนุญาตเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการอนุญาตเบื้องต้นตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขและ
ระยะเวลาให้ผู้ขออนุญาตเบื้องต้นดําเนินการเพื่อให้มีคุณสมบัติครบถ้วนได้ แต่ต้องไม่เกินหกเดือน 
และในกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ผู้ขออนุญาตไม่สามารถดําเนินการได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขอ
อนุญาตอาจขอขยายระยะเวลาต่อผู้อํานวยการได้อีกหนึ่งครั้ง และผู้อํานวยการอาจอนุญาตให้ขยาย
ระยะเวลาได้แต่ต้องไม่เกินสามเดือน 

ทุนจดทะเบียนจํานวนเกินกว่าห้าร้อยล้านบาทขึ้นไปตามวรรคหนึ่ง อาจกําหนดให้
มากกว่านั้นได้ตามจํานวนและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 

                                                 
๗๘ มาตรา ๔๑/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๙ มาตรา ๔๑/๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

๑. การผลิตอากาศยานและสว่นประกอบสําคัญของอากาศยาน๘๐ 
 
มาตรา ๔๑/๒๐๘๑  การผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มี

ใบรับรองแบบต้องผลิตตามแบบที่ได้รับการรับรอง 
การผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ไม่ต้องมีใบรับรองแบบ

ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ต้องผลิตให้มีความปลอดภัยในการใช้งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการใน
ข้อกําหนดของผู้อํานวยการ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๒๑๘๒  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศ

ยานจากผู้อํานวยการ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๒๒๘๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑/๓๐ ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน 

ต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคลตามมาตรา ๔๑/๒๓ 
(๒)๘๔ มีเงินทุนเพียงพอแก่การผลิตอากาศยาน ตามจํานวนที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
(๓)๘๕ มีบุคลากรที่มีความรู้และความชํานาญเพียงพอในการผลิตอากาศยานตาม

หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
(๔) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

                                                 
๘๐ ๑. การผลิตอากาศยานและส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๑ มาตรา ๔๑/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๒ มาตรา ๔๑/๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๓ มาตรา ๔๑/๒๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๔ มาตรา ๔๑/๒๒ (๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๘๕ มาตรา ๔๑/๒๒ (๓) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑/๒๓๘๖  ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานต้องเป็นนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ใน
ราชอาณาจักร โดย 

(๑) มีทุนจดทะเบียนตามจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 

(๒) มีทุนจดทะเบียนซึ่งเป็นของผู้มีสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา 
๔๑/๒๔ 

(๓) มีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตอากาศยาน หากมีวัตถุประสงค์เพื่อกิจการอื่นด้วย
ต้องเป็นวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตอากาศยานตามที่ผู้อํานวยการเห็นชอบ 

(๔) อํานาจการบริหารกิจการอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา ๔๑/๒๕ 

(๕) กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดในมาตรา ๔๑/๒๖ 

(๖) ต้องได้รับหรือมีสิทธิในใบรับรองแบบอากาศยาน หรือมีสิทธิในแบบอากาศยาน
ที่ไม่ต้องมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ที่ประสงค์จะทําการผลิต 

(๗) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาตผลิตตามหมวดน้ี หรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ผลิตตามหมวดนี้มายังไม่ครบสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิต 

(๘) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่เป็นการผลิตอากาศยานที่ไม่ต้องมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม 

ผู้ขออาจเป็นนิติบุคคลประเภทอื่นนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได้ 
 
มาตรา ๔๑/๒๔๘๗  ทุนของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ต้องเป็นของบุคคลผู้มี

สัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลแต่ละประเภทโดยลําพัง
หรือหลายประเภทรวมกัน ดังต่อไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๒) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ 
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งทุนไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของทุน

ทั้งหมดเป็นของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย  ทั้งนี้ หุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือ ให้นับเป็นทุนของบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย 

(๔) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดทั้งหมดมีสัญชาติ
ไทยและทุนของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 

(๕) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดมีสัญชาติไทย 
(๖) นิติบุคคลอ่ืน ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและ

มีสํานักงานใหญ่ต้ังอยู่ในราชอาณาจักร และในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นหรือ

                                                 
๘๖ มาตรา ๔๑/๒๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๗ มาตรา ๔๑/๒๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เป็นหุ้นส่วน นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนนั้น จะต้องมีทุนเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ตามมาตรานี้ด้วย 

 
มาตรา ๔๑/๒๕๘๘  อํานาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน

ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าอํานาจการบริหารกิจการ ไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของ

บุคคลผู้มีสัญชาติไทย 
(๑) มีกรรมการที่ไม่มีสัญชาติไทยต้ังแต่ก่ึงหนึ่งขึ้นไป 
(๒) ผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจจัดการไม่มีสัญชาติไทย หรือ 
(๓) มีการบริหารที่อยู่ภายใต้การครอบงําของผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามลักษณะและ

เงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นว่าการผลิตอากาศยานของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องใช้เทคโนโลยี

ช้ันสูงจากต่างประเทศ ให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของผู้อํานวยการมีอํานาจยกเว้นคุณสมบัติตาม
มาตรานี้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตนั้นได้ แต่ต้องไม่เกินห้าปีนับแต่วันได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน
แบบนั้น 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๒๖๘๙  กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการของผู้ขอรับ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาต

ผลิตอากาศยานซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิตอากาศยานอันเป็นผลมาจากการบริหารกิจการของผู้นั้น 
(๕) เคยถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นจากตําแหน่งในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือ

รัฐวิสาหกิจ เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่ 
(๖ )  เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย 
(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอัน

เนื่องจากกระทําความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๘) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิก

ถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอันเนื่องจากกระทําความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

(๙) ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
                                                 

๘๘ มาตรา ๔๑/๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๙ มาตรา ๔๑/๒๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๔๑/๒๗๙๐  ก่อนออกใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ขอแบบอากาศยานที่ขออนุญาตผลิต ตลอดจนสถานที่และวิธีการผลิตของผู้ขอ 
ผู้อํานวยการจะออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานให้แก่ผู้ขอได้ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ขอมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๒๒ 
(๒) ผู้ขอมีขีดความสามารถที่จะผลิตอากาศยานได้ถูกต้องตามใบรับรองแบบหรือ

ตามแบบที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตในกรณีที่เป็นการผลิตอากาศยานที่ไม่ต้องมีใบรับรองแบบตามมาตรา 
๓๖ วรรคสาม และ 

(๓) ผู้ขอได้จัดให้มีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗) 
ในการออกใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้อํานวยการอาจกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัด

เกี่ยวกับการผลิตได้ตามท่ีเห็นสมควร 
ใบอนุญาตผลิตอากาศยานให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๒๘๙๑  ใบอนุญาตผลิตอากาศยานให้มีอายุคราวละไม่เกินสามสิบปี  

ทั้งนี้ การกําหนดอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๒๙๙๒  การขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต

ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุอย่างน้อยหกสิบวัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในข้อกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและขีดความสามารถของผู้ขอแล้ว หาก
ปรากฏว่าผู้ขอคงมีคุณสมบัติและมีขีดความสามารถในการผลิตได้ตามใบอนุญาต ให้ผู้อํานวยการต่อ
อายุใบอนุญาต  ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๒๘ 

เมื่อได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตดําเนินการ
ผลิตอากาศยานนั้นต่อไปได้ จนกว่าผู้อํานวยการจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๓๐๙๓  ถ้าผู ้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นผู ้ได้รับใบรับรอง

แบบ ผู้ขออาจขอให้ผู้อํานวยการออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการชั่วคราวสําหรับการผลิตตาม
                                                 

๙๐ มาตรา ๔๑/๒๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๑ มาตรา ๔๑/๒๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๒ มาตรา ๔๑/๒๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ใบรับรองแบบนั้นได้ และให้ผู้อํานวยการมีอํานาจออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการชั่วคราวได้
เป็นระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต แต่ไม่เกินสองปีนับแต่วันที่ผู้ขอได้รับใบรับรอง
แบบ โดยให้นําบทบัญญัติในมาตรา ๔๑/๑๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การควบคุมการผลิตตามใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการชั่วคราวให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

ในกรณีที่พ้นระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แต่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการ
ช่ัวคราวยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตมีคําขอ 
ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจขยายระยะเวลาได้อีกหนึ่งครั้ง แต่ทั้งนี้ ไม่เกินหนึ่งปี 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๓๑๙๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑ และ

มาตรา ๔๑/๓๐ ย่อมมีสิทธิผลิตลําตัวอากาศยาน และชิ้นส่วนของอากาศยานด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบ 
วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดในใบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการ
ผลิตให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนด
ในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๓๒๙๕  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน เว้นแต่จะ

ได้รับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานจากผู้อํานวยการ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๓๓๙๖  ให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๒ มาตรา ๔๑/๒๓ มาตรา ๔๑/๒๔ 

มาตรา ๔๑/๒๕ มาตรา ๔๑/๒๖ และมาตรา ๔๑/๒๗ มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะของ
                                                                                                                                            

๙๓ มาตรา ๔๑/๓๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๔ มาตรา ๔๑/๓๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๕ มาตรา ๔๑/๓๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน การออกใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยาน และการออกใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานเป็นการ
ช่ัวคราว โดยอนุโลม 

ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการ
ประกาศกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๓๔๙๗  ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานให้มีอายุคราว

ละไม่เกินยี่สิบปี  ทั้งนี้ การกําหนดอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ 
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ให้ต่อได้ตาม

ระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง และให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๓๕๙๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตาม

มาตรา ๔๑/๓๒ ย่อมมีสิทธิผลิตช้ินส่วนของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานด้วย  ทั้งนี้ ตามแบบ 
วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดในใบอนุญาต 

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการ
ผลิตให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
๒. การผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ๙๙ 

 
มาตรา ๔๑/๓๖๑๐๐  การผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพสําหรับใช้ติดต้ังกับอากาศยาน

หรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ต้องผลิตตามแบบที่ได้รับการรับรองหรือ
ตามมาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใช้กับอากาศยานที่จะนําไปติดต้ัง 

                                                                                                                                            
๙๖ มาตรา ๔๑/๓๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๗ มาตรา ๔๑/๓๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๘ มาตรา ๔๑/๓๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๙ ๒. การผลิตชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๐ มาตรา ๔๑/๓๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

การผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพสําหรับใช้ติดต้ังกับอากาศยานหรือส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยานที่ไม่ต้องมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ต้องผลิตให้มีความปลอดภัย
ในการใช้งานตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อกําหนดของผู้อํานวยการ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๓๗๑๐๑  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตช้ินส่วนเพื่อใช้ทดแทนในอากาศยานหรือ

ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งไม่ใช่บริภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรอง
คุณภาพ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

ความในวรรคหนึ่ง มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การผลิตช้ินส่วนภายใต้ใบอนุญาตผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑ หรือ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑/๓๐ 
(๒) การผลิตช้ินส่วนภายใต้ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตาม

มาตรา ๔๑/๓๒ หรือใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานเป็นการชั่วคราวตามมาตรา 
๔๑/๓๓ 

(๓) การผลิตช้ินส่วนมาตรฐานซึ่งผู้อํานวยการประกาศกําหนดให้ใช้กับอากาศยานได้
ตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 

(๔) การผลิตช้ินส่วนโดยเจ้าของอากาศยานหรือผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือ
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ เพื่อใช้ในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน
ของตนตามมาตรา ๔๑/๔๔ 

(๕) การผลิตช้ินส่วนโดยหน่วยซ่อมเพื่อใช้ในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือ
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ตนรับบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๑๐๕ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๑ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๓๘๑๐๒  ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพต้องเป็นนิติบุคคล

ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ (๔) และ
มาตรา ๔๑/๒๕ วรรคสาม มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอโดยอนุโลม 

 
มาตรา  ๔๑/๓๙๑๐๓  ก่อนออกใบอนุญาตผลิต ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ  ให้

ผู้อํานวยการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอ แบบช้ินส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิต ตลอดจน
สถานที่และวิธีการผลิตของผู้ขอ 
                                                 

๑๐๑ มาตรา ๔๑/๓๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๒ มาตรา ๔๑/๓๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผู้อํานวยการจะออกใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพให้แก่ผู้ขอได้ เมื่อปรากฏ
ว่า 

(๑) ผู้ขอมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๓๘ 
(๒) ผู้ขอมีขีดความสามารถที่จะผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพได้ถูกต้องตามแบบที่ขอ

อนุญาต 
(๓) แบบช้ินส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิต เป็นแบบที่เหมือนกับแบบช้ินส่วน

ของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานตามแบบที่ได้รับการรับรอง หรือเป็นแบบ
ที่ได้ออกแบบขึ้นใหม่ตามมาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใช้ในการออกแบบอากาศยานหรือ
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้น 

(๔) แบบช้ินส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิตมีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทาง
เทคนิคตามมาตรา ๓๔ (๑) 

(๕) ผลการทดสอบช้ินส่วนรับรองคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในแบบที่
ขออนุญาต และ 

(๖) ผู้ขอได้จัดให้มีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗) 
ในการออกใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ ผู้อํานวยการอาจกําหนดเงื่อนไข

หรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งานของชิ้นส่วนรับรองคุณภาพนั้นได้ตามที่เห็นสมควรและ
ให้ถือว่าการออกใบอนุญาตเป็นการรับรองแบบชิ้นส่วนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิตด้วย 

ใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการประกาศ
กําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๔๐๑๐๔  ใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพให้มีอายุคราวละไม่เกิน

สิบปี  ทั้งนี้ การกําหนดอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ 
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ ให้ต่อได้ตามระยะเวลาที่กําหนด

ไว้ในวรรคหนึ่ง และให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๔๑๑๐๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพต้องผลิตช้ินส่วน

รับรองคุณภาพตามแบบ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๑/๔๒๑๐๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพที่ประสงค์จะทํา

การผลิตแตกต่างจากแบบที่ได้รับการรับรองตามใบอนุญาตผลิต ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
                                                                                                                                            

๑๐๓ มาตรา ๔๑/๓๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๔ มาตรา ๔๑/๔๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๕ มาตรา ๔๑/๔๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๖ มาตรา ๔๑/๔๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ในกรณีที่เป็นการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้มีสิทธิแก้ไขแบบและผลิต
โดยใช้ใบอนุญาตเดิมได้ และให้แจ้งผู้อํานวยการทราบโดยไม่ชักช้า แต่หากผู้อํานวยการเห็นว่าการ
แก้ไขดัดแปลงดังกล่าวเป็นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสําคัญ ให้ผู้อํานวยการสั่งให้ดําเนินการตาม (๒)  
ทั้งนี้ การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ เ ป็นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสําคัญ จะต้องขออนุญาตจาก
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อกําหนด และเมื่อผู้อํานวยการทําการตรวจสอบ
แบบที่ขอแก้ไขดัดแปลงแล้ว เห็นว่าช้ินส่วนรับรองคุณภาพที่ผลิตตามแบบดังกล่าวมีคุณสมบัติในการ
ใช้งานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใช้กับอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของ
อากาศยานตามแบบที่ได้รับการรับรองแบบเดิม ให้ผู้อํานวยการแก้ไขใบอนุญาตฉบับเดิมหรือออก
ใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้ขอ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๔๓๑๐๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพที่ประสงค์จะ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการผลิตให้แตกต่างไปจากท่ีได้รับอนุญาตให้ย่ืนคํา
ขออนุญาตต่อผู้อํานวยการ 

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการผลิตตามวรรคหนึ่งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๔๔๑๐๘  เจ้าของอากาศยาน ผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดําเนินการ

เดินอากาศที่ประสงค์จะผลิตช้ินส่วนเพื่อใช้ในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของ
อากาศยานของตน ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่อผู้อํานวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
ข้อกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการเห็นว่าผู้ขอมีขีดความสามารถในการผลิตช้ินส่วนได้มาตรฐานความ
สมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ให้ผู้อํานวยการ
อนุญาตตามคําขอโดยจะกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งานของชิ้นส่วน
ดังกล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควร 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
                                                 

๑๐๗ มาตรา ๔๑/๔๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๘ มาตรา ๔๑/๔๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๔๕๑๐๙  ให้นําความในมาตรา ๔๑/๙ และมาตรา ๔๑/๑๑ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลมกับการสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพทําการแก้ไขแบบช้ินส่วนรับรอง
คุณภาพ การออกคําสั่งกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดการใช้งานชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ รวมทั้งการ
ประกาศคําสั่งกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดการใช้งานแบบชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ 

 
๓. การผลิตบรภัิณฑ์๑๑๐ 

 
มาตรา ๔๑/๔๖๑๑๑  การผลิตบริ ภัณฑ์สําหรับใช้ ติดต้ังกับอากาศยานหรือ

ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ต้องผลิตตามมาตรฐานทางเทคนิคของบริภัณฑ์
ตามมาตรา ๓๔ (๑) 

 
มาตรา ๔๑/๔๗๑๑๒  ห้ามมิให้ผู้ใดผลิตบริภัณฑ์ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตผลิต

บริภัณฑ์จากผู้อํานวยการ 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๔๘๑๑๓  ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ตามมาตรา ๔๑/๔๗ ต้องเป็น

นิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ (๔) 
มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๔๙๑๑๔  ก่อนออกใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้ขอแบบบริภัณฑ์ที่ขออนุญาตผลิต ตลอดจนสถานที่และวิธีการผลิตของผู้ขอ 
ผู้อํานวยการจะออกใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ให้แก่ผู้ขอได้ เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ขอมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๔๘ 
(๒) ผู้ขอมีขีดความสามารถที่จะผลิตบริภัณฑ์ได้ถูกต้องตามแบบที่ขออนุญาต 

                                                 
๑๐๙ มาตรา ๔๑/๔๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๐ ๓. การผลิตบริภัณฑ์ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๑ มาตรา ๔๑/๔๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๒ มาตรา ๔๑/๔๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๓ มาตรา ๔๑/๔๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๔ มาตรา ๔๑/๔๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) แบบบริภัณฑ์ที่ขออนุญาตผลิตมีมาตรฐานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางเทคนิคตาม
มาตรา ๓๔ 

(๔) ผลการทดสอบบริภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในแบบที่ขออนุญาตผลิต 
และ 

(๕) ผู้ขอได้จัดให้มีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗) 
ในการออกใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ ผู้อํานวยการอาจกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัด

เกี่ยวกับการผลิตและการใช้งานของบริภัณฑ์นั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้ถือว่าการออกใบอนุญาต
เป็นการรับรองแบบบริภัณฑ์ที่ขออนุญาตผลิตด้วย 

ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๕๐๑๑๕  ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ให้มีอายุคราวละไม่เกินสิบปี  ทั้งนี้ การ

กําหนดอายุใบอนุญาตให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อบังคับ 
การต่ออายุใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ ให้ต่อได้ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง 

และให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๕๑๑๑๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ต้องผลิตบริภัณฑ์ตามแบบ 

วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๑/๕๒๑๑๗  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ที่ประสงค์จะทําการผลิต

แตกต่างไปจากแบบที่ได้รับการรับรองตามใบอนุญาตผลิต ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เป็นการแก้ไขดัดแปลงที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้มีสิทธิแก้ไขแบบและผลิต

โดยใช้ใบอนุญาตเดิมได้ และให้แจ้งผู้อํานวยการทราบโดยไม่ชักช้า แต่หากผู้อํานวยการเห็นว่าการ
แก้ไขดัดแปลงดังกล่าวเป็นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสําคัญ ให้ผู้อํานวยการสั่งให้ดําเนินการตาม (๒)  
ทั้งนี้ การแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

(๒) ในกรณีที่ เ ป็นการแก้ไขดัดแปลงในสาระสําคัญ จะต้องขออนุญาตจาก
ผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดในข้อกําหนด และเมื่อผู้อํานวยการทําการตรวจสอบ
แบบที่ขอแก้ไขดัดแปลงแล้ว เห็นว่าบริภัณฑ์ที่ผลิตตามแบบดังกล่าวมีคุณสมบัติในการใช้งานไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐานทางเทคนิคที่ผู้อํานวยการกําหนด ให้ผู้อํานวยการแก้ไขใบอนุญาตฉบับเดิมหรือออก
ใบอนุญาตฉบับใหม่ให้แก่ผู้ขอ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
                                                 

๑๑๕ มาตรา ๔๑/๕๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๖ มาตรา ๔๑/๕๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๗ มาตรา ๔๑/๕๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๕๓๑๑๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ที่ประสงค์จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง

วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการผลิตให้แตกต่างไปจากที่ได้รับอนุญาต ให้ย่ืนคําขออนุญาตต่อ
ผู้อํานวยการ 

การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดในการผลิตตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๕๔๑๑๙  ให้นําความในมาตรา ๔๑/๙ และมาตรา ๔๑/๑๑ มาใช้บังคับ

โดยอนุโลมกับการสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ทําการแก้ไขแบบบริภัณฑ์ การออกคําสั่ง
กําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดการใช้งานบริภัณฑ์ รวมทั้งการประกาศคําสั่งกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัด
การใช้งานแบบบริภัณฑ์ 

 
๔. การควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์๑๒๐ 

 
มาตรา ๔๑/๕๕๑๒๑  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตหรือมีสิทธิผลิตผลิตภัณฑ์ตามความใน

ส่วนนี้ ต้องทําเครื่องหมายและรหัสกํากับไว้ที่ผลิตภัณฑ์ 
ลักษณะของเครื่องหมายและรหัส และวิธีแสดงเครื่องหมายและรหัสตามวรรคหนึ่ง 

ให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๕๖๑๒๒  ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ติดกํากับหนังสือรับรอง

ความสมควรเดินอากาศที่ผู้อํานวยการออกให้ตามมาตรา ๔๑/๗๔ ไว้กับส่วนประกอบสําคัญของ
อากาศยาน ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ หรือบริภัณฑ์  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน
ข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

                                                 
๑๑๘ มาตรา ๔๑/๕๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๙ มาตรา ๔๑/๕๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๐ ๔. การควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๑ มาตรา ๔๑/๕๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๒ มาตรา ๔๑/๕๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๕๗๑๒๓  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑ์ตามความใน

ส่วนนี้ ให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในโรงงาน อาคาร หรือสถานที่ของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตในระหว่างพระ

อาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก หรือในระหว่างเวลาทําการของสถานที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการผลิต
และเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ตรวจสอบการผลิต รวมทั้งยึดหรืออายัดผลิตภัณฑ์ที่ผลิต 
(๓) ตรวจสอบ รวมทั้งยึดหรืออายัด เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเพื่อ

ตรวจสอบ 
(๔) สั่งระงับการผลิตในส่วนที่ไม่เป็นไปตามคู่มือการทํางานเกี่ยวกับการผลิตหรือที่

อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย 
(๕) นําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปทําการตรวจสอบหรือทดสอบ 
(๖) สั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตนําผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไปทําการตรวจสอบหรือทดสอบ 
(๗) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๕๘๑๒๔  ผู้อํานวยการมีอํานาจพักใช้ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ยินยอมให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

ตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๑/๕๗ 
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจควบคุมคุณภาพหรือรักษาขีดความสามารถในการผลิต

ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๕๙๑๒๕  ผู้อํานวยการมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ได้ ใน

กรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติในสาระสําคัญที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือขาด

คุณสมบัติอ่ืนและไม่แก้ไขภายในกําหนดระยะเวลาตามคําสั่งของผู้อํานวยการ 

                                                 
๑๒๓ มาตรา ๔๑/๕๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๔ มาตรา ๔๑/๕๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๕ มาตรา ๔๑/๕๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่อาจควบคุมคุณภาพหรือไม่อาจรักษาไว้ซึ่งขีดความสามารถ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน  ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาตามคําสั่งของผู้อํานวยการที่สั่งให้
แก้ไขปรับปรุง 

(๓) ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกพักใช้ใบอนุญาตเกินกว่าสองครั้ง ในช่วงเวลาสองปี 
(๔) ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพหรือใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ไม่

แก้ไขแบบภายในระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๔๑/๔๕ หรือมาตรา ๔๑/๕๔ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๖๐๑๒๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ จะโอนสิทธิตามใบอนุญาต

ให้แก่บุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการ 
การยื่นคําขอโอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

ส่วนที่ ๔ 
ความสมควรเดินอากาศ๑๒๗ 

   
 

๑. การรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน๑๒๘ 
 
มาตรา ๔๑/๖๑๑๒๙  อากาศยานที่ใช้ในการเดินอากาศในราชอาณาจักร ต้องมี

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกให้สําหรับอากาศยานนั้น ตามความในส่วนนี้ 
 
มาตรา ๔๑/๖๒๑๓๐  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศมีสองแบบ คือ 
(๑) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน ออกให้สําหรับอากาศยานที่ใช้งาน

เพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่งคน หรือของ รวมทั้งสัตว์ และเป็นอากาศยานที่ได้สร้างขึ้นตามแบบใน
ใบรับรองแบบมาตรฐานตามมาตรา ๓๗ (๑) หรือตามแบบที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา ๔๑/๑๔ 

                                                 
๑๒๖ มาตรา ๔๑/๖๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๗ ส่วนที่ ๔ ความสมควรเดินอากาศ มาตรา ๔๑/๖๑ ถึงมาตรา ๔๑/๙๒ เพิ่มโดย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๘ ๑. การรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๙ มาตรา ๔๑/๖๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๐ มาตรา ๔๑/๖๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษมีสี่ประเภท ได้แก่ 
(ก) ประเภทที่หนึ่ง ออกให้สําหรับอากาศยานที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์นอกจาก

การขนส่งคน หรือของ รวมทั้งสัตว์ และเป็นอากาศยานที่สร้างขึ้นตามแบบในใบรับรองแบบเฉพาะ
ตามมาตรา ๓๗ (๒) หรือตามแบบที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา ๔๑/๑๔ 

(ข) ประเภทที่สอง ออกให้สําหรับอากาศยานที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ในการ
บินทดลองเพื่อออกใบรับรองแบบตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง หรือใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมตาม
มาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนตามที่กําหนดในข้อกําหนด 

(ค) ประเภทที่สาม ออกให้สําหรับอากาศยานที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ช่ัวคราว
และเป็นอากาศยานที่สร้างขึ้นตามแบบในใบรับรองแบบเป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑/๔ 

(ง) ประเภทที่สี่ ออกให้สําหรับอากาศยานที่ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะโดย
ไม่ต้องมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม 

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรานี้จะออกให้แก่อากาศยานที่จดทะเบียนแล้ว 
และมีความปลอดภัยเพื่อใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๖๓๑๓๑  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑/๖๕ ผู้ขอรับใบสําคัญสมควร

เดินอากาศต้องเป็นผู้จดทะเบียนอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

การขอรับใบสําคัญสมควรเดินอากาศอาจยื่นขอพร้อมกับการขอรับใบสําคัญการจด
ทะเบียนอากาศยานก็ได้ แต่จะออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศได้ต่อเมื่อได้ออกใบสําคัญการจด
ทะเบียนอากาศยานแล้ว 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๖๔๑๓๒  เมื่อผู้อํานวยการได้รับคําขอใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ให้

ผู้อํานวยการตรวจอากาศยานลําที่ขอ รวมทั้งจัดให้มีหรือสั่งให้ผู้ขอทําการทดสอบตามความจําเป็น
เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยหากเห็นว่าอากาศยานนั้นเป็นไปตามแบบที่ได้รับการรับรอง หรือ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการผลิตในข้อกําหนดของผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑/๒๐ วรรคสอง และอยู่
ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผู้อํานวยการออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามแบบที่กําหนด
ไว้ในมาตรา ๔๑/๖๒ แก่ผู้ขอ 

ผู้อํานวยการอาจแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้
เป็นเจ้าหน้าที่ที่มีอํานาจออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศแทนผู้อํานวยการได้ 
                                                 

๑๓๑ มาตรา ๔๑/๖๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๒ มาตรา ๔๑/๖๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๔๑/๖๕๑๓๓  ผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจการเดินอากาศที่นําอากาศยาน

ต่างประเทศมาประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามสัญญาเช่าหรือสัญญาอื่นทํานองเดียวกัน อาจ
ขอรับใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามความในหมวดนี้ได้ หากมีความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการ
นั้น 

 
มาตรา ๔๑/๖๖๑๓๔  ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานประสงค์จะให้

พนักงานของตนออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับอากาศยานที่ตนทําการผลิตขึ้น ให้ย่ืนคําขอต่อ
ผู้ อํานวยการ ถ้าผู้ อํานวยการเห็นว่าผู้ได้รับใบอนุญาตและพนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตมี
ความสามารถและความรับผิดชอบเพียงพอ ให้ผู้อํานวยการออกใบอนุญาตให้พนักงานของผู้ได้รับ
ใบอนุญาตนั้นเป็นผู้ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับอากาศยานแบบที่ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการ
ผลิตได้ 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ การขอ การ
ออก การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นผู้ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการ
ประกาศกําหนด และให้มีอายุคราวละไม่เกินหนึ่งปี 

พนักงานที่ ไ ด้รับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่
ผู้อํานวยการกําหนด และให้พนักงานดังกล่าวเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

การออกใบอนุญาต การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาตให้เป็นผู้ออกใบสําคัญ
สมควรเดินอากาศให้เป็นที่สุด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๖๗๑๓๕  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๒ ให้เป็นไปตาม

แบบที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด โดยให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน 

(ก) ช่ือประเทศไทย 
(ข) ช่ือหน่วยงานที่ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ 
(ค) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนอากาศยาน 
(ง) ช่ือผู้สร้าง ช่ือแบบ และเลขหมายชุดของอากาศยานของผู้สร้าง 
(จ) ประเภทการใช้งานของอากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม 
(ฉ) วันออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ และวันหมดอายุ 
(ช) ลายมือชื่อและตําแหน่งของเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ 

                                                 
๑๓๓ มาตรา ๔๑/๖๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๔ มาตรา ๔๑/๖๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๕ มาตรา ๔๑/๖๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ซ) ข้อความที่ระบุว่าได้ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามอนุสัญญาและตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษ ให้มีรายการตาม (๑) (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
(ฉ) และ (ช) และเงื่อนไขหรือข้อจํากัดการใช้อากาศยาน 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๖๘๑๓๖  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน ให้มีอายุคราวละสามปี 
(๒) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษ 

(ก) ประเภทที่หนึ่ง ให้มีอายุคราวละสามปี 
(ข) ประเภทที่สอง ให้มีอายุคราวละไม่เกินหนึ่งปี  ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกําหนด

ระยะเวลาที่ผู้อํานวยการอนุญาตให้ผู้ขอใบรับรองแบบดําเนินการสร้างอากาศยานต้นแบบหรือ
ต้นแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานให้แล้วเสร็จตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม หรือระยะเวลาที่จะ
ใช้ทําการบินตามวัตถุประสงค์อ่ืนตามมาตรา ๔๑/๖๒ (๒) (ข) 

(ค) ประเภทที่สาม ให้มีอายุคราวละหนึ่งปี 
(ง) ประเภทที่สี่ ให้มีอายุคราวละหนึ่งปี 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๖๙๑๓๗  การขอต่ออายุใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ให้ผู้ได้รับใบสําคัญ

สมควรเดินอากาศยื่นคําขอต่อผู้อํานวยการก่อนใบสําคัญสมควรเดินอากาศสิ้นอายุอย่างน้อยหกสิบวัน  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการได้ตรวจอากาศยาน ประวัติการบํารุงรักษา รวมทั้งจัดให้มีหรือสั่งให้
ผู้ขอทําการทดสอบตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยแล้ว ให้ผู้อํานวยการต่ออายุ
ใบสําคัญสมควรเดินอากาศให้แก่อากาศยานตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ตามมาตรา ๔๑/๖๘ หาก
ผู้อํานวยการเห็นว่า 

(๑) ในกรณีอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ อากาศยานนั้นได้รับการบํารุงรักษาให้คง
สภาพตามแบบที่ได้รับการรับรอง และตามคําสั่งความสมควรเดินอากาศ และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้
อย่างปลอดภัย 

(๒) ในกรณีอากาศยานที่ไม่มีใบรับรองแบบ อากาศยานนั้นได้รับการบํารุงรักษา
ตามท่ีผู้อํานวยการกําหนด และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ และมาตรา ๔๑ แห่งพระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
                                                 

๑๓๖ มาตรา ๔๑/๖๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๗ มาตรา ๔๑/๖๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๔๑/๗๐๑๓๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑/๘๕ ใบสําคัญสมควรเดินอากาศเป็น

อันสิ้นผลเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานลํานั้นเป็นอันใช้ไม่ได้ตามมาตรา ๓๒ 
(๒) ใบรับรองแบบอากาศยาน หรือใบรับรองแบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน

ถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๑/๑๐ วรรคหนึ่ง 
(๓) มีการดัดแปลงอากาศยานโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๑/๗๘ 
(๔) ผู้อํานวยการสั่งเพิกถอนใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๗ หรือ 
(๕) อากาศยานนั้นได้รับความเสียหายหรือชํารุดจนอยู่ในสภาพอันตรายที่ผู้ประจํา

หน้าที่ไม่สามารถแก้ไขได้ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๗๑๑๓๙  ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการ

ส่งออกอากาศยาน ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
เมื่อผู้อํานวยการได้รับคําขอตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้อํานวยการตรวจอากาศยาน 

รวมทั้งจัดให้มีหรือสั่งให้ผู้ขอทําการทดสอบตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัย หาก
เห็นว่าอากาศยานนั้นเป็นไปตามมาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ และตามข้อกําหนดของ
ประเทศที่จะส่งไป และอยู่ในสภาพใช้งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผู้อํานวยการออกใบสําคัญสมควร
เดินอากาศสําหรับการส่งออกให้แก่ผู้ขอ และให้นําความในมาตรา ๔๑/๖๔ วรรคสอง และมาตรา 
๔๑/๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการส่งออกอากาศยาน ให้เป็นไปตามแบบที่
ผู้อํานวยการประกาศกําหนด โดยให้มีรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(๑) ช่ือหน่วยงานที่ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการส่งออกอากาศยาน 
(๒) ช่ือผู้สร้าง ช่ือแบบ และเลขหมายชุดของอากาศยานของผู้สร้าง 
(๓) วันออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการส่งออกอากาศยาน 
(๔) ข้อความที่ระบุว่าเป็นอากาศยานใหม่หรืออากาศยานที่ใช้งานแล้ว 
(๕) ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการส่งออกอากาศยาน 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๗๒๑๔๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑/๖๕ อากาศยานต่างประเทศที่ใช้ใน

การเดินอากาศในราชอาณาจักร ต้องมีใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกให้สําหรับอากาศยานลํานั้น
                                                 

๑๓๘ มาตรา ๔๑/๗๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๙ มาตรา ๔๑/๗๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๐ มาตรา ๔๑/๗๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ตามกฎหมายของประเทศที่จดทะเบียนอากาศยานซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือเป็นประเทศที่ได้
ทําความตกลงกับประเทศไทย  ทั้งนี้ การออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศของประเทศดังกล่าวต้องมี
มาตรฐานไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนดไว้ในภาคผนวกแห่งอนุสัญญา 

 
๒. การรับรองความสมควรเดินอากาศของผลิตภัณฑ์อ่ืน๑๔๑ 

 
มาตรา ๔๑/๗๓๑๔๒  ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ

และบริภัณฑ์ที่จะใช้ติดต้ังกับอากาศยานที่มีใบรับรองแบบและใบสําคัญสมควรเดินอากาศได้ ต้องมี
หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศติดกํากับไว้กับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว เว้นแต่เป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน 

สําหรับผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ที่จะนําไปติดต้ังกับอากาศยานที่ไม่มีใบรับรองแบบ
แต่มีใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษตามมาตรา ๔๑/๖๒ (๒) (ง) ให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
ผู้อํานวยการที่ออกตามมาตรา ๔๑/๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๓๖ วรรคสอง 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๗๔๑๔๓  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ที่ประสงค์จะขอรับหนังสือ

รับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ หรือ
บริภัณฑ์ที่ทําการผลิต ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการได้รับคําขอตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว รวมทั้งจัดให้มีหรือสั่งให้ผู้ขอทําการทดสอบตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความ
ปลอดภัยหากเห็นว่าผลิตภัณฑ์นั้นเป็นไปตามมาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ และอยู่ในสภาพใช้
งานได้อย่างปลอดภัย ให้ผู้อํานวยการออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศสําหรับผลิตภัณฑ์นั้น
ให้แก่ผู้ขอ และให้นําความในมาตรา ๔๑/๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๑/๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการประกาศ
กําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๗๕๑๔๔  ผู้ใดประสงค์จะขอหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ

สําหรับการส่งออกซึ่งส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ หรือบริภัณฑ์ ให้ย่ืน

                                                 
๑๔๑ ๒. การรับรองความสมควรเดินอากาศของผลิตภัณฑ์อื่น เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๒ มาตรา ๔๑/๗๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๓ มาตรา ๔๑/๗๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๔ มาตรา ๔๑/๗๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

คําขอต่อผู้อํานวยการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด และให้นําความในมาตรา ๔๑/๖๔ 
และมาตรา ๔๑/๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๗๖๑๔๕  ให้หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของต่างประเทศที่

ผู้อํานวยการประกาศกําหนด ใช้ได้เช่นเดียวกับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศที่ออกตามความ
ในหมวดนี้ 

ผู้อํานวยการจะประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งได้ต่อเมื่อประเทศนั้นมีมาตรฐานใน
การออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศไม่ตํ่ากว่าที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
๓. การคงความต่อเนื่องของความสมควรเดินอากาศ๑๔๖ 

 
มาตรา ๔๑/๗๗๑๔๗  เพื่อประโยชน์ในการคงความต่อเนื่องของความสมควร

เดินอากาศ อากาศยานที่มีใบสําคัญสมควรเดินอากาศต้องได้รับการบํารุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้อย่างปลอดภัย ดังนี้ 

(๑) อากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ต้องได้รับการบํารุงรักษาให้คงสภาพตามแบบที่
ได้รับการรับรอง และตามคําสั่งความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒ 

(๒) อากาศยานที่ไม่มีใบรับรองแบบ ต้องได้รับการบํารุงรักษาให้มีความปลอดภัยใน
การใช้งานตามข้อกําหนดของผู้อํานวยการที่ออกตามมาตรา ๔๑/๒๐ วรรคสอง และตามคําสั่งความ
สมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และกําหนดเวลาการบํารุงรักษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๗๘๑๔๘  การแก้ไขดัดแปลงอากาศยานที่มีใบสําคัญสมควรเดินอากาศให้

แตกต่างไปจากใบรับรองแบบจะกระทํามิได้ เว้นแต่ผู้อํานวยการจะให้ความเห็นชอบเป็นหนังสือตาม

                                                 
๑๔๕ มาตรา ๔๑/๗๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๖ ๓. การคงความต่อเนื่องของความสมควรเดินอากาศ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

(ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๗ มาตรา ๔๑/๗๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๘ มาตรา ๔๑/๗๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๑) หรือมาตรา ๔๑/๗ วรรคสอง หรือได้รับใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติมตาม
มาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือมาตรา ๔๑/๖ วรรคสอง 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๗๙๑๔๙  ในการบํารุงรักษาอากาศยานที่มีใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่

ต้องใช้ช้ินส่วนทดแทนเพื่อเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแก้ไขอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศ
ยาน ช้ินส่วนที่ใช้ทดแทนนั้นจะต้อง 

(๑) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ หรือเป็นชิ้นส่วนที่ผู้
ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมทําการดัดแปลงหรือทําขึ้นใหม่เพื่อใช้ในการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๑๐๕ 
หรือ 

(๒) เป็นชิ้นส่วนที่เจ้าของอากาศยาน ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดําเนินการ
เดินอากาศผลิตขึ้นใช้เองตามมาตรา ๔๑/๔๔ หรือเป็นชิ้นส่วนมาตรฐาน 

 
มาตรา ๔๑/๘๐๑๕๐  ผู้จดทะเบียนอากาศยานมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มีการบันทึกประวัติการบํารุงรักษาอากาศยาน ส่วนประกอบสําคัญของ

อากาศยาน รวมทั้งการจัดเก็บหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบสําคัญของ
อากาศยาน ช้ินส่วนรับรองคุณภาพ และบริภัณฑ์ที่ใช้ในการบํารุงรักษา เพื่อเป็นหลักฐานในการ
บํารุงรักษา 

(๒) จัดทํารายงานการบํารุงรักษาอากาศยานให้ผู้อํานวยการทราบทุกหกเดือน 
(๓) จัดทํารายงานเกี่ยวกับสาระสําคัญของอากาศยานตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๒ 
(๔) แจ้งการสูญหายของอากาศยานโดยไม่ชักช้า 
การปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดใน

ข้อกําหนด 
ถ้ามีผู้ดําเนินการเดินอากาศสําหรับอากาศยานใด ให้หน้าที่ตามวรรคหนึ่งเป็นหน้าที่

ของผู้ดําเนินการเดินอากาศ 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๘๑๑๕๑  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าอากาศยานลําใดที่มีใบสําคัญสมควร

เดินอากาศมีความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้จด
ทะเบียนอากาศยานทําการตรวจโดยระบุรายการและกําหนดระยะเวลาที่ต้องทําการตรวจให้แล้วเสร็จ
ไว้ด้วย 
                                                 

๑๔๙ มาตรา ๔๑/๗๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๐ มาตรา ๔๑/๘๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๑ มาตรา ๔๑/๘๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เมื่อได้ตรวจอากาศยานตามวรรคหนึ่งแล้ว หากพบข้อบกพร่องให้ผู้จดทะเบียน
อากาศยานทําการบํารุงรักษาอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๗๗ พร้อมทั้งบันทึกประวัติและทํารายงาน
การบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๘๐ และถ้าข้อบกพร่องนั้นเป็นกรณีที่กระทบต่อความปลอดภัยในการ
ใช้งานให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบทันที 

 
มาตรา ๔๑/๘๒๑๕๒  เมื่อปรากฏว่าอากาศยานลําใดหรือแบบใดที่มีใบสําคัญสมควร

เดินอากาศ มีหรืออาจมีความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดและเหตุดังกล่าวอาจ
เกิดขึ้นแก่อากาศยานลําอ่ืนที่สร้างขึ้นตามแบบอากาศยานนั้นหรือแบบอากาศยานอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกันได้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจออกคําสั่งความสมควรเดินอากาศดังต่อไปน้ี เพื่อให้อากาศยาน
แบบดังกล่าวใช้งานต่อไปได้โดยปลอดภัย 

(๑) ให้มีการตรวจหรือแก้ไขอากาศยานดังกล่าวทุกลําหรือบางลํา 
(๒) ให้ถอดเปลี่ยนส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของ

อากาศยาน 
(๓) กําหนดหรือแก้ไขเงื่อนไขหรือข้อจํากัดการใช้งานอากาศยาน 
ในการออกคําสั่งความสมควรเดินอากาศตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการกําหนด

รายการและระยะเวลาที่จะให้ดําเนินการ และให้นําความในมาตรา ๔๑/๘๑ วรรคสอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๘๓๑๕๓  เมื่อเป็นที่ประจักษ์ว่าอากาศยานลําใดหรือแบบใดมีความไม่

ปลอดภัยในการใช้งาน ให้ผู้อํานวยการสั่งห้ามอากาศยานลํานั้นหรือแบบนั้นหรือแบบอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกันทําการบิน และให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานทําการแก้ไขจนมีความปลอดภัยในการใช้งาน  
ทั้งนี้ เมื่ออากาศยานนั้นได้รับการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๗๗ และได้รับการรับรองตามมาตรา 
๔๑/๘๔ แล้ว ให้ผู้อํานวยการยกเลิกคําสั่งห้ามทําการบิน 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๘๔๑๕๔  อากาศยานที่ได้รับการบํารุงรักษาแล้ว จะทําการบินได้ต่อเมื่อ

ได้รับการรับรองโดยผู้ประจําหน้าที่ที่มีสิทธิทําการตามมาตรา ๔๕ หรือได้รับการรับรองโดยหน่วยซ่อม
ตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ (๑) 

 
มาตรา ๔๑/๘๕๑๕๕  ให้ใบสําคัญสมควรเดินอากาศเป็นอันใช้ไม่ได้เป็นการชั่วคราว

เมื่อปรากฏว่ามีเหตุหนึ่งเหตุใดดังต่อไปนี้ 
                                                 

๑๕๒ มาตรา ๔๑/๘๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๓ มาตรา ๔๑/๘๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๔ มาตรา ๔๑/๘๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๕ มาตรา ๔๑/๘๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยานที่
นํามาเปลี่ยนทดแทนในอากาศยานไม่มีหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๗๓ 
วรรคหนึ่ง 

(๒) อากาศยานนั้นไม่ได้รับการบํารุงรักษาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และกําหนดเวลา
การบํารุงรักษาที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๑/๗๗ วรรคสอง 

(๓) การเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตาม (๑) ในอากาศยาน ไม่ได้รับการรับรองการบํารุงรักษา
ตามมาตรา ๔๑/๘๔ 

(๔) เมื่อผู้ควบคุมอากาศยานแจ้งให้นายช่างทําการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๘๘ 
เมื่ออากาศยานได้รับการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๗๗ และได้รับการรับรองตาม

มาตรา ๔๑/๘๔ แล้ว ให้ใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานลํานั้น เป็นอันใช้ได้ต่อไป 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๘๖๑๕๖  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งพักใช้ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ

ของอากาศยานลําใดได้เมื่อผู้มีหน้าที่ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ไม่จัดให้มีการบันทึกประวัติ หรือไม่ทํา
รายงานให้ผู้อํานวยการทราบหรือมีการบันทึกประวัติหรือทํารายงานไม่ตรงตามความจริง 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๘๗๑๕๗  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบสําคัญสมควรเดินอากาศ

ของอากาศยานลําใดหรือแบบใดได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อผู้อํานวยการมีคําสั่งความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒ หรือเมื่อ

ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรา ๔๑/๘๑ หรือมาตรา 
๔๑/๘๓ แล้ว อากาศยานลํานั้นหรือแบบนั้นไม่ได้รับการบํารุงรักษาตามรายการและระยะเวลาที่ระบุ
ในคําสั่งของผู้อํานวยการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(๒) เมื่อผู้มีหน้าที่ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ไม่จัดให้มีการบันทึกประวัติ หรือไม่ทํา
รายงานให้ผู้อํานวยการทราบ หรือมีการบันทึกประวัติหรือทํารายงานไม่ตรงตามความจริง  ทั้งนี้ ใน
สาระสําคัญหรือเป็นประจํา 

(๓) ไม่อาจแก้ไขอากาศยานลํานั้นหรือแบบนั้นให้มีความปลอดภัยได้ 
ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจกําหนดเกณฑ์ที่ถือว่าเป็นการทําบันทึกประวัติหรือการ

รายงานไม่ตรงตามความจริงในสาระสําคัญหรือเป็นประจําตาม (๒) ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

                                                 
๑๕๖ มาตรา ๔๑/๘๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๗ มาตรา ๔๑/๘๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑/๘๘๑๕๘  ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานเห็นว่าอากาศยานอยู่ในสภาพที่
ไม่สามารถทําการบินได้อย่างปลอดภัย ให้แจ้งนายช่างทําการบํารุงรักษาอากาศยานให้อยู่ในสภาพที่
ทําการบินได้อย่างปลอดภัยก่อนนําอากาศยานทําการบิน 

 
มาตรา ๔๑/๘๙๑๕๙  ห้ามมิให้ผู้ใดนําอากาศยานทําการบิน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ไม่มีใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๑ 
(๒) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศเป็นอันสิ้นผลตามมาตรา ๔๑/๗๐ 
(๓) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศเป็นอันใช้ไม่ได้เป็นการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑/๘๕ 
(๔) อากาศยานนั้นไม่ได้รับการตรวจตามรายการเมื่อพ้นกําหนดระยะเวลาที่

พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้อํานวยการสั่งตามมาตรา ๔๑/๘๑ หรือมาตรา ๔๑/๘๒ 
(๕) อากาศยานนั้นอยู่ในระหว่างต้องคําสั่งห้ามบินตามมาตรา ๔๑/๘๓ 
(๖) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศถูกพักใช้ตามมาตรา ๔๑/๘๖ หรือ 
(๗) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๑/๘๗ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๙๐๑๖๐  ในกรณีที่อากาศยานลําใดที่ต้องห้ามทําการบินตามมาตรา ๔๑/

๘๙ แต่มีความจําเป็นที่จะต้องให้อากาศยานดังกล่าวบินไปยังฐานของผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือ
ของผู้ดําเนินการเดินอากาศ หรือบินไปยังหน่วยซ่อมหรือบินหลบภัย หรือในกรณีที่จําเป็นต้องให้
อากาศยานซึ่งมีใบสําคัญสมควรเดินอากาศลําใดทําการบินนอกเหนือไปจากข้อจํากัดที่กําหนดไว้ใน
คู่มือของอากาศยาน ถ้าผู้ อํานวยการเห็นว่าอากาศยานนั้นสามารถบินได้อย่างปลอดภัยเพื่อ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว ผู้อํานวยการอาจอนุญาตเป็นหนังสือให้อากาศยานนั้นทําการบินไปยังสถานที่
ดังกล่าวได้ภายใต้เงื่อนไขที่ผู้อํานวยการกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๙๑๑๖๑  ในกรณีที่ผู้อํานวยการเห็นว่าอากาศยานต่างประเทศลําใดที่

ไม่ได้ทําการบินอาจมีความไม่ปลอดภัยในการใช้งาน ให้ผู้อํานวยการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ
ประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นทราบ หรือในกรณีที่ผู้อํานวยการเห็นว่าอากาศยานต่างประเทศที่
จะทําการบินอาจมีความไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่ง
ห้ามอากาศยานนั้นทําการบินในราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อํานวยการกําหนด 
และให้นําความในมาตรา ๔๑/๙๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
                                                 

๑๕๘ มาตรา ๔๑/๘๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๙ มาตรา ๔๑/๘๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๐ มาตรา ๔๑/๙๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๑ มาตรา ๔๑/๙๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๔๑/๙๒๑๖๒  ในกรณีผู้อํานวยการมีคําสั่งความสมควรเดินอากาศตามมาตรา 

๔๑/๘๒ หรือผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีคําสั่งเกี่ยวกับความปลอดภัยตามมาตรา ๔๑/๘๑ 
มาตรา ๔๑/๘๓ มาตรา ๔๑/๘๖ มาตรา ๔๑/๘๗ หรือมาตรา ๔๑/๙๑ ให้ผู้อํานวยการหรือพนักงาน
เจ้าหน้าที่แจ้งคําสั่งดังกล่าวให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทราบ หรือประกาศคําสั่งดังกล่าวให้ทราบทั่วกัน 

 
ส่วนที่ ๕ 

หน่วยซ่อม๑๖๓ 
   

 
มาตรา ๔๑/๙๓๑๖๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๔๑/๑๐๙ การประกอบกิจการหน่วยซ่อม

ในราชอาณาจักร ต้องได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมตามความในส่วนนี้ 
ใบรับรองหน่วยซ่อมมีสามประเภท คือ 
(๑) ประเภทที่หนึ่ง สําหรับบํารุงรักษาอากาศยาน 
(๒) ประเภทที่สอง สําหรับบํารุงรักษาส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
(๓) ประเภทที่สาม สําหรับบํารุงรักษาบริภัณฑ์และชิ้นส่วนของอากาศยาน 
 
มาตรา ๔๑/๙๔๑๖๕  ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบกิจการหน่วยซ่อม เว้นแต่จะได้รับ

ใบรับรองหน่วยซ่อมจากผู้อํานวยการ 
การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด และให้ผู้อํานวยการกําหนดแบบของอากาศยาน ส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยาน ที่หน่วยซ่อมมีสิทธิทําการบํารุงรักษาไว้
ในใบรับรองหน่วยซ่อมด้วย 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๙๕๑๖๖  ผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมต้องมีคุณสมบัติและลักษณะ 

ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๑๖๒ มาตรา ๔๑/๙๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๖๓ ส่วนที่ ๕ หน่วยซ่อม มาตรา ๔๑/๙๓ ถึงมาตรา ๔๑/๑๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๔ มาตรา ๔๑/๙๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๕ มาตรา ๔๑/๙๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๖ มาตรา ๔๑/๙๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) สําหรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง ให้นําคุณสมบัติและลักษณะตาม
หลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๒๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ใบรับรองหน่วยซ่อมสําหรับ
อากาศยานที่มีมวลว่ิงขึ้นสูงสุดไม่เกินห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัม ผู้อํานวยการอาจกําหนดให้ใช้คุณสมบัติ
ตามท่ีกําหนดใน (๒) ก็ได้ 

(๒) สําหรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่สองและประเภทที่สาม ต้องเป็นนิติบุคคล
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับ
คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอโดยอนุโลม 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๙๖๑๖๗  ก่อนออกใบรับรองหน่วยซ่อม ให้ผู้อํานวยการตรวจสอบ

คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอ รวมทั้งสถานที่และวิธีการบํารุงรักษาของผู้ขอ 
ผู้ อํานวยการจะออกใบรับรองหน่วยซ่อมให้แก่ผู้ขอได้ เมื่อปรากฏว่า ผู้ขอมี

คุณสมบัติและลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๔๑/๙๕ และสถานที่ เครื่องมือ เอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความสมควรเดินอากาศ คู่มือการบริหารจัดการหน่วยซ่อม คู่มือการบํารุงรักษา 
รวมถึงระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๑๐๓ 
(๑) มีความเหมาะสมกับกิจการที่ขอใบรับรอง 

ในการออกใบรับรองหน่วยซ่อม ผู้อํานวยการอาจกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดการ
บํารุงรักษาในใบรับรองได้ 

ใบรับรองหน่วยซ่อม ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๙๗๑๖๘  ใบรับรองหน่วยซ่อม ให้มีอายุดังต่อไปนี้ 
(๑) ใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่ง ให้มีอายุคราวละไม่เกินยี่สิบปี 
(๒) ใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่สอง ให้มีอายุคราวละไม่เกินสิบปี 
(๓) ใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่สาม ให้มีอายุคราวละไม่เกินห้าปี 
การกําหนดอายุใบรับรองหน่วยซ่อม ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อบังคับ 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๙๘๑๖๙  การขอต่ออายุใบรับรองหน่วยซ่อม ให้ผู้ได้รับใบรับรองหน่วย

ซ่อมยื่นคําขอต่อผู้อํานวยการก่อนใบรับรองสิ้นอายุอย่างน้อยหกสิบวัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด และให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
                                                 

๑๖๗ มาตรา ๔๑/๙๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๘ มาตรา ๔๑/๙๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๙ มาตรา ๔๑/๙๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๙๙๑๗๐  ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่งย่อมมีสิทธิทําการ

บํารุงรักษาอากาศยาน รวมทั้งส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ และชิ้นส่วนของอากาศ
ยานเฉพาะแบบที่ระบุไว้ในใบรับรอง  ทั้งนี้ ตามวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในใบรับรอง 

ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่สองย่อมมีสิทธิทําการบํารุงรักษาส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยาน รวมทั้งบริภัณฑ์ และชิ้นส่วนของอากาศยานเฉพาะแบบที่ระบุไว้ในใบรับรอง  
ทั้งนี้ ตามวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในใบรับรอง 

ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภทที่สามย่อมมีสิทธิทําการบํารุงรักษาบริภัณฑ์และ
ช้ินส่วนของอากาศยานเฉพาะแบบที่ระบุไว้ในใบรับรอง  ทั้งนี้ ตามวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่
กําหนดไว้ในใบรับรอง 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๐๑๗๑  ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมต้องแต่งต้ังผู้ดําเนินการหน่วยซ่อม

คนหนึ่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินงานของหน่วยซ่อมโดยทั่วไป และปฏิบัติ
หน้าที่ตามมาตรา ๔๑/๑๐๓ โดยแจ้งการแต่งต้ังให้ผู้อํานวยการทราบ 

ผู้ดําเนินการหน่วยซ่อมต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ดําเนินการหน่วยซ่อมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตาม
วรรคสอง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบรับรองเปลี่ยนผู้ดําเนินการหน่วยซ่อมได้ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๑๑๗๒  เมื่อผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมได้ทําการบํารุงรักษาอากาศ

ยาน ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยานเสร็จแล้ว ผู้ได้รับ
ใบรับรองหน่วยซ่อมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ออกหนังสือรับรองการนํากลับไปใช้งาน ในกรณีที่เป็นอากาศยาน 
(๒) ออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ ในกรณีที่เป็นส่วนประกอบสําคัญ

ของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยาน พร้อมทั้งติดกํากับหนังสือรับรองความสมควร
เดินอากาศไว้กับผลิตภัณฑ์ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๗๓ วรรคหนึ่ง 

หนังสือรับรองตาม (๑) และ (๒) ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด
โดยอย่างน้อยต้องระบุรายการที่ได้บํารุงรักษา หมายเลขใบรับรองหน่วยซ่อม และรายละเอียดอ่ืนที่
เกี่ยวข้องพร้อมทั้งลงลายมือชื่อพนักงานหรือนายช่างที่ได้รับแต่งต้ังตามมาตรา ๔๑/๑๐๒ 

ในกรณีที่หน่วยซ่อมเป็นผู้ติดต้ังส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือ
ช้ินส่วนของอากาศยานทดแทนผลิตภัณฑ์เดิม ให้มอบหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของ
                                                 

๑๗๐ มาตรา ๔๑/๙๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๑ มาตรา ๔๑/๑๐๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๒ มาตรา ๔๑/๑๐๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ผลิตภัณฑ์ที่ติดต้ังนั้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานทําการบันทึกประวัติการ
บํารุงรักษาและเก็บรักษาหนังสือรับรองดังกล่าวตามมาตรา ๔๑/๘๐ (๑) 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๒๑๗๓  ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมต้องแต่งต้ังพนักงานหรือนายช่าง

เป็นผู้มีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองงานตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ โดยการแต่งต้ังต้องได้รับความ
เห็นชอบจากผู้อํานวยการ 

พนักงานหรือนายช่างที่จะได้รับแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้ามตามท่ีผู้อํานวยการประกาศกําหนด 

พนักงานหรือนายช่างที่ได้รับแต่งต้ังตามวรรคหนึ่ง ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบที่
ผู้อํานวยการกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๓๑๗๔  นอกจากที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๑๐๐ และมาตรา ๔๑/

๑๐๒ ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมและผู้ดําเนินการหน่วยซ่อมมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดให้มี 

(ก) สถานที่ที่ใช้ในการบํารุงรักษา 
(ข) เครื่องมือที่ใช้ในการบํารุงรักษา 
(ค) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ความสมควรเดินอากาศของงานที่

ต้องปฏิบัติ 
(ง) คู่มือการบริหารจัดการหน่วยซ่อม คู่มือการบํารุงรักษา รวมถึงระบบการ

ควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ 
(จ) การบันทึกและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวกับงานบํารุงรักษาที่ได้กระทํา 

(๒) จัดหาบุคลากรที่มีความรู้และความชํานาญในจํานวนที่ เพียงพอแก่การ
ปฏิบัติงานรวมทั้งจัดให้มีนโยบายการฝึกอบรมบุคลากร และควบคุมดูแลให้บุคลากรดังกล่าวปฏิบัติ
ตามคู่มือการบํารุงรักษา 

(๓) รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการบํารุงรักษาและเหตุที่มีผลกระทบต่อความสมควร
เดินอากาศของผลิตภัณฑ์ที่รับบํารุงรักษา 

(๔) หน้าที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 
รายการตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ) และ (๓) ให้เป็นไปตามแบบและหลักเกณฑ์ที่

ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

                                                 
๑๗๓ มาตรา ๔๑/๑๐๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๔ มาตรา ๔๑/๑๐๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๔๑/๑๐๔๑๗๕  ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมต้องดําเนินการบํารุงรักษาอากาศ
ยาน ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยานที่รับบํารุงรักษาด้วย
ตนเอง 

ในกรณีที่มีความจําเป็นหรือสมควรที่จะให้ผู้อ่ืนรับช่วงงานบางส่วน ผู้ได้รับใบรับรอง
หน่วยซ่อมต้องกํากับดูแลการดําเนินงานที่ให้ช่วงไปตามเงื่อนไขที่ผู้อํานวยการกําหนดและต้อง
รับผิดชอบงานที่ผู้รับช่วงงานได้กระทํา 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๕๑๗๖  ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมที่ประสงค์จะผลิตช้ินส่วนของ

อากาศยานเพื่อใช้ในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ตนรับ
บํารุงรักษา ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการเห็นว่าผู้ขอมีขีดความสามารถในการผลิตช้ินส่วนของอากาศยานได้
มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ให้
ผู้อํานวยการอนุญาตตามคําขอ โดยจะกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งาน
ของชิ้นส่วนดังกล่าวได้ตามท่ีเห็นสมควร 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๖๑๗๗  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการบํารุงรักษาอากาศยาน 

ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของอากาศยาน ให้ผู้อํานวยการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบการดําเนินการของหน่วยซ่อม และให้นําความในมาตรา 
๔๑/๕๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๗๑๗๘  ผู้อํานวยการมีอํานาจพักใช้ใบรับรองหน่วยซ่อมได้ ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองไม่ยินยอมให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการ

ตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๑/
๑๐๐ วรรคสาม และมาตรา ๔๑/๑๐๖ 

                                                 
๑๗๕ มาตรา ๔๑/๑๐๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๖ มาตรา ๔๑/๑๐๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๗ มาตรา ๔๑/๑๐๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๘ มาตรา ๔๑/๑๐๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ผู้ได้รับใบรับรองไม่อาจรักษาระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการประกัน
คุณภาพหรือขีดความสามารถในการบํารุงรักษาให้ได้มาตรฐาน 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๘๑๗๙  ผู้อํานวยการมีอํานาจเพิกถอนใบรับรองหน่วยซ่อมได้ ในกรณี

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองขาดคุณสมบัติในสาระสําคัญที่ไม่อาจแก้ไขได้ หรือขาด

คุณสมบัติอ่ืนและไม่แก้ไขภายในกําหนดระยะเวลาตามคําสั่งของผู้อํานวยการ 
(๒) ผู้ได้รับใบรับรองไม่สามารถปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการ

ประกันคุณภาพ หรือขีดความสามารถในการบํารุงรักษาให้ได้มาตรฐาน ภายในกําหนดระยะเวลาที่
ผู้อํานวยการสั่งพักใช้ตามมาตรา ๔๑/๑๐๗ (๒) 

(๓) ผู้ได้รับใบรับรองถูกพักใช้ใบรับรองเกินกว่าสองครั้งในช่วงเวลาสองปี 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๑/๑๐๙๑๘๐  เจ้าของ ผู้จดทะเบียน หรือผู้ดําเนินการเดินอากาศอากาศ

ยานต่างประเทศจะทําการบํารุงรักษาอากาศยานของตนเองในราชอาณาจักรได้ต่อเมื่อได้แจ้งให้
ผู้อํานวยการทราบตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด เว้นแต่การบํารุงรักษาก่อนทําการบิน หลังทํา
การบิน และการถอดเปลี่ยนส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานหรือชิ้นส่วนของอากาศยานที่ตนมีขีด
ความสามารถ 

ในการบํารุงรักษาอากาศยานตามวรรคหนึ่ง เจ้าของ ผู้จดทะเบียน หรือผู้ดําเนินการ
เดินอากาศดังกล่าวจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตามที่ผู้อํานวยการกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๔๑/๑๑๐๑๘๑  การประกอบกิจการบํารุงรักษาเฉพาะอากาศยาน

ต่างประเทศในราชอาณาจักร ต้องได้รับใบอนุญาตจากผู้อํานวยการ 
การขอ การออก การพักใช้และการเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด  ทั้งนี้ ให้นําความในมาตรา ๔๑/๙๕ มาใช้บังคับกับ
คุณสมบัติของผู้ขอโดยอนุโลม 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
                                                 

๑๗๙ มาตรา ๔๑/๑๐๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๐ มาตรา ๔๑/๑๐๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๑ มาตรา ๔๑/๑๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๔๑/๑๑๑๑๘๒  ศูนย์หรือหน่วยซ่อมที่ ต้ังอยู่ ในต่างประเทศจะทําการ

บํารุงรักษาอากาศยานไทยหรือบํารุงรักษาส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นส่วน
ของอากาศยานที่จะใช้กับอากาศยานไทยได้ ต้องได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศจาก
ผู้อํานวยการ 

การขอ การออก แบบ อายุ การพักใช้และการเพิกถอนใบรับรองหน่วยซ่อม
ต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

ให้นําความในมาตรา ๔๑/๑๐๓ มาใช้บังคับกับผู้ ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อม
ต่างประเทศโดยอนุโลม 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
หมวด ๕ 

ผู้ประจําหน้าที่ 
   

 
มาตรา ๔๒  ห้ามมิให้ผู้ใดเป็นผู้ประจําหน้าที่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงาน

เจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
หรือรัฐที่ได้ทําความตกลงกับประเทศไทย แต่สําหรับผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยจะต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผู้มีใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทําความ
ตกลงกับประเทศไทย ถ้าได้นําใบอนุญาตนั้นให้พนักงานเจ้าหน้าที่รับรองแล้ว ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๔๓  การขอ การออก และการรับรองใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ ให้เป็นไป

ตามท่ีกําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๔๑๘๓  ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจําหน้าที่ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีความประพฤติเรียบร้อย 

                                                 
๑๘๒ มาตรา ๔๑/๑๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๓ มาตรา ๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) มีอายุ สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ความรู้และความชํานาญตามที่กําหนดไว้ใน
ข้อบังคับ 

เมื่อมีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษเฉพาะราย ให้ผู้ อํานวยการมีอํานาจยกเว้น
คุณสมบัติตามท่ีกําหนดในวรรคหนึ่งได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๕  ผู้ประจําหน้าที่มีสิทธิทําการตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๔๖  ใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ ให้ ใช้ ได้ตามระยะเวลาที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๗  เมื่อเห็นว่าผู้ประจําหน้าที่คนใดหย่อนคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ (๓) 

เกี่ยวกับสุขภาพร่างกาย ความรู้หรือความชํานาญ พนักงานเจ้าหน้าที่ มีอํานาจสั่งให้ผู้ประจําหน้าที่นั้น
รับการทดสอบโดยการตรวจทางแพทย์ หรือรับการทดสอบความรู้ ความชํานาญทางทฤษฎีหรือทาง
ปฏิบัติก็ได้ 

 
มาตรา ๔๘  เมื่อปรากฏว่าผู้ประจําหน้าที่คนใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ 

หรือไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๗ หรือฝ่าฝืนบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
หรือต้องคําพิพากษาให้จําคุกตามกฎหมายอื่น เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่มีกําหนด
โทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งพักใช้หรือเพิก
ถอนใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่นั้น 

 
มาตรา ๔๙  ผู้ประจําหน้าที่ต้องปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดไว้ในข้อบังคับ 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๕๐  ห้ามมิให้ผู้ประจําหน้าที่ในอากาศยานปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีอาการ

เจ็บป่วยหรือได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจกระทําให้เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และถ้าการเจ็บป่วย
หรือบาดเจ็บนั้นเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๑๔ วันขึ้นไป ห้ามมิให้ผู้ประจําหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่จนกว่า
นายแพทย์ที่พนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดให้จะได้ตรวจและออกใบรับรองว่า ผู้ประจําหน้าที่นั้นได้หาย
จากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้ประจําหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป 

 
มาตรา ๕๐ ทวิ๑๘๔  เว้นแต่จะมีกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นภยันตรายแก่อากาศยาน 

ห้ามมิให้ผู้ควบคุมอากาศยานนําอากาศยานขึ้นลง ณ ที่หนึ่งที่ใดนอกจากสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง

                                                 
๑๘๔ มาตรา ๕๐ ทวิ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ช่ัวคราวของอากาศยานที่ได้รับอนุญาตหรือที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุ
ไว้สําหรับการบินเที่ยวนั้น 

 
หมวด ๖ 

สนามบินและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
   

 
มาตรา ๕๑  ห้ามมิให้บุคคลใดจัดต้ังสนามบินหรือเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

เดินอากาศ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๕๒  การขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบินหรือเครื่องอํานวยความ

สะดวกในการเดินอากาศให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๓  ห้ามมิให้บุคคลใดจัดต้ังที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับ

อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 
บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรานี้ต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขซึ่งพนักงาน

เจ้าหน้าที่กําหนด 
 
มาตรา ๕๓ ทวิ๑๘๕  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๕๔  เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตให้จัดต้ังสนามบิน เครื่องอํานวยความ

สะดวกในการเดินอากาศหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง หรือตาม
วิธีการและเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่กําหนดไว้เพื่อการนั้น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งพักใช้
หรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 

 
มาตรา ๕๕  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดพื้นดินหรือน้ําแห่งใดเป็นสนามบิน

อนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน 
 
มาตรา ๕๖๑๘๖  เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ 

จะเรียกเก็บเงินเพื่อการใช้สนามบินอนุญาตที่ให้บริการแก่สาธารณะไม่ได้ เว้นแต่ค่าบริการ ค่าภาระ 
หรือเงินตอบแทนอื่นใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามหมวด ๖ ทวิ 
(๒) ค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน 
(๓) ค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 
(๔) ค่าบริการในลานจอดอากาศยาน 
(๕) ค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา 

                                                 
๑๘๕ มาตรา ๕๓ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๖ มาตรา ๕๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ค่าบริการตาม (๒) และ (๓) ให้เรียกเก็บได้ไม่เกินอัตราที่กําหนดในข้อบังคับซึ่งต้อง
ไม่เกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใดตาม (๔) และ (๕) ให้เป็นไปตามเงื่อนไข
และอัตราตามหลักเกณฑ์ที่ผู้อํานวยการอนุมัติ  ทั้งนี้ ในการอนุมัติของผู้อํานวยการ ให้คํานึงถึงความ
เป็นธรรมของผู้บริโภคและความสามารถในการแข่งขันของสนามบินนั้น 

ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตซึ่งให้บริการแก่สาธารณะด้วย 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๕๗๑๘๗  เจ้าของหรือผู้ ดําเนินการเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

เดินอากาศ ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะ จะเรียกเก็บค่าบริการเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศได้ตามเงื่อนไขและอัตราที่ผู้อํานวยการอนุมัติ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๕๘  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตบริเวณ

ใกล้เคียงสนามบิน หรือสถานที่ต้ังเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศเป็นเขตปลอดภัยในการ
เดินอากาศ 

 
มาตรา ๕๙  ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘ ห้ามมิให้บุคคล

ใดก่อสร้างหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น หรือปลูกต้นไม้ยืนต้น เว้นแต่จะ
ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากพนักงานเจ้าหน้าที่ 

ในการให้อนุญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจ้าหน้าที่จะกําหนดเงื่อนไขอย่างใด ๆ 
ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

 
มาตรา ๖๐  ถ้าปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนต่อมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝ่าฝืนเงื่อนไข

ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ฝ่าฝืนจัดการรื้อถอน
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนคําสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามวรรคก่อน ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอํานาจจัดการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือตัด หรือย้ายต้นไม้นั้นเสียเอง ค่าใช้จ่าย
ในการนี้ให้ผู้ฝ่าฝืนเป็นผู้ชดใช้ 

 

                                                 
๑๘๗ มาตรา ๕๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๐/๑๑๘๘  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐/๓๔ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ช่ัวคราวอนุญาตจะเปิดให้บริการแก่สาธารณะได้ต่อเมื่อได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะจากผู้อํานวยการ 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะให้เป็นไปตามประเภทของสนามบิน
อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงสภาพที่ต้ัง ขนาดของ
อากาศยานที่ใช้ขึ้นลง จํานวนผู้โดยสารที่ใช้บริการ และประเภทการบิน 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๒๑๘๙  เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว

อนุญาตที่ประสงค์จะเปิดให้บริการแก่สาธารณะ ให้ย่ืนคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะต่อผู้อํานวยการ พร้อมทั้งคู่มือการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
นั้นและเอกสารหลักฐานอื่น ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๓๑๙๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐/๓๔ และมาตรา ๖๐/๓๕ ผู้ขอรับ

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ต้องเป็นนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง และให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ (๔) มาใช้บังคับกับคุณสมบัติและ
ลักษณะของผู้ขอโดยอนุโลม 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะประเภทที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน 
ผู้อํานวยการอาจกําหนดให้ใช้คุณสมบัติและลักษณะอื่นที่แตกต่างจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสองไม่ใช้บังคับกับส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่
ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่เปิดให้บริการแก่สาธารณะ๑๙๑ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๔๑๙๒  ให้นําความในมาตรา ๔๑/๒๓ (๑) และ (๒) มาตรา ๔๑/๒๔ 

มาตรา ๔๑/๒๕ และมาตรา ๔๑/๒๖ มาใช้บังคับกับทุน อํานาจการบริหารกิจการ และลักษณะ

                                                 
๑๘๘ มาตรา ๖๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๙ มาตรา ๖๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๐ มาตรา ๖๐/๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๑ มาตรา ๖๐/๓ วรรคสาม เพิ่มโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๑๙๒ มาตรา ๖๐/๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ต้องห้ามของกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการของผู้ขอรับใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐/๕๑๙๓  เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะ เมื่อผู้ขอใบรับรองการ

ดําเนินงานสนามบินสาธารณะได้ย่ืนคําขอตามมาตรา ๖๐/๒ แล้ว ถ้าผู้อํานวยการเห็นว่ามีเหตุอัน
สมควรที่จะให้ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ขอใบรับรองเป็นการชั่วคราว
ไปพลางก่อน ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะชั่วคราวได้ โดย
จะกําหนดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดไว้ด้วยก็ได้ 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะชั่วคราว ให้ใช้ได้จนกว่าจะออก
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ หรือจนถึงวันที่ผู้อํานวยการกําหนดไว้ในใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะชั่วคราวนั้น แต่ต้องไม่เกินหกเดือนนับจากวันที่ออกใบรับรอง 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะชั่วคราวตามมาตรานี้ ให้ เสีย
ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๖๑๙๔  ผู้อํานวยการจะออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ

ให้แก่ผู้ขอได้เมื่อปรากฏว่า 
(๑) ผู้ขอมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๖๐/๓ และมาตรา ๖๐/๔ 
(๒) ลักษณะทางกายภาพของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต และของ

สิ่งกีดขวางโดยรอบ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งติดต้ัง อุปกรณ์ และบริการทั้งในเวลาปกติและ
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในข้อกําหนด 

(๓) ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะมีใบรับรองตามมาตรา ๖๐/๑๒ 
(๔) มีระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงาน ระบบการจัดการด้านนิรภัย และ

การรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน และคู่มือการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่
ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น เป็นไปตามมาตรา ๖๐/๑๕ 

(๕) มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีจํานวนเพียงพอในการดําเนินงานสนามบิน
อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต 

ในการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ผู้อํานวยการอาจกําหนด
เงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการดําเนินงานได้ตามที่เห็นสมควร และเพื่อประโยชน์ในการบังคับการ
ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการแยกประเภทเงื่อนไขหรือข้อจํากัดใน
ใบรับรองว่าเงื่อนไขหรือข้อจํากัดใดเป็นเงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่เป็นสาระสําคัญ 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการ
ประกาศกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
                                                 

๑๙๓ มาตรา ๖๐/๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๔ มาตรา ๖๐/๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๗๑๙๕  ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะให้มีอายุคราวละสิบปี 

แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุใบอนุญาตจัดต้ังสนามบิน 
 
มาตรา ๖๐/๘๑๙๖  การขอต่ออายุใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ให้ผู้

ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะยื่นคําขอต่อผู้อํานวยการก่อนวันที่ใบรับรองดังกล่าว
สิ้นอายุไม่น้อยกว่าเก้าสิบวัน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการได้ตรวจสอบคุณสมบัติและขีดความสามารถของผู้ขอแล้ว หาก
ปรากฏว่าผู้ขอคงมีคุณสมบัติและขีดความสามารถในการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ช่ัวคราวอนุญาตได้ตามใบรับรอง ให้ผู้อํานวยการต่ออายุใบรับรอง  ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ใน
มาตรา ๖๐/๗ 

เมื่อได้ย่ืนคําขอต่ออายุใบรับรองตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้ ได้รับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้นต่อไปได้ 
จนกว่าผู้อํานวยการจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบรับรอง 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๙๑๙๗  เมื่อมีเหตุตามมาตรา ๖๐/๓๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ผู้อํานวยการมี

อํานาจแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะได้
ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๐/๑๐๑๙๘  หากผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ

ประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะ ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการล่วงหน้าอย่างน้อยหกสิบวัน พร้อมทั้งยื่นเอกสาร
หลักฐานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
                                                 

๑๙๕ มาตรา ๖๐/๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๖ มาตรา ๖๐/๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๗ มาตรา ๖๐/๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๘ มาตรา ๖๐/๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๖๐/๑๑๑๙๙  ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะต้องจัดให้มี
ผู้จัดการสนามบินสาธารณะคนหนึ่ง เป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่
ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ได้รับใบรับรอง 

 
มาตรา ๖๐/๑๒๒๐๐  ผู้ที่จะเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑๑ 

จะต้องเป็นผู้ที่ได้รับใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะจากผู้อํานวยการ 
การขอ การออก และการเพิกถอนใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๖๐/๑๓๒๐๑  ผู้จัดการสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑๑ ต้องมี

คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอายุไม่ตํ่ากว่า ๓๕ ปีบริบูรณ์ 
(๒) มีความรู้และความชํานาญตามที่กําหนดในข้อกําหนด 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๖๐/๑๔๒๐๒  ให้ผู้จัดการสนามบินสาธารณะมีหน้าที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตซึ่งให้บริการสาธารณะเช่นเดียวกับผู้ได้รับ
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๖๐/๑๕ (๑) (๓) (๔) และ (๕) 
มาตรา ๖๐/๑๖ และมาตรา ๖๐/๑๗ 

 
มาตรา ๖๐/๑๕๒๐๓  ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะมีหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการอย่างเสมอภาค และจัดเก็บค่าบริการ ค่าภาระหรือเงิน

ตอบแทนอื่นใดให้เป็นไปตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐/๓๗ 
(๒) ควบคุมการดําเนินการของผู้จัดการสนามบินสาธารณะ 
(๓) ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น โดย 

                                                 
๑๙๙ มาตรา ๖๐/๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐๐ มาตรา ๖๐/๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐๑ มาตรา ๖๐/๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐๒ มาตรา ๖๐/๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐๓ มาตรา ๖๐/๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(ก) จัดให้มี ปรับปรุง และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการ
ดําเนินงานระบบการจัดการด้านนิรภัย การรักษาความปลอดภัย และระบบการตรวจสอบภายในของ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น 

(ข) จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอ และมีระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรดังกล่าวอยู่เสมอ 

(ค) จัดให้มีคู่มือการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
สําหรับบุคลากรอย่างครบถ้วน และปรับปรุงหรือแก้ไขคู่มือการดําเนินงานดังกล่าวให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

(ง) รักษาสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต สิ่งอํานวยความสะดวก
รวมท้ังสิ่งติดต้ังและอุปกรณ์ในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กําหนดในข้อกําหนด 

(จ) ควบคุมดูแลการบริการภายในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ตามท่ีได้รับใบรับรองนั้น ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนดในข้อกําหนด 

(ฉ) จัดทํารายงานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 
(๔) ให้ความร่วมมือแก่ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการตาม

มาตรา ๖๐/๑๙ มาตรา ๖๐/๒๐ และมาตรา ๖๐/๒๒ 
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กําหนดในข้อกําหนด 
การดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตาม (๓) ให้เป็นไปตาม

ประเภทใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะที่ได้รับ 
ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงาน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และคู่มือการดําเนินงานตาม (๓) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
และมีข้อมูลที่ครบถ้วนตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราช
กําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๑๖๒๐๔  ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ต้อง

ควบคุมดูแลมิให้มีการใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ได้รับ
ใบรับรองนั้นผิดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 

 
มาตรา ๖๐/๑๗๒๐๕  เพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินงาน

ตามใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) ตรวจค้นผู้โดยสาร ผู้ประจําหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติงานที่จะขึ้นอากาศยาน รวมถึง
สิ่งใด ๆ ที่บุคคลดังกล่าวจะนําขึ้นอากาศยาน 

(๒) ตรวจค้นสัมภาระหรือสิ่งของที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน 
                                                 

๒๐๔ มาตรา ๖๐/๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐๕ มาตรา ๖๐/๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) ตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งสิ่งของที่จะเข้าไปในเขตหวงห้ามของ
สนามบิน 

การตรวจค้นตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กําหนดใน
ข้อกําหนด 

ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ให้ผู้ ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะประกาศเขตหวงห้าม และแต่งต้ังพนักงานเพื่อปฏิบัติการ โดยการแต่งต้ังพนักงานดังกล่าว 
จะต้องแจ้งให้ผู้อํานวยการทราบล่วงหน้า เว้นแต่ในกรณีจําเป็นเร่งด่วน  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
ผู้อํานวยการกําหนด 

ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจกําหนดคุณสมบัติของพนักงานเพื่อดําเนินการตามมาตรานี้ 
และผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจะต้องจัดทําบันทึกประวัติและผลการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตามมาตรานี้ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๑๘๒๐๖  ในกรณีที่มีความจําเป็น ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงาน

สนามบินสาธารณะอาจขอให้ผู้ อํานวยการกําหนดให้ผู้ ดําเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนของ
ผู้ดําเนินการเดินอากาศเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ตรวจค้นสัมภาระหรือสินค้าที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน
ที่ขึ้นจากสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ให้บริการแก่สาธารณะแทน และให้นําความ
ในมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคห้า มาใช้บังคับ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๑๙๒๐๗  ในกรณีที่มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบ

เรียบร้อย ให้รัฐมนตรีหรือผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินการเกี่ยวกับการ
ตรวจค้นตามมาตรา ๖๐/๑๗ และมาตรา ๖๐/๑๘ ได้ 

 
มาตรา ๖๐/๒๐๒๐๘  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาต

หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ให้ผู้อํานวยการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

                                                 
๒๐๖ มาตรา ๖๐/๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐๗ มาตรา ๖๐/๑๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๐๘ มาตรา ๖๐/๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๑) เข้าไปในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ได้รับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามหมวดนี้ ในระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่าง
เวลาทําการของสถานที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานและเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ยึดเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานเพื่อการตรวจสอบ 
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 
(๔) สั่งระงับการดําเนินงานสนามบินสาธารณะในส่วนที่ไม่เป็นไปตามกระบวนการ

การดําเนินงาน ระบบการจัดการด้านนิรภัย การรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน 
คู่มือการดําเนินงานสนามบิน หรือเงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๖๐/๖ หรือ
ที่อาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๒๑๒๐๙  ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจะโอนสิทธิ

ตามใบรับรองให้แก่บุคคลอ่ืนไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้อํานวยการ 
การย่ืนคําขอโอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่

กําหนดในข้อกําหนด 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๖๐/๒๒๒๑๐  เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือรักษาความปลอดภัย

สาธารณะ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งระงับการดําเนินงานของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตที่ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือสั่งให้
เจ้าหน้าที่เข้าดําเนินงานแทนจนกว่าเหตุดังกล่าวจะหมดไป 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๒๓๒๑๑  เพื่อประโยชน์แห่งความม่ันคงของชาติ รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตที่ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเป็นการชั่วคราวได้ 

ในการสั่งควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตาม
มาตรานี้ ให้รัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการควบคุมสนามบินขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งต้ังตามคําแนะนําของคณะกรรมการการบินพลเรือน และกรรมการอีกไม่เกิน
                                                 

๒๐๙ มาตรา ๖๐/๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๐ มาตรา ๖๐/๒๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๑ มาตรา ๖๐/๒๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หกคน โดยให้มีผู้แทนจากกระทรวงคมนาคมอย่างน้อยหนึ่งคน และบุคคลที่คณะกรรมการการบิน
พลเรือนเสนอแต่งต้ังหนึ่งคน และผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืน 

 
มาตรา ๖๐/๒๔๒๑๒  ให้ผู้อํานวยการแจ้งคําสั่งควบคุมการดําเนินงานสนามบิน

อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ เป็นหนังสือให้ผู้ได้รับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะทราบ และให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้น
ลงชั่วคราวอนุญาตนั้น หรือที่อ่ืนตามที่ผู้อํานวยการเห็นสมควร พร้อมทั้งให้ประกาศในหนังสือพิมพ์
รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อยสองฉบับสามวันติดต่อกัน 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๒๕๒๑๓  เมื่อมีคําสั่งควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง

ช่ัวคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ ให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินมีอํานาจหน้าที่จัดการ
ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตดังกล่าว 

ให้ประธานกรรมการควบคุมสนามบิน เป็นผู้แทนของนิติบุคคลที่ได้รับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 

ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินมีอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับ
อํานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๐/๒๐ และให้มีอํานาจแต่งต้ังและกําหนดอํานาจ
หน้าที่ของพนักงานควบคุมสนามบินคนหนึ่งหรือหลายคนให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดได้ 

 
มาตรา ๖๐/๒๖๒๑๔  เมื่อมีคําสั่งควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง

ช่ัวคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ 
(๑) ห้ามมิให้คณะกรรมการ กรรมการ และพนักงานของนิติบุคคลที่ได้รับใบรับรอง

การดําเนินงานสนามบินสาธารณะ กระทํากิจการใด ๆ ของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตที่รัฐมนตรีสั่ งควบคุมตามมาตรา ๖๐/๒๓ อีกต่อไป เว้นแต่จะได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการควบคุมสนามบิน 

(๒) ให้กรรมการและพนักงานของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น
จัดการตามสมควรเพื่อรักษาทรัพย์และประโยชน์ของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น 
และต้องรีบรายงานให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินทราบ และส่งมอบทรัพย์สินพร้อมด้วยสมุด
บัญชี เอกสาร และสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพย์และหนี้สิน ให้คณะกรรมการควบคุมสนามบิน
โดยไม่ชักช้า 

 
มาตรา ๖๐/๒๗๒๑๕  เมื่อมีคําสั่งควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง

ช่ัวคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ ให้ผู้ครอบครองทรัพย์สินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องสนามบิน
                                                 

๒๑๒ มาตรา ๖๐/๒๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๓ มาตรา ๖๐/๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๔ มาตรา ๖๐/๒๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๕ มาตรา ๖๐/๒๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น แจ้งการครอบครองให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินทราบ
โดยไม่ชักช้า 

 
มาตรา ๖๐/๒๘๒๑๖  ในการเข้าควบคุมสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต

ตามมาตรา ๖๐/๒๓ ให้เรียกเก็บค่าดําเนินกิจการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น
เป็นรายได้ของแผ่นดิน 

ค่าดําเนินกิจการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เก็บ
ในอัตราร้อยละห้าของรายได้ของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ในระหว่างที่เข้า
ควบคุมสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวนั้น 

หากในรอบปีบัญชีใด การดําเนินกิจการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตนั้น ไม่มีกําไรหรือมีกําไรไม่ครบค่าดําเนินกิจการสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวตามอัตราที่
กําหนดไว้ในวรรคสอง ให้ได้รับการยกเว้นหรือเรียกเก็บค่าดําเนินกิจการได้เท่าที่มีกําไร แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๖๐/๒๙๒๑๗  กรรมการควบคุมสนามบิน และพนักงานควบคุมสนามบินที่

คณะกรรมการควบคุมสนามบินแต่งต้ัง อาจได้รับค่าตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด 
ค่าใช้จ่ายและค่าตอบแทนในการควบคุมสนามบิน ให้จ่ายจากสินทรัพย์ของนิติ

บุคคลที่ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 
 
มาตรา ๖๐/๓๐๒๑๘  เมื่อคณะกรรมการควบคุมสนามบินเห็นว่าเหตุแห่งการควบคุม

สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตหมดสิ้นไป ให้รายงานรัฐมนตรีเพื่อสั่งเลิกการควบคุม 
และให้นํามาตรา ๖๐/๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

เมื่อรัฐมนตรีสั่งเลิกการควบคุม ให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินส่งมอบสนามบิน
อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้นแก่ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะดังกล่าว
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๓๑๒๑๙  ผู้อํานวยการมีอํานาจพักใช้ใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน

สาธารณะได้ ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผู้จัดการสนามบิน

สาธารณะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา ๖๐/๑๔ มาตรา ๖๐/๑๕ มาตรา ๖๐/๑๖ 
หรือมาตรา ๖๐/๑๗ และผู้อํานวยการได้สั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไม่อาจแก้ไขปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้เกิดความปลอดภัยได้ภายในระยะเวลาตามคําสั่งของผู้อํานวยการ ให้ผู้ อํานวยการกําหนด
ระยะเวลาสั่งพักใช้ตามท่ีเห็นสมควร แต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน 
                                                 

๒๑๖ มาตรา ๖๐/๒๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๗ มาตรา ๖๐/๒๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๘ มาตรา ๖๐/๓๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๙ มาตรา ๖๐/๓๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผู้จัดการสนามบิน
สาธารณะไม่ยินยอมให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ หรือไม่ปฏิบัติ
ตามคําสั่งของผู้อํานวยการหรือของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๐/๒๐ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๓๒๒๒๐  ผู้ อํานวยการมีอํานาจเพิกถอนใบรับรองการดําเนินงาน

สนามบินสาธารณะได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เมื่อมีความจําเป็นเพื่อความมั่นคงของชาติ 
(๒) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของสนามบินอนุญาตหรือที่

ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตหรือของบริเวณใกล้เคียงสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตใน
สาระสําคัญ แตกต่างไปจากในขณะที่ออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจนเป็นเหตุให้
เกิดความไม่ปลอดภัยในการใช้สนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวนั้น 

(๓) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการดําเนินงาน
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต อันมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการดําเนินงาน
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตในลักษณะที่ไม่อาจแก้ไขได้ 

(๔) ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะได้รับใบรับรองโดยแสดง
ข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้รับใบรับรองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๕) ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะขาดคุณสมบัติหรือลักษณะ
ตามมาตรา ๖๐/๓ หรือมาตรา ๖๐/๔ และไม่แก้ไขภายในกําหนดระยะเวลาตามคําสั่งของ
ผู้อํานวยการ 

(๖) ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผู้จัดการสนามบิน
สาธารณะฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐/๑๔ มาตรา ๖๐/๑๕ มาตรา ๖๐/๑๖ และมาตรา ๖๐/
๑๗ ที่ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการอย่างร้ายแรง 

(๗) มีการสั่งพักใช้ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป
ภายในช่วงเวลาสองปี 

เมื่อผู้อํานวยการสั่งเพิกถอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ให้ผู้ได้รับ
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะส่งคืนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะต่อ
ผู้อํานวยการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่งเพิกถอนใบรับรอง 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๓๓๒๒๑  เพื่อประโยชน์แห่งความต่อเนื่องของการให้บริการสาธารณะ 

ในกรณีที่มีการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๓๑ 
หรือมาตรา ๖๐/๓๒ รัฐมนตรีหรือผู้อํานวยการอาจสั่งให้พนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดําเนินงานสนามบิน
                                                 

๒๒๐ มาตรา ๖๐/๓๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๑ มาตรา ๖๐/๓๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต่อไปเป็นการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนที่จะเกิดแก่
สาธารณะได้  ทั้งนี้ ให้นํามาตรา ๖๐/๒๓ มาตรา ๖๐/๒๔ มาตรา ๖๐/๒๕ มาตรา ๖๐/๒๖ มาตรา 
๖๐/๒๗ มาตรา ๖๐/๒๘ มาตรา ๖๐/๒๙ และมาตรา ๖๐/๓๐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐/๓๔๒๒๒  (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๖๐/๓๕๒๒๓  (ยกเลิก) 
 

หมวด ๖ ทวิ 
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก๒๒๔ 

   
 

มาตรา ๖๐/๓๖๒๒๕  ในหมวดนี้ 
“ปีบัญชี” หมายความว่า ปีบัญชีที่เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตต้อง

จัดทําบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยการบัญชี แต่สําหรับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่
ไม่ใช่บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน ให้หมายความรวมถึงปีงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ 

 
มาตรา ๖๐/๓๗๒๒๖  ค่าบริการผู้โดยสารขาออกให้เรียกเก็บได้เพื่อใช้ในวัตถุประสงค์

เกี่ยวกับความปลอดภัยและการบํารุงรักษาสนามบิน การจัดหาและปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกใน
สนามบินสําหรับผู้โดยสาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน 

เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตจะเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก
จากผู้โดยสารอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาตได้ เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 

 
มาตรา ๖๐/๓๘๒๒๗  เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตที่ประสงค์จะเรียก

เก็บค่าบริการผู้โดยสารตามมาตรา ๖๐/๓๗ ให้ย่ืนคําขอต่อผู้อํานวยการเพื่อเสนอรัฐมนตรีอนุมัติ  
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

                                                 
๒๒๒ มาตรา ๖๐/๓๔ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒๓ มาตรา ๖๐/๓๕ ยกเลิกโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๒๒๔ หมวด ๖ ทวิ ค่าบริการผู้โดยสารขาออก มาตรา ๖๐/๓๖ ถึงมาตรา ๖๐/๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม

โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๕ มาตรา ๖๐/๓๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๖ มาตรา ๖๐/๓๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๗ มาตรา ๖๐/๓๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๖๐/๓๙๒๒๘  ค่าบริการผู้โดยสารขาออกให้ใช้จ่ายได้ เพื่อการดังต่อไปนี้ 
(๑) การซ่อมแซม ปรับปรุง หรือขยายสนามบิน 
(๒) การจัดหา ปรับปรุง หรือดําเนินงานสิ่งอํานวยความสะดวกในสนามบินให้แก่

ผู้โดยสาร 
(๓) การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 
(๔) การก่อสร้างหรือการติดต้ังอุปกรณ์เพื่อลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจากการ

ใช้สนามบิน 
(๕) การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากการใช้สนามบิน 
(๖) การอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับสนามบิน ตามท่ีรัฐมนตรีอนุมัติ 
 
มาตรา ๖๐/๔๐๒๒๙  ให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตที่ได้รับอนุมัติ ให้

เรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง จัดทํา 
(๑) งบที่แสดงรายได้และค่าใช้จ่ายของค่าบริการผู้โดยสารขาออก ตามหลักเกณฑ์

การปันส่วนที่ผู้อํานวยการเห็นชอบ 
(๒) งบประมาณประจําปี โดยให้แยกเป็นงบลงทุนและงบทําการ 
(๓) รายงานเกี่ยวกับการเงินแสดงถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคใน

การรับและจ่ายเงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่ได้รับ 
งบประมาณประจําปีตาม (๒) ให้ย่ืนต่อผู้อํานวยการก่อนเริ่มปีบัญชีไม่น้อยกว่าเก้า

สิบวันและในกรณีที่ค่าใช้จ่ายงบลงทุนมีจํานวนเกินกว่าที่กําหนดในกฎกระทรวงให้จัดทําเป็นโครงการ
เสนอต่อรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติก่อน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

รายงานเกี่ยวกับการเงินตาม (๓) ให้ย่ืนต่อผู้อํานวยการทุกครึ่งรอบปีบัญชีภายในหก
สิบวันนับแต่วันครบกําหนด 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๔๑๒๓๐  เพื่อประโยชน์ในการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสาร 

เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตอาจขอให้ผู้อํานวยการกําหนดให้เจ้าของหรือผู้จดทะเบียน
อากาศยานหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกแทนได้ 

ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้เจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดําเนินการ
เดินอากาศเป็นผู้จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในข้อกําหนด  
ทั้งนี้ จะกําหนดให้มีค่าตอบแทนการจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกแก่ผู้จัดเก็บไว้ด้วยก็ได้ 
                                                 

๒๒๘ มาตรา ๖๐/๓๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๙ มาตรา ๖๐/๔๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๐ มาตรา ๖๐/๔๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บุคคลตามวรรคสอง มีหน้าที่จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกและนําส่งให้แก่
เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาต ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กําหนดใน
ข้อกําหนด ในกรณีที่ไม่นําส่งหรือนําส่งเงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกไม่ครบภายในกําหนดระยะเวลา 
บุคคลนั้นต้องชดใช้จํานวนเงินค่าบริการที่ขาดพร้อมด้วยเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าต่อปีให้แก่เจ้าของหรือ
ผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาต 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๔๒๒๓๑  เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการจัดเก็บและการใช้จ่าย

ค่าบริการผู้โดยสารขาออกให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑ )  เข้าไปในสนามบินอนุญาต หรือสถานที่ประกอบการของเจ้าของหรือ

ผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาต หรือของผู้มีหน้าที่จัดเก็บตามมาตรา ๖๐/๔๑ วรรคสอง ในระหว่าง
เวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาทําการของสถานที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติการตามความในหมวดนี้ 

(๒) ตรวจสอบการทํางบประมาณ การจัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกและการทํา
บัญชี 

(๓) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับค่าบริการผู้โดยสารขาออก 
(๔) มีหนังสือเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๖๐/๔๓๒๓๒  เพื่อประโยชน์ในการบริหารสนามบินที่ใช้เพื่อสาธารณะเป็น

การทั่วไป ให้รัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตนําเงินที่ได้จากการ
จัดเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกในอัตราไม่เกินร้อยละสิบเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ 

 
มาตรา ๖๐/๔๔๒๓๓  ให้กรมท่าอากาศยานจัดต้ังเงินทุนหมุนเวียนขึ้นทุนหนึ่งตาม

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง 
ในกรณีที่สนามบินอนุญาตตามหมวดนี้ ดําเนินงานโดยกรมท่าอากาศยานให้นําส่ง

เงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่กรมท่าอากาศยานจัดเก็บได้ตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง เข้าบัญชี
เงินทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง 

การใช้จ่ายเงินจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการในการใช้จ่ายเงินตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง 
                                                 

๒๓๑ มาตรา ๖๐/๔๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๒ มาตรา ๖๐/๔๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๓ มาตรา ๖๐/๔๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

และให้อธิบดีจัดทํารายงานการเงินเกี่ยวกับการรับจ่ายเงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกที่ได้รับตามวรรค
สอง ย่ืนต่อรัฐมนตรีทุกหกเดือน 

[คําว่า “กรมท่าอากาศยาน” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๒ แห่งพระราชกําหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๔๕๒๓๔  ในกรณีที่ผู้ดําเนินการเดินอากาศ เจ้าของหรือผู้ดําเนินการ

สนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เจ้าของหรือผู้ดําเนินการเครื่องอํานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ หรือผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยาน เรียกเก็บค่าโดยสาร ค่าระวาง 
ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ เกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๖๐/๓๗ 
วรรคสองหรือมาตรา ๖๐ ฉ แล้วแต่กรณี ให้อธิบดีสั่งให้นําเงินส่วนที่เกินส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียน
ตามมาตรา ๖๐/๔๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่เกินกว่าสิบห้าวัน และในกรณีที่ไม่นําส่ง ให้
คิดเงินเพิ่มในอัตราร้อยละยี่สิบห้าต่อปี 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีอาจอนุมัติให้ขยายกําหนดเวลาในการนําส่งเงินส่วน
ที่เกินและหรือเงินเพิ่ม  ทั้งนี้ โดยให้ชําระดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์
โดยทั่วไปตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

ในกรณีที่มีข้อโต้แย้ง ให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองว่าด้วยการ
อุทธรณ์คําสั่งทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๘ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐/๔๖๒๓๕  ความในหมวดนี้ให้ใช้บังคับแก่ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่

ให้บริการสาธารณะด้วย 
 

หมวด ๖ ตร ี
บริการในลานจอดอากาศยาน และบริการช่างอากาศ๒๓๖ 

   
 

มาตรา ๖๐ จัตวา๒๓๗  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดลาน
จอดอากาศยานของสนามบินอนุญาต 

เมื่อรัฐมนตรีกําหนดลานจอดอากาศยานของสนามบินอนุญาตใดแล้ว ห้ามมิให้
บุคคลใดประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ แล้วแต่กรณี จากพนักงาน
เจ้าหน้าที่โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
                                                 

๒๓๔ มาตรา ๖๐/๔๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๕ มาตรา ๖๐/๔๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๖ หมวด ๖ ตรี บริการในลานจอดอากาศยาน และบริการช่างอากาศ มาตรา ๖๐ จัตวา ถึง

มาตรา ๖๐ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๓๗ มาตรา ๖๐ จัตวา เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๖๐ เบญจ๒๓๘  ผู้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศ

ยานหรือบริการช่างอากาศ ต้องมีคุณสมบัติและมีลักษณะตามข้อบังคับ หรือเป็นสายการบินที่กําหนด
ของต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยได้ยอมรับแล้วตามความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศ และประเทศ
ที่กําหนดสายการบินนั้นมิได้วางข้อห้ามหรือข้อกํากัดแก่สายการบินที่กําหนดของไทยในการ
ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศในประเทศนั้น 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการใน
ลานจอดอากาศยานหรือบริการช่างอากาศ อายุใบอนุญาต การพักใช้ใบอนุญาต และการเพิกถอน
ใบอนุญาตดังกล่าวให้กําหนดโดยกฎกระทรวง 

บุคคลซึ่งได้รับอนุญาตตามมาตรานี้ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจ้าหน้าที่
กําหนด 

[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๖๐ ฉ๒๓๙  ผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานจะเก็บค่าบริการ

ในลานจอดอากาศยานได้ไม่เกินอัตราที่ผู้อํานวยการอนุมัติด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๖๐ สัตต๒๔๐  ห้ามมิให้ผู้ใดเข้าไปในลานจอดอากาศยานเว้นแต่จะได้ปฏิบัติ

ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดโดยเจ้าของสนามบินอนุญาตหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจาก
เจ้าของให้เป็นผู้รักษาสนามบินอนุญาต 

ผู้เข้าไปในลานจอดอากาศยานต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

หมวด ๗ 
อุบัติเหตุ 

   
 

มาตรา ๖๑๒๔๑  เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักรหรือแก่
อากาศยานไทยในต่างประเทศ ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นในกรณีอากาศยานไทย หรือตัวแทน
เจ้าของในกรณีอากาศยานต่างประเทศ แจ้งอุบัติเหตุนั้นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่โดยไม่ชักช้า และทํา
                                                 

๒๓๘ มาตรา ๖๐ เบญจ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๓๙ มาตรา ๖๐ ฉ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๔๐ มาตรา ๖๐ สัตต เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
๒๔๑ มาตรา ๖๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

รายงานตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนด และดําเนินการทั้งปวงตามกฎหมายว่าด้วยการดําเนินการ
เกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยาน 

เมื่อสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้รับแจ้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่อากาศ
ยานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว 

 
มาตรา ๖๒๒๔๒  เมื่อเกิดอุบัติเหตุแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักร ให้อากาศยาน

นั้นอยู่ในความพิทักษ์ของปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย และ
ห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้นโดยมิได้รับ
อนุญาตจากปลัดกระทรวงคมนาคมหรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย พนักงานฝ่ายปกครอง 
หรือตํารวจ เว้นแต่กรณีจําเป็นเพื่อ 

(๑) ให้คน ไปรษณียภัณฑ์และสัตว์พ้นภัย 
(๒) คุ้มครองอากาศยานนั้นมิให้เสียหายโดยไฟไหม้หรือเหตุอ่ืนใด 
(๓) ป้องกันภยันตรายมิให้เกิดแก่ประชาชน 
(๔) เคลื่อนย้ายอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้นมิให้กีดขวางต่อการ

เดินอากาศหรือการขนส่งอย่างอื่น 
(๕) เคลื่อนย้ายอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้นไปสู่ที่ปลอดภัยเมื่ออับปางใน

น้ํา หรือ 
(๖) เคลื่อนย้ายสิ่งของหรือสินค้าให้พ้นภยันตราย ในกรณีนี้ให้ทําภายใต้ความ

ควบคุมดูแลของปลัดกระทรวงคมนาคม หรือผู้ซึ่งปลัดกระทรวงคมนาคมมอบหมาย พนักงานฝ่าย
ปกครอง หรือตํารวจ 

 
มาตรา ๖๓  ให้รัฐมนตรีมีอํานาจแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการ

สอบสวนในเรื่องใด ๆ อันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร 
 
มาตรา ๖๔  ให้คณะกรรมการสอบสวนที่ได้แต่งต้ังขึ้นตามมาตรา ๖๓ มีอํานาจ

ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งอากาศยานหรือส่วนของอากาศ

ยานที่ประสบอุบัติเหตุนั้นตกหรือปรากฏอยู่ 
(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยคําหรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่

เกี่ยวข้องกับอากาศยานซึ่งประสบอุบัติเหตุ 
 

หมวด ๘ 
อํานาจตรวจ ยึดและหน่วงเหนี่ยว 

   
 

มาตรา ๖๕  ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจเรียกตรวจเอกสารตามมาตรา ๑๖ และ
                                                 

๒๔๒ มาตรา ๖๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ถ้าปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับเอกสารใด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ
ยึดเอกสารนั้นไว้เพื่อดําเนินการต่อไปได้ 

 
มาตรา ๖๖  เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจ 
(๑) เข้าในสถานที่ใด ๆ แห่งสนามบินอนุญาต ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานหรือ

สถานที่ต้ังเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
(๒) เข้าในโรงงานหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่สร้าง ประกอบ ซ่อม หรือตรวจและถอดปรับ

อากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน และตรวจสอบการเหล่านั้นตลอดถึงส่วนต่าง ๆ และแบบที่
เกี่ยวกับส่วนเหล่านั้นในระหว่างเวลาทํางาน 

(๓) ขึ้นตรวจและค้นอากาศยานซึ่งมีเหตุที่จะเชื่อว่ามีของต้องห้ามหรือต้องกํากัดตาม
พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด หรือของซึ่งได้นําเข้าในหรือจะนําออกนอกราชอาณาจักร อัน
เป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร 

(๔) ตรวจอากาศยานซึ่งมีใบสําคัญสมควรเดินอากาศแล้วเป็นครั้งคราวตามที่
เห็นสมควร 

(๕) เข้าตรวจสถานที่เก็บอากาศยาน 
(๖) ยึดของต้องห้ามหรือต้องกํากัดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดหรือของ

ซึ่งได้นําเข้าในหรือจะนําออกนอกราชอาณาจักรอันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร 
 
มาตรา ๖๗  เมื่อมีการฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบัญญัตินี้เกี่ยวกับอากาศยานใด ให้

พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจหน่วงเหนี่ยวการออกเดินทางของอากาศยานนั้น 
 
มาตรา ๖๗/๑๒๔๓  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้อํานวยการ ผู้ซึ่ง

ผู้อํานวยการมอบหมาย หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องแสดงบัตรประจําตัวต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 
บัตรประจําตัวให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๖๗/๒๒๔๔  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการ ผู้ซึ่ง

ผู้อํานวยการมอบหมาย และพนักงานเจ้าหน้าที่ เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 

หมวด ๙ 

                                                 
๒๔๓ มาตรา ๖๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔๔ มาตรา ๖๗/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บทกําหนดโทษ๒๔๕ 
   

 
มาตรา ๖๘๒๔๖  ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับ

ไม่เกินห้าหมื่นบาท 
(๑) นําอากาศยานทําการบิน โดยไม่นําใบสําคัญการจดทะเบียน ใบสําคัญสมควร

เดินอากาศ สมุดปูมเดินทาง ใบอนุญาตเครื่องวิทยุสื่อสารถ้ามีเครื่องวิทยุสื่อสาร บัญชีแสดงรายชื่อ
ผู้โดยสารและบัญชีแสดงรายการสินค้าติดไปกับอากาศยานตามมาตรา ๑๖ (๑) (๓) (๔) (๖) (๗) (๘) 
หรือ (๙) 

(๒) นําอากาศยานทําการบิน โดยอากาศยานนั้นไม่แสดงเครื่องหมายสัญชาติและ
ทะเบียนหรือไม่ติดแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยานตามมาตรา ๑๖ (๒) 

(๓) นําอากาศยานทําการบิน โดยมีผู้ประจําหน้าที่ที่ไม่นําใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่
ของตนติดไปกับอากาศยานตามมาตรา ๑๖ (๕) 

(๔) นําอากาศยานส่วนบุคคลทําการบิน โดยไม่นําใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วน
บุคคลติดไปกับอากาศยานตามมาตรา ๒๙ เบญจ 

(๕) นําอากาศยานทําการบิน โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจํากัดความสมควร
เดินอากาศหรือข้อจํากัดอ่ืนตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง หรือเงื่อนไข
หรือข้อจํากัดการใช้งานตามมาตรา ๔๑/๙ วรรคสอง ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

ผู้ใดนําอากาศยานทําการบิน โดยอากาศยานนั้นไม่ได้จดทะเบียนอากาศยานตาม
มาตรา ๓๐ หรือไม่มีสมุดปูมเดินทางตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมีผู้ประจําหน้าที่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตผู้
ประจําหน้าที่ในอากาศยานตามมาตรา ๔๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙๒๔๗  ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศผู้ใดกระทําการ

อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

(๑) ไม่จัดให้มีสมุดปูมเดินทางตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีสมุดปูม
เดินทางแต่มีรายการไม่ครบถ้วนตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง 

(๒) ไม่เก็บรักษาสมุดปูมเดินทางตามที่กําหนดในข้อกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๖/๑ 
วรรคสาม 

(๓) ไม่จัดให้มีเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือไม่ติดแผ่นแสดงเครื่องหมาย
อากาศยานตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดที่ออกตามมาตรา ๓๓ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
                                                 

๒๔๕ หมวด ๙ บทกําหนดโทษ มาตรา ๖๘ ถึงมาตรา ๑๒๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๔๖ มาตรา ๖๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔๗ มาตรา ๖๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๗๐๒๔๘  ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดไม่บันทึกรายการในสมุดปูมเดินทาง บันทึก

รายการในสมุดปูมเดินทางไม่ครบถ้วน หรือบันทึกรายการในสมุดปูมเดินทางไม่ตรงตามความเป็นจริง
ตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๑๒๔๙  ผู้ดําเนินการเดินอากาศผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) ไม่จัดให้มีบัญชีแสดงรายชื่อผู้โดยสารหรือบัญชีแสดงรายการสินค้าตามมาตรา 

๑๖/๓ วรรคหนึ่ง หรือจัดให้มีแต่มีรายการไม่ครบถ้วนหรือมีรายการไม่ตรงตามความเป็นจริง 
(๒) ไม่เก็บรักษาบัญชีหรือไม่บันทึกรายการในบัญชีตามที่กําหนดในข้อกําหนดตาม

มาตรา ๑๖/๓ วรรคสอง 
(๓) ไม่จัดให้มีแผนการบินหรือแผนปฏิบัติการบินตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๖/๔ 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๗๒๒๕๐  เว้นแต่จะมีกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายแก่อากาศยานหรือ

บุคคลในอากาศยานผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําอากาศยานขึ้นลงโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๕๐ ทวิ 
(๒) นําอากาศยานบินนอกเส้นทางบินที่กําหนดในข้อกําหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘ 
[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๕ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๗๓๒๕๑  ผู้ควบคุมอากาศยานผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
(๑) นําอากาศยานทําการบินโดยไม่มีแผนการบินตามมาตรา ๑๘/๑ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่กําหนดในข้อบังคับที่ออกตาม

มาตรา ๑๘/๒ 
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรทางอากาศที่กําหนดในข้อบังคับที่ออกตาม

มาตรา ๑๘/๓ 
(๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับหรือข้อกําหนดตามมาตรา ๑๙ 
 

                                                 
๒๔๘ มาตรา ๗๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔๙ มาตรา ๗๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๒๕๐ มาตรา ๗๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕๑ มาตรา ๗๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๗๔๒๕๒  ผู้กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ผู้ดําเนินการเดินอากาศเก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนด หรือเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ 

(๒) เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ซึ่ง
ให้บริการแก่สาธารณะเก็บค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใด นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรา 
๕๖ วรรคหนึ่ง หรือเกินอัตราที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนดหรืออนุมัติตามมาตรา ๕๖ วรรค
สองหรือวรรคสาม แล้วแต่กรณี 

(๓) เจ้าของหรือผู้ดําเนินการเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ซึ่ง
ให้บริการแก่สาธารณะเก็บค่าบริการโดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๗ 

(๔) คณะกรรมการ กรรมการ และพนักงานของนิติบุคคลที่ได้รับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะกระทํากิจการใด ๆ ของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๖๐/๒๖ 

(๕) เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออก โดย
ไม่ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีหรือเก็บเกินกว่าที่รัฐมนตรีอนุมัติตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง 

(๖) ผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานผู้ใดเก็บค่าบริการเกินอัตราที่
ผู้อํานวยการอนุมัติตามมาตรา ๖๐ ฉ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๗๕๒๕๓  ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดําเนินการเดินอากาศ ผู้ประจําหน้าที่

บุคคลอ่ืนในอากาศยาน หรือผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ 
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

ผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ หรือ
ผู้ประกอบการในสนามบินอนุญาต หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยหรือแผน
นิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี 
หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๖๒๕๔  ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) นําอากาศยานบินเข้าหรือบินผ่านเขตห้ามหรือเขตกํากัดการบินซึ่งรัฐมนตรีได้

ประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๒ 
(๒) นําอากาศยานไทยบินออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือ

จากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๗ 

                                                 
๒๕๒ มาตรา ๗๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕๓ มาตรา ๗๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕๔ มาตรา ๗๖ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๓) นําอากาศยานต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้นลงในราชอาณาจักรโดยไม่มีสิทธิ
หรือไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๘ 

(๔) นําอากาศยานทหารต่างประเทศบินผ่านหรือขึ้นลงในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๙ 

 
มาตรา ๗๗๒๕๕  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๖๐ สัตต วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๘๒๕๖  ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน หรือทิ้งร่มอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาต

เป็นหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๔ 
(๒) ขัดขวางหรือหลีกเลี่ยงการตรวจค้นตามมาตรา ๖๐/๑๗ มาตรา ๖๐/๑๘ หรือ

มาตรา ๖๐/๑๙ 
(๓) ขัดขวางการเข้าดําเนินการหรือเข้าควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือ

ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ หรือมาตรา ๖๐/๓๓ 
(๔) ไม่แจ้งการครอบครองทรัพย์สินหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือที่ขึ้นลง

ช่ัวคราวที่ถูกสั่งควบคุมการดําเนินงานให้คณะกรรมการควบคุมสนามบินทราบตามมาตรา ๖๐/๒๗ 
 
มาตรา ๗๙๒๕๗  ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุกไม่

เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) ส่งหรือพายุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตาม

มาตรา ๒๕ 
(๒) ส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๖ 
(๓) เป็นผู้ประจําหน้าที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๔๒ 
ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานทําการบินโดยรู้ว่ามีผู้กระทําความผิดตาม (๑) หรือ 

(๒) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๘๐๒๕๘  ผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา 

๕๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๖๐ เบญจ วรรคสาม ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่กําหนดในการ
อนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

 

                                                 
๒๕๕ มาตรา ๗๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕๖ มาตรา ๗๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕๗ มาตรา ๗๙ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๕๘ มาตรา ๘๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๘๑๒๕๙  ผู้ใดใช้อากาศยานส่วนบุคคลทําการบินโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
ผู้อํานวยการตามมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสน
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๗ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๘๒๒๖๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้แนบท้ายใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติ
ให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๘๓๒๖๑  ผู้จดทะเบียนอากาศยานผู้ใดไม่ส่งคืนใบสําคัญการจดทะเบียนตาม

มาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรอง
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น
บาทและปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะส่งคืน 

 
มาตรา ๘๔๒๖๒  ผู้ใดแสดงหรือใช้เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือแผ่นแสดง

เครื่องหมายอากาศยานบนอากาศยาน ที่แตกต่างไปจากที่กําหนดในข้อกําหนดตามมาตรา ๓๓ หรือ
นําอากาศยานที่แสดงหรือใช้เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยาน
ดังกล่าวทําการบิน โดยรู้ว่าอากาศยานนั้นแสดงหรือใช้เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือแผ่น
แสดงเครื่องหมายอากาศยานโดยมิชอบ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับต้ังแต่สี่
หมื่นบาทถึงสองแสนแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๘๕๒๖๓  ผู้ได้รับใบรับรองแบบผู้ใดไม่แจ้งคําสั่งของผู้อํานวยการตามมาตรา 

๔๑/๑๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
 
มาตรา ๘๖๒๖๔  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๑) (๓) (๗) หรือ 

(๘) 

                                                 
๒๕๙ มาตรา ๘๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖๐ มาตรา ๘๒ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖๑ มาตรา ๘๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖๒ มาตรา ๘๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖๓ มาตรา ๘๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖๔ มาตรา ๘๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามแบบ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่ กําหนดใน
ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๓๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๑/๓๕ วรรค
หนึ่ง หรือมาตรา ๔๑/๔๑ หรือมาตรา ๔๑/๕๑ 

(๓) ไม่แจ้งการผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพหรือบริภัณฑ์ที่แตกต่างไปจากแบบที่ไม่ใช่
สาระสําคัญต่อผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑/๔๒ (๑) หรือมาตรา ๔๑/๕๒ (๑) 

[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๘๗๒๖๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตหรือมีสิทธิผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่

ปฏิบัติตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๒) หรือข้อกําหนดที่ออกตามมาตรา ๔๑/๔๕ หรือ
มาตรา ๔๑/๕๖ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๘๒๖๖  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๔) (๕) หรือ (๖) ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับ
ไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๔ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๘๙๒๖๗  ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) ผลิตอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๒๑ 
(๒) ผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๓๒ 
(๓) ประกอบกิจการหน่วยซ่อมโดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา ๔๑/๙๔ 
(๔) ประกอบกิจการบํารุงรักษาอากาศยานต่างประเทศในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับ

ใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๑๐ 
(๕) เปิดสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานให้บริการแก่สาธารณะ โดย

ไม่ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๖๐/๑ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๙๐๒๖๘  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานหรือใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบ

สําคัญของอากาศยานผู้ใดผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน อันเป็นการฝ่าฝืน
                                                 

๒๖๕ มาตรา ๘๗ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ 

๒๖๖ มาตรา ๘๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖๗ มาตรา ๘๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขหรือข้อจํากัดที่ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๔๑/๒๗ วรรคสาม หรือ
มาตรา ๔๑/๓๓ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๙๑๒๖๙  ผู้ใดผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/

๓๗ หรือผลิตบริภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๔๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือ
ปรับไม่เกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๒๒๗๐  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพหรือใบอนุญาตผลิต

บริภัณฑ์ผู้ใด ผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพหรือบริภัณฑ์แตกต่างไปจากแบบในสาระสําคัญโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑/๔๒ (๒) หรือมาตรา ๔๑/๕๒ (๒) ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่
หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๙๓๒๗๑  เจ้าของอากาศยาน ผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดําเนินการ

เดินอากาศผู้ใดผลิตช้ินส่วนเพื่อใช้ในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศ
ยานของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑/๔๔ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๙๔๒๗๒  เจ้าของอากาศยาน ผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดําเนินการ

เดินอากาศผู้ใดผลิตช้ินส่วนเพื่อใช้ในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศ
ยานของตน หรือใช้งานชิ้นส่วนดังกล่าวโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการ
ผลิตและการใช้งานตามที่ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๔๑/๔๔ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่
เกินสองแสนบาท 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 

                                                                                                                                            
๒๖๘ มาตรา ๙๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๖๙ มาตรา ๙๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗๐ มาตรา ๙๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗๑ มาตรา ๙๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗๒ มาตรา ๙๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๙๕๒๗๓  ผู้ใดปลอมเครื่องหมายหรือรหัสกํากับของผลิตภัณฑ์ลงบนผลิตภัณฑ์
ตามมาตรา ๔๑/๕๕ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับต้ังแต่สองแสนบาทถึงหนึ่ง
ล้านสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๖๒๗๔  ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจําคุก

ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) ไม่ยินยอมให้ผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑/๕๗ 

มาตรา ๖๐/๒๐ มาตรา ๖๐/๔๒ หรือมาตรา ๖๖ 
(๒) ไม่ยินยอมให้คณะกรรมการสอบสวนปฏิบัติการตามมาตรา ๖๔ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๙๗๒๗๕  ผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ์ผู้ใดโอนใบอนุญาตผลิตโดยไม่ได้รับ

อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๖๐ หรือผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะผู้ใดโอนใบรับรอง
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
สองแสนบาท 

 
มาตรา ๙๘๒๗๖  พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตที่ได้รับใบอนุญาตให้มีอํานาจ

ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศหรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๖๖ วรรคสี่ หรือตามมาตรา ๔๑/๗๔ วรรคสอง หรือพนักงานของ
ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนของ
ผู้ดําเนินการเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจค้นตาม
ข้อกําหนดที่ออกตามมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง และการกระทําดังกล่าวไม่เป็นความผิดต่อตําแหน่ง
หน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

[คําว่า “ข้อกําหนด” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๙๙๒๗๗  ผู้ใดบํารุงรักษาอากาศยานโดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 

๔๑/๗๙ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่หนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐๒๗๘  ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืน

หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 
                                                 

๒๗๓ มาตรา ๙๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗๔ มาตรา ๙๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗๕ มาตรา ๙๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗๖ มาตรา ๙๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗๗ มาตรา ๙๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
มาตรา ๑๐๑๒๗๙  ผู้ใดนําอากาศยานทําการบินโดยฝ่าฝืนมาตรา ๔๑/๘๙ ต้องระวาง

โทษจําคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปี หรือปรับต้ังแต่สี่หมื่นบาทถึงสองแสนแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๐๒๒๘๐  ผู้ใดนําอากาศยานทําการบินโดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่

ผู้อํานวยการกําหนดตามมาตรา ๔๑/๙๐ หรือมาตรา ๔๑/๙๑ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๐๓๒๘๑  ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง

ดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวิธีการ เงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่กําหนดไว้ในใบรับรอง

หน่วยซ่อมตามมาตรา ๔๑/๙๙ 
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อํานวยการกําหนดในการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานที่ให้ช่วงไปตามมาตรา ๔๑/๑๐๔ วรรคสอง 
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการผลิตช้ินส่วนของ

อากาศยานที่ผู้อํานวยการกําหนดในการอนุญาตให้ผลิตเพื่อใช้ในการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๑๐๕ 
วรรคสอง 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๐๔๒๘๒  พนักงานหรือนายช่างของหน่วยซ่อมซึ่งมีอํานาจลงนามในหนังสือ

รับรองงาน ผู้ใดรับรองงานตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) อันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษ
จําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ดําเนินการหน่วยซ่อมผู้ใดละเลยปล่อยให้พนักงานหรือนายช่างของหน่วยซ่อม
รับรองงานตามวรรคหนึ่งอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับพนักงานหรือนายช่างของหน่วยซ่อม
ตามวรรคหนึ่ง 

พนักงานหรือนายช่างของหน่วยซ่อมซึ่งมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองงานผู้ใดฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๐๒ วรรคสาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้า
หมื่นบาท 

 

                                                                                                                                            
๒๗๘ มาตรา ๑๐๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๗๙ มาตรา ๑๐๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘๐ มาตรา ๑๐๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘๑ มาตรา ๑๐๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘๒ มาตรา ๑๐๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๐๕๒๘๓  ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมหรือผู้ดําเนินการหน่วยซ่อมผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๑๐๓ ต้องระวางโทษปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้า
แสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๖๒๘๔  ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมผู้ใดผลิตช้ินส่วนของอากาศยานเพื่อใช้

เองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑/๑๐๕ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๐๗๒๘๕  เจ้าของ ผู้จดทะเบียนหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศอากาศยาน

ต่างประเทศผู้ใดไม่แจ้งการบํารุงรักษาให้ผู้อํานวยการทราบตามมาตรา ๔๑/๑๐๙ วรรคหนึ่ง ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินห้าแสนบาท 

เจ้าของ ผู้จดทะเบียนหรือผู้ดําเนินการเดินอากาศอากาศยานต่างประเทศผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๐๙ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสน
บาท 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๐๘๒๘๖  ผู้ประจําหน้าที่ผู้ใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้อง

ระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีสิทธิทําการตามที่กําหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๕ 
(๒) ไม่ปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดในข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๙ 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่โดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๐ 
[คําว่า “ข้อบังคับ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๖ แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๐๙๒๘๗  ผู้ใดจัดต้ังสนามบินหรือเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

เดินอากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๑ หรือจัดต้ังที่ขึ้นลงชั่วคราวของ
อากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสิบปีและปรับไม่เกินสองล้านบาท 

 

                                                 
๒๘๓ มาตรา ๑๐๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘๔ มาตรา ๑๐๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘๕ มาตรา ๑๐๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘๖ มาตรา ๑๐๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘๗ มาตรา ๑๐๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑๐๒๘๘  ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผู้จัดการ
สนามบินสาธารณะผู้ใดไม่ควบคุมดูแลให้มีการใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ช่ัวคราวอนุญาตตามที่ได้รับใบรับรอง โดยผิดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่ระบุไว้ในใบรับรองตามมาตรา 
๖๐/๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวัน
ละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นการกระทําโดยผิดเงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่
ระบุไว้ในใบรับรองว่าเป็นเงื่อนไขหรือข้อจํากัดที่เป็นสาระสําคัญ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน 
และปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท และในกรณีที่เป็นความผิดต่อเนื่องกันให้ปรับอีกวันละสองหมื่นบาท
จนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง 

 
มาตรา ๑๑๑๒๘๙  ผู้ใดเป็นผู้จัดการสนามบินสาธารณะโดยไม่ได้รับใบรับรองจาก

ผู้อํานวยการตามมาตรา ๖๐/๑๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๑๒๒๙๐  ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผู้จัดการ

สนามบินสาธารณะผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖๐/๑๕ ต้องระวางโทษ
ปรับต้ังแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท 

 
มาตรา ๑๑๓๒๙๑  ผู้ใดประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการช่าง

อากาศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๖๐ จัตวา วรรคสอง ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๔๒๙๒  ผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือตัวแทนเจ้าของอากาศยานในกรณี

อากาศยานต่างประเทศผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท 
 
มาตรา ๑๑๕๒๙๓  ผู้ใดปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดแก่อากาศยาน

อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๒ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ 

 

                                                 
๒๘๘ มาตรา ๑๑๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘๙ มาตรา ๑๑๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙๐ มาตรา ๑๑๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙๑ มาตรา ๑๑๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙๒ มาตรา ๑๑๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙๓ มาตรา ๑๑๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๑๑๖๒๙๔  ผู้ใดมีผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อจําหน่ายโดยรู้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตไม่
เป็นไปตามแบบหรือมาตรฐานที่ปรากฏเครื่องหมายหรือรหัสกํากับไว้ที่ผลิตภัณฑ์นั้น ต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๗๒๙๕  ผู้ใดปลอมใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสําคัญ หนังสืออนุญาตหรือ

หนังสือรับรอง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจําคุกต้ังแต่หกเดือนถึงห้าปี หรือ
ปรับต้ังแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผู้ใดใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง 

ถ้าผู้กระทําความผิดตามวรรคสอง เป็นผู้ปลอมเอกสารตามวรรคหนึ่งด้วย ให้ลงโทษ
ตามวรรคสองแต่กระทงเดียว 

 
มาตรา ๑๑๘๒๙๖  ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นนิติบุคคล 

กรรมการหรือผู้จัดการหรือผู้รับผิดชอบในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น ต้องรับโทษตามที่
บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้นด้วย เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าการกระทํานั้น ได้กระทําโดยตนมิได้รู้เห็นหรือ
ยินยอม หรือตนได้จัดการตามสมควรเพื่อป้องกันมิให้เกิดความผิดนั้นแล้ว 

 
มาตรา ๑๑๙๒๙๗  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว หรือ

โทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับ ให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๒๐ มีอํานาจเปรียบเทียบได้ 
ผู้อํานวยการอาจออกข้อบังคับกําหนดให้การกระทําความผิดซ้ํา หรือการกระทํา

ความผิดที่เห็นว่าร้ายแรง เป็นความผิดที่ไม่อาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งได้ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๒๐๒๙๘  ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ ได้แก่ 
(๑) พนักงานสอบสวน สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินห้าหมื่นบาท 

หรือโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรือโทษปรับตามมาตรา ๗๗ 
(๒) ผู้อํานวยการ สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือ

โทษจําคุกไม่เกินหกเดือนหรือโทษปรับที่ไม่ใช่ความผิดที่อยู่ในอํานาจของพนักงานสอบสวนตาม (๑) 
(๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งต้ัง สําหรับความผิดที่มีโทษ

ปรับสถานเดียวเกินกว่าห้าหมื่นบาท หรือโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือโทษปรับที่ไม่ใช่ความผิดที่อยู่ใน
อํานาจของพนักงานสอบสวนตาม (๑) หรือของผู้อํานวยการตาม (๒) 

                                                 
๒๙๔ มาตรา ๑๑๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙๕ มาตรา ๑๑๗ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙๖ มาตรา ๑๑๘ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙๗ มาตรา ๑๑๙ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๙๘ มาตรา ๑๒๐ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

ในการเปรียบเทียบตามหมวดนี้ ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ (๓) 
ต้องเปรียบเทียบปรับไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่งของอัตราโทษปรับที่บัญญัติไว้สําหรับความผิดนั้น 

[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๓๙ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๒๑๒๙๙  ถ้าการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีทรัพย์สินซึ่งทําหรือ

มีไว้เป็นความผิด หรือเป็นทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้ในการกระทําความผิด หรือเป็นทรัพย์สินที่
บุคคลได้มาโดยการกระทําความผิด ความผิดนั้นอาจเปรียบเทียบได้ต่อเมื่อผู้กระทําความผิดยินยอม
ให้ของกลางที่ยึดหรืออายัด ตกเป็นของแผ่นดิน 

 
มาตรา ๑๒๒๓๐๐  ให้มีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวน

สามคน ประกอบด้วยผู้แทนกระทรวงคมนาคม ผู้แทนสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และ
ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด 

การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด ให้เป็นไป
ตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 

[คําว่า “สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๒ 
แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๒๓๓๐๑  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบว่าผู้ใดกระทําความผิดตามมาตรา 

๑๑๙ ที่ไม่อยู่ในอํานาจของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๒๐ (๑) หากผู้นั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ 
ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ผู้
นั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบดําเนินการต่อไป 

[คําว่า “สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๒ 
แห่งพระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 

 
มาตรา ๑๒๔๓๐๒  ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจออกข้อบังคับกําหนดหลักเกณฑ์และ

วิธีการในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามมาตรา ๑๒๑ 
[คําว่า “ผู้อํานวยการ” แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา ๔๐ แห่งพระราชกําหนดแก้ไข

เพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘] 
 
มาตรา ๑๒๕๓๐๓  เมื่อผู้มีอํานาจเปรียบเทียบได้ทําการเปรียบเทียบกรณีใดแล้ว เมื่อ

ผู้กระทําความผิดได้ชําระค่าปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายในระยะเวลาที่ผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ

                                                 
๒๙๙ มาตรา ๑๒๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐๐ มาตรา ๑๒๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐๑ มาตรา ๑๒๓ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐๒ มาตรา ๑๒๔ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐๓ มาตรา ๑๒๕ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กําหนดซึ่งไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกันตามบทบัญญัติแห่ง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๒๖๓๐๔  ถ้าผู้กระทําความผิดยินยอมให้เปรียบเทียบแล้วไม่ชําระค่าปรับ

ภายในเวลาตามมาตรา ๑๒๕ ให้ดําเนินคดีต่อไป โดยให้อายุความเริ่มนับต้ังแต่วันครบกําหนดชําระ
ค่าปรับตามคําสั่งของผู้มีอํานาจเปรียบเทียบ 

 
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป.  พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๓๐๔ มาตรา ๑๒๖ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม๓๐๕ 
   

 
(๑) ใบอนุญาตส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว์ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ไปกับอากาศยาน 
(๒) ใบสําคญัการจดทะเบียนอากาศยาน ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบรับรองแบบอากาศยาน ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบรับรองแบบส่วนประกอบสําคัญของ ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

อากาศยาน 
(๖) ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๗) การรับรองใบรับรองแบบอากาศยานหรือ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

แบบส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานหรือ 
ใบรับรองแบบส่วนเพิ่มเติม ซึ่งออกโดยรัฐภาคี 
แห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ทําความตกลง 
กับประเทศไทย 

(๘) ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเป็นการชั่วคราว ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ฉบับละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ใบสําคญัสมควรเดินอากาศ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบสําคญัสมควรเดินอากาศสําหรับการส่งออก ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๕) หนังสือรบัรองความสมควรเดินอากาศ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๖) หนังสือรบัรองความสมควรเดินอากาศ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

สําหรับการส่งออก 
(๑๗) ใบอนุญาตเป็นผู้ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ 
(๑๘) ใบรับรองหน่วยซ่อม ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๙) ใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒๐) ใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจําหน้าที่ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท 

ซึ่งออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา 
หรือรัฐที่ได้ทําความตกลงกับประเทศไทย 

(๒๑) ใบอนุญาตจัดต้ังสนามบิน 
(ก) สําหรับสนามบินที่ให้บริการสาธารณะ ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(ข) สําหรับสนามบินส่วนบุคคล ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                 
๓๐๕ อัตราค่าธรรมเนียม เพิ่มโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

(๒๒) ใบอนุญาตจัดต้ังเครื่องอํานวยความสะดวก ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
ในการเดินอากาศ 

(๒๓) ใบอนุญาตจัดต้ังที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน 
(ก) เกินกว่า ๓ เดือน ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ข) ไม่เกิน ๓ เดือน ฉบับละ ๗,๐๐๐ บาท 

(๒๔) ใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
สาธารณะ 

(๒๕) ใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน ฉบับละ ๗๐,๐๐๐ บาท 
สาธารณะชั่วคราว เดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท 

(๒๖) ใบรับรองผู้จัดการสนามบินสาธารณะ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒๗) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการ ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ในลานจอดอากาศยาน 
(๒๘) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการ ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ช่างอากาศ 
(๒๙) ใบแทนใบอนุญาต ใบสาํคัญ ใบรับรอง ก่ึงหนึ่งของใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรอง ใบสําคัญ ใบรับรอง 
 หรือหนังสือรับรองนั้น 
 แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท 
(๓๐) การต่ออายุใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรอง ครั้งละเท่ากับค่าธรรมเนียมสําหรับ 

ใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรองแต่ละฉบับ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พัฒนาการในด้านการบิน
พลเรือนของโลกได้ก้าวหน้าไปเป็นอันมาก โดยเฉพาะในฝ่ายวิชาการ จํานวนอากาศยานที่บิน
ภายในประเทศและที่บินเข้ามาในราชอาณาจักรทวีขึ้นกว่าแต่ก่อนหลายเท่า อากาศยานในปัจจุบันมี
ความเร็วสูงและขนาดโตกว่าแต่ก่อน จําเป็นจะต้องมีการควบคุมการดําเนินการเดินอากาศและ
การจราจรทางอากาศให้รัดกุมย่ิงขึ้น 

จึงเป็นการสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศเสียใหม่ และเพิ่มเติม
บทบัญญัติให้มีคณะกรรมการการบินพลเรือนขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจออกข้อบังคับตามพระราชบัญญัติ
นี้และตามภาคผนวกแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศซึ่งทําขึ้นที่เมืองชิคาโก เมื่อ
วันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ (ค.ศ. ๑๙๔๔) ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นภาคี กับวางบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
จัดต้ังเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ เกี่ยวกับอุบัติเหตุ และเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้ประจําหน้าที่ 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘๓๐๖ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏว่าผู้ควบคุมอากาศ
ยานได้นําอากาศยานไปลงยังที่อ่ืนนอกจากสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานที่
ได้รับอนุญาตหรือที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้ และไปลงยังสนามบินลับ
และบินออกนอกประเทศจนปรากฏผลเสียหายเกิดขึ้นกับอากาศยานเป็นอย่างมาก และปรากฏว่า
ขณะนี้ได้มีผู้ลักลอบสร้างสนามบินลับมากขึ้นเป็นลําดับ เพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติจึงเป็น
การสมควรที่จะแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศให้มีบทบัญญัติรัดกุมย่ิงขึ้น และในโอกาส
เดียวกันก็เพิ่มอัตราโทษให้หนักย่ิงขึ้นด้วย 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒๓๐๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการ
เดินอากาศที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ ไม่มีบทบัญญัติเปิดโอกาสให้ผู้ครอบครองอากาศยานจด
ทะเบียนอากาศยานได้ จึงเป็นการสมควรที่จะแก้ไขให้ผู้ครอบครองอากาศยานซึ่งมีเหตุอันสมควรที่จะ
จดทะเบียนอากาศยานนั้น ให้มีสิทธิจดทะเบียนได้ในเมื่อรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติได้
พิจารณาเห็นว่ามีเหตุสมควรที่จะอนุญาตให้จดทะเบียน 
 
                                                 

๓๐๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๒/ตอนที่ ๖๓/หน้า ๑๓๓๙/๒๓ สิงหาคม ๒๔๙๘ 
๓๐๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๖/ตอนที่ ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หน้า ๕๖/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔๓๐๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันนี้บรรดาสนามบิน
ของนานาประเทศได้เก็บค่าธรรมเนียมจากผู้โดยสารในการที่ใช้สนามบินเป็นท่าขึ้นโดยสารอากาศยาน 
ทางประเทศไทยก็ได้มีสนามบินซึ่งให้บริการแก่ผู้โดยสารได้ตามสมควรแล้ว จึงสมควรเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากผู้โดยสารซึ่งโดยสารออกจากสนามบินดังที่ปฏิบัติกันทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการที่จะ
ได้รายได้มาช่วยในการใช้จ่ายของรัฐต่อไป 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๐๗๓๐๙ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพื่อให้สอดคล้องต้องตามทางปฏิบัติ
อันนานาประเทศนิยมและเพื่อความสะดวกเรียบร้อยในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน จึง
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศในส่วนที่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินให้
เหมาะสมกับภาวการณ์ 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๑๔๓๑๐ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พัฒนาการในด้านการบิน
พลเรือนของโลกได้ก้าวหน้ามาเป็นอันมาก อากาศยานปัจจุบันมีน้ําหนักและขนาดใหญ่กว่าแต่ก่อน
มาก สมควรแก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมค่าขึ้นลงของอากาศยานให้เหมาะสมกับภาวการณ์ และ
ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน  จึงจําเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑๓๑๑ 
 
                                                 

๓๐๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๘/ตอนที่ ๗๖/หน้า ๑๐๖๔/๒๖ กันยายน ๒๕๐๔ 
๓๐๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๑/ตอนที่ ๖๖/หน้า ๔๘๑/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ 
๓๑๐ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘/ตอนที่ ๑๐๖/หน้า ๖๖๒/๕ ตุลาคม ๒๕๑๔ 
๓๑๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๕/ตอนที่ ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐๓/๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีการให้บริการต่าง ๆ ในลาน
จอดอากาศยานและการบริการช่างอากาศเป็นกิจการที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับความปลอดภัยของอากาศยาน 
และผู้โดยสารอากาศยานและการให้ความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินอากาศและการบิน
พลเรือน สมควรวางหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้เพื่อให้การให้บริการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยกําหนดให้การให้บริการดังกล่าวเป็นกิจการที่
ต้องได้รับอนุญาต และกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการอนุญาต กับทั้งสมควรกําหนดให้มีการนําเงิน
ค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่เก็บได้มาใช้ในการอํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารภายในสนามบินได้ 
เพื่อความคล่องตัวในการดําเนินกิจการของสนามบิน  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕๓๑๒ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๖  ในระหว่างที่ยังมิได้มีการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าธรรมเนียม 

หรือยังมิได้มีข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามมาตรา ๖ 
หรือมาตรา  ๕๖  แห่งพระราชบัญญั ติการเดินอากาศ  พ .ศ .  ๒๔๙๗  ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ม เ ติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ให้อัตราค่าธรรมเนียมที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษายังคงใช้บังคับเป็นค่าธรรมเนียมต่อไป จนกว่าจะได้มีกฎกระทรวงหรือข้อบังคับดังกล่าว 
แล้วแต่กรณี 
 

มาตรา ๗  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมขั้นสูงไว้ท้ายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ทําให้ไม่สะดวกในการปรับปรุง
อัตราค่าธรรมเนียมให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและโดยที่ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติ
แยกได้เป็นสองลักษณะ คือ ค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะเป็นค่าภาษี และค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะเป็น
ค่าบริการ จึงสมควรยกเลิกการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมขั้นสูงไว้ท้ายพระราชบัญญัติ และสมควร
แยกประเภทของค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะเป็นค่าภาษีและค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะเป็นค่าบริการออก
จากกัน โดยกําหนดให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีที่จะออกกฎกระทรวงกําหนด “อัตรา” ที่จะเรียกเก็บ
สําหรับค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะเป็นค่าภาษี และมีอํานาจกําหนด “อัตราขั้นสูง” สําหรับ
ค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะเป็นค่าบริการ และให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจกําหนดอัตราที่
จะเรียกเก็บสําหรับค่าธรรมเนียมที่มีลักษณะเป็นค่าบริการ ซึ่งต้องไม่เกินอัตราที่กําหนดไว้ใน 

                                                 
๓๑๒ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๙๙/ตอนที่ ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หน้า ๒๖/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔๓๑๓ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๘  ผู้ได้รับใบสําคัญจดทะเบียนอากาศยานอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้

บังคับ หากประสงค์จะใช้อากาศยานที่จดทะเบียนไว้เป็นอากาศยานส่วนบุคคล ให้ย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ เมื่อได้ย่ืน
คําขอรับใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคลแล้ว ให้ใช้อากาศยานที่ได้จดทะเบียนไว้ในการเดินอากาศ
ต่อไปได้ จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่อนุญาตจากรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๙  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลเห็นสมควรให้เอกชนไม่
ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถใช้อากาศยานส่วนบุคคลได้  ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม
การพัฒนาการขนส่งทางอากาศ และให้มีบุคลากรเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ มากขึ้นเป็นกําลัง
สํารองของประเทศที่อาจเรียกมาใช้ได้เมื่อมีความจําเป็น แต่การให้เอกชนสามารถใช้อากาศยานส่วน
บุคคลได้นั้นอาจมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ จําเป็นจะต้องมีการควบคุม
อย่างเคร่งครัด โดยบังคับให้เอกชนที่ประสงค์จะใช้อากาศยานส่วนบุคคลต้องขอรับใบอนุญาตใช้
อากาศยานส่วนบุคคลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีมีดุลพินิจโดยเด็ดขาดที่จะ
อนุญาตหรือไม่อนุญาต  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๓๑๔ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปัจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่จะ
แปรสภาพรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์กรธุรกิจในรูปบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อให้ภาคเอกชน
ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุน และการบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการอยู่อันจะทํา
ให้การดําเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัวมากย่ิงขึ้น และเป็นการลดภาระใน
ด้านงบประมาณของรัฐลงด้วย และในขณะเดียวกันจําเป็นต้องระดมเงินทุนจากต่างประเทศเพื่อให้
สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปัจจุบัน สมควรแก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติของผู้ขอจด
ทะเบียนอากาศยานตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศเสียใหม่ โดยกําหนดให้บริษัทมหาชนจํากัดมี
คุณสมบัติที่จะจดทะเบียนอากาศยานได้ และลดสัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยในห้าง
                                                 

๓๑๓ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หน้า ๑๓/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 
๓๑๔ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หน้า ๓๙/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

หุ้นส่วนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางดังกล่าว  จึง
จําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๓๑๕ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป เว้นแต่มาตรา ๑๓ เฉพาะความในส่วนที่ ๑ มาตรฐานอากาศ
ยาน ส่วนที่ ๒ การรับรองแบบ และส่วนที่ ๓ การรับรองการผลิตให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งปีนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 
มาตรา ๒๒  ให้กรรมการการบินพลเรือนที่ได้รับแต่งต้ังอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ

นี้ใช้บังคับ อยู่ในตําแหน่งต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการการบินพลเรือนตามมาตรา ๗ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  มาตรฐานอากาศยานที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 

๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นมาตรฐานตามมาตรา ๓๔ 
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา  ๒๔   อากาศยานแบบใดได้ รับ ใบสํ าคัญสมควร เดินอากาศตาม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ แต่ยัง
ไม่มีใบรับรองแบบให้ถือว่าแบบของอากาศยานนั้นได้รับการรับรองตามความในมาตรา ๓๘ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อเป็น
หลักฐานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขอใบรับรองแบบเฉพาะการต่อผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
กําหนด 

แบบของใบรับรองแบบเฉพาะการ ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการประกาศกําหนด 
และให้นําความในมาตรา ๔๑/๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  อากาศยานที่ได้รับใบรับรองแบบจากรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศ

ที่ได้ทําความตกลงกับประเทศไทย และได้รับใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าอากาศยาน
ดังกล่าวได้รับหนังสือรับรองแบบอากาศยานจากผู้อํานวยการตามความในมาตรา ๔๑/๑๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อเป็น
หลักฐานให้ผู้ที่เกี่ยวข้องขอหนังสือรับรองแบบเฉพาะการต่อผู้อํานวยการตามระเบียบที่ผู้อํานวยการ
กําหนด 

                                                 
๓๑๕ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๕ ก/หน้า ๙/๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๐ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

แบบของหนังสือรับรองแบบเฉพาะการ ให้เป็นไปตามแบบที่ผู้อํานวยการประกาศ
กําหนดและให้นําความในมาตรา ๔๑/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  ผู้ใดทําการผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน

ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับ ให้ทําการผลิตต่อไปได้ แต่ต้องยื่นคําขออนุญาตผลิตต่อ
ผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑/๒๑ หรือมาตรา ๔๑/๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับและเมื่อได้ย่ืนคําขอแล้ว ให้ทําการผลิตต่อไปได้จนกว่าผู้อํานวยการจะแจ้งไม่อนุญาต 

การออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานหรือใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสําคัญของ
อากาศยานตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการพิจารณาและมีคําสั่งภายในเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างการผลิตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจกําหนดวิธีการ เงื่อนไข 
หรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งาน ตลอดจนการทําเครื่องหมายและรหัสกํากับไว้ที่อากาศ
ยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ทําการผลิตหรือที่ผลิตมาแล้ว และการออกและการติด
กํากับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานดังกล่าวได้ตาม
มาตรา ๔๑/๒๗ วรรคสาม มาตรา ๔๑/๕๕ มาตรา ๔๑/๕๖ และมาตรา ๔๑/๗๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๒๗  ผู้ใดทําการผลิตช้ินส่วนเพื่อใช้ทดแทนในอากาศยาน ก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ทําการผลิตต่อไปได้ แต่ต้องยื่นคําขออนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพ
ต่อผู้อํานวยการตามมาตรา ๔๑/๓๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และเมื่อได้ย่ืนคํา
ขอแล้วให้ทําการผลิตต่อไปได้จนกว่าผู้อํานวยการจะแจ้งไม่อนุญาต 

การออกใบอนุญาตผลิตช้ินส่วนรับรองคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการ
พิจารณาและมีคําสั่งภายในเวลาไม่เกินสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างการผลิตตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจกําหนดวิธีการ เงื่อนไข 
หรือข้อจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใช้งาน ตลอดจนการทําเครื่องหมายและรหัสกํากับไว้ที่ช้ินส่วน
ที่ทําการผลิตหรือที่ผลิตมาแล้ว และการออกและการติดกํากับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ
ของชิ้นส่วนดังกล่าวได้ตามมาตรา ๔๑/๓๙ วรรคสาม มาตรา ๔๑/๕๕ มาตรา ๔๑/๕๖ และมาตรา 
๔๑/๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๒๘  ผู้ใดมีผลิตภัณฑ์ที่จะต้องได้รับอนุญาตผลิตตามความในพระราชบัญญัติ

การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไว้ในครอบครองเพื่อใช้หรือเพื่อ
จําหน่าย ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และประสงค์จะให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้
หรือจําหน่ายต่อไปได้ตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๑ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

พระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งต่อผู้อํานวยการภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่ผู้อํานวยการกําหนด 

เมื่อผู้อํานวยการเห็นว่าผลิตภัณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ได้มาตรฐานตามที่กําหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้อํานวยการ
กําหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยจะกําหนดวิธีการ เงื่อนไข หรือข้อจํากัดเกี่ยวกับ
การใช้งานหรือการจําหน่ายหรือการทําเครื่องหมายหรือรหัสกํากับไว้ที่ผลิตภัณฑ์ หรือการออกและ
การติดกํากับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของผลิตภัณฑ์นั้นได้ตามท่ีเห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๙  ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
จะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ใบรับรองความสมควรเดินอากาศของบริภัณฑ์ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับนั้น ให้คงใช้บังคับได้
เช่นเดียวกับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของบริภัณฑ์ที่ออกให้ตามมาตรา ๔๑/๗๔ แห่ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ใบแต่งต้ังให้เอกชนซึ่งเป็นพนักงานของผู้รับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์เป็นผู้ออก
ใบรับรองความสมควรเดินอากาศของบริภัณฑ์ที่ผู้อํานวยการออกให้ตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ไม่ว่าใบแต่งต้ังนั้นจะ
มีอายุหรือไม่ก็ตาม ให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่
เกินอายุใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ์นั้น 

 
มาตรา ๓๐  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นใบสําคัญสมควร
เดินอากาศที่ออกตามมาตรา ๔๑/๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบสําคัญสมควรเดินอากาศนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ใบรับรองหน่วยซ่อมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้ได้อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบรับรองนั้น
จะสิ้นอายุ 

การแต่งต้ังของผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อม ให้พนักงานของตนเป็นผู้รับรองงานที่
หน่วยซ่อมได้บํารุงรักษา ที่ผู้อํานวยการเห็นชอบตามระเบียบของกรมการขนส่งทางอากาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับให้คงใช้ได้ต่อไปอีกหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินอายุ
ใบรับรองหน่วยซ่อมนั้น 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาเงินค่าธรรมเนียมการใช้สนามบินที่เจ้าของอากาศยานหรือผู้มี

สิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทนจัดเก็บตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๒ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้นําส่งเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินที่ผู้โดยสารนั้นออก
เดินทางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่กําหนดไว้ในมาตรา ๖๐ ตรี วรรคสองและวรรคสาม 
และให้นําความในมาตรา ๖๐ ตรี วรรคสี่ มาใช้บังคับด้วย 

 
มาตรา ๓๓  บรรดาสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่เปิดให้บริการแก่

สาธารณะอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่
ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้นยื่นคําขอใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะต่อผู้อํานวยการตาม
มาตรา ๖๐/๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในหกเดือนนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

เมื่อได้ย่ืนคําขอแล้ว ให้เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ช่ัวคราวอนุญาตดังกล่าวดําเนินการต่อไปได้ จนกว่าผู้อํานวยการจะแจ้งว่าสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้น
ลงชั่วคราวอนุญาตนั้นไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ  ทั้งนี้ 
เจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น ต้องจัดให้มีผู้จัดการ
สนามบินสาธารณะที่มีใบรับรองจากผู้อํานวยการตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

ในระหว่างการดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง ผู้อํานวยการอาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขให้ผู้ย่ืนคําขอใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะปฏิบัติเป็นการชั่วคราวเพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยในการให้บริการสาธารณะ
ได้ 

ถ้าเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ไม่ย่ืนคํา
ขอตามวรรคหนึ่ง และมีความจําเป็นเพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงของชาติ หรือเพื่อประโยชน์ใน
ความต่อเนื่องของการให้บริการสาธารณะ ให้นําบทบัญญัติมาตรา ๖๐/๒๓ หรือมาตรา ๖๐/๓๓ มาใช้
บังคับ แล้วแต่กรณี 

 
มาตรา ๓๔  ให้สนามบินอนุญาตที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับมี

สิทธิเรียกเก็บค่าบริการผู้โดยสารขาออกโดยให้ถือว่าได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๐/๓๗ 
วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดย
ให้จัดทํางบประมาณประจําปีเสนอต่อผู้อํานวยการตามมาตรา ๖๐/๔๐ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ และให้นับวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นวันเริ่มรับเงิน
ค่าธรรมเนียมเพื่อการจัดทําบัญชีและรายงานเกี่ยวกับการเงินตามมาตรา ๖๐/๔๐ 

 
มาตรา ๓๕  ให้เงินทุนหมุนเวียนที่จัดต้ังขึ้นตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคห้า แห่ง

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเป็นเงินทุน
หมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ และให้ถือว่าระเบียบว่าด้วยการใช้จ่ายเงินจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนที่รัฐมนตรี
กําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับเป็นระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๓ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

โดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังตามมาตรา ๖๐/๔๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๖  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ตลอดจนข้อบังคับหรือการอนุมัติของ

คณะกรรมการการบินพลเรือน หรือคําสั่งของผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คง
ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ .ศ . 
๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการ
อนุมัติของคณะกรรมการการบินพลเรือน หรือคําสั่งของผู้อํานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้น ๆ 
ใช้บังคับ 

 
มาตรา ๓๗  บรรดาคําขอที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังอยู่ใน

ระหว่างการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ถือว่าเป็นคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คําขอดังกล่าวมีข้อความ
แตกต่างไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีอํานาจสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมได้ตามความจําเป็น
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๓๘  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว มีบทบัญญัติไม่เป็นไปตามอนุสัญญาว่าด้วยการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคี 
และมาตรฐานสากลของประเทศต่าง ๆ สมควรกําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตอากาศ
ยานและชิ้นส่วนของอากาศยาน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจออกข้อกําหนดและคําสั่งความ
สมควรเดินอากาศให้ครอบคลุมเรื่องดังกล่าว ตลอดจนเพิ่มเติมหลักเกณฑ์ในการควบคุมและรับรอง
การดําเนินการสนามบินสาธารณะ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บและการนําส่งเงิน
ค่าบริการผู้โดยสารขาออก ให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและมาตรฐานสากล  ทั้งนี้ เพื่อขยายโอกาส
ทางด้านอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๒๓๑๖  
 

มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 

                                                 
๓๑๖ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๘๗ ก/หน้า ๔/๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๔ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

มาตรา ๓  ให้เปลี่ยนชื่อกรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน  
 
มาตรา ๔  ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้  
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรเปลี่ยนชื่อ
กรมการขนส่งทางอากาศ เป็นกรมการบินพลเรือน เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจด้านการ
บิน ซึ่งครอบคลุมทั้งการขนส่งทางอากาศและการเดินอากาศ และเป็นการสอดคล้องกับแนวทางใน
การกําหนดชื่อหน่วยงานลักษณะเดียวกันในต่างประเทศ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๕๓๓๑๗ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป 

 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การนําอากาศยานทําการบิน
จะต้องมีแผนการบินและส่งให้แก่หน่วยงานให้บริการจราจรทางอากาศ หน่วยงานของทหาร หรือส่วน
ราชการอื่นที่มีอํานาจหน้าที่ในการให้บริการจราจรทางอากาศ ซึ่งตามอนุสัญญาว่าด้วยการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (Convention on International Civil Aviation) ที่ประเทศไทยเป็นภาคี 
ก็ได้กําหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวไว้ด้วย แต่ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ยังไม่
มีบทบัญญัติที่กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดทําแผนการบินและการปฏิบัติตามกฎจราจรทาง
อากาศ ทําให้การตรวจสอบอากาศยานที่บินเข้ามาในราชอาณาจักรในลักษณะที่เป็นภัยต่อความ
มั่นคงของประเทศหรือเป็นภัยต่อสาธารณะของเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารไม่มีความชัดเจน สมควรเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกําหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘๓๑๘ 

 
มาตรา ๒  พระราชกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
 
มาตรา ๔๓  ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ ประกาศ หรือ

คําสั่งของปลัดกระทรวงคมนาคม คณะกรรมการการบินพลเรือน คณะกรรมการเทคนิค ผู้อํานวยการ
กรมการบินพลเรือน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
๒๔๙๗ ที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ในเรื่องนั้น ๆ ใช้บังคับ 

                                                 
๓๑๗ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนที่ ๓๖ ก/หน้า ๑/๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
๓๑๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒/ตอนที่ ๙๕ ก/หน้า ๑๗/๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๕ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

บรรดาเรื่องใด ๆ ที่มีกฎกระทรวงกําหนดไว้ แต่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ได้บัญญัติให้ออกเป็นข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบ
หรือคําสั่งของผู้อํานวยการ เมื่อได้มีการออกข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบหรือคําสั่งในเรื่องเดียวกัน
นั้นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราช
กําหนดนี้แล้ว ให้กฎกระทรวงนั้นเป็นอันยกเลิก 

 
มาตรา ๔๔  ให้บรรดาใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หนังสือ

รับรองการอนุญาต การดําเนินการใด ๆ หรือเงื่อนไขที่ กําหนดโดยชอบตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ เป็น
ใบอนุญาต ใบรับรอง ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง การอนุญาต การดําเนินการใด ๆ หรือ
เงื่อนไขที่ออกโดยชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขให้ผิดไปจากที่กําหนด
ไว้เดิม ให้ผู้มีอํานาจตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกําหนดนี้ มีอํานาจแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดนี้ได้ 

 
มาตรา ๔๕  ให้สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่ให้บริการแก่

สาธารณะ ซึ่งดําเนินการโดยส่วนราชการอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชกําหนดนี้ใช้บังคับยังคงดําเนินการ
ได้ต่อไป และให้ผู้อํานวยการตรวจสอบระบบการจัดการด้านนิรภัย การรักษาความปลอดภัย ระบบ
การตรวจสอบภายใน ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงาน คู่มือการดําเนินงานของสนามบิน
อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต และมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยอ่ืน ๆ ว่าเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้อํานวยการพบว่าการดําเนินการของสนามบินตามวรรคหนึ่งเป็นไปโดย
ถูกต้อง ให้ผู้อํานวยการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะให้ หากการดําเนินการของ
สนามบินไม่ถูกต้อง ให้ผู้อํานวยการสั่งให้ส่วนราชการที่ดําเนินงานสนามบินนั้นดําเนินการแก้ไข
ปรับปรุงภายในเวลาที่กําหนด ในระหว่างการแก้ไขปรับปรุงดังกล่าวจะสั่งให้หยุดดําเนินงานให้บริการ
แก่สาธารณะไว้ทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้ 

 
มาตรา ๔๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกําหนดนี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกําหนดฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการจัดต้ังสํานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง และรูปแบบของหน่วยงานด้านการบิน
พลเรือน ตามข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และมีการยุบเลิกกรมการบิน
พลเรือน โดยเปลี่ยนเป็นกรมท่าอากาศยาน  ดังนั้น เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินและการปฏิบัติ
ราชการตามโครงสร้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชกําหนดนี้ 

 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐๖ 
- 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

 
 
 
 
 

กมลฤทัย/ปรับปรุง 
๔ เมษายน ๒๕๕๖ 

 
สุพิชชา/ตรวจ 

๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ 
 

ปริญสินีย์/เพิ่มเติม 
๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
วิชพงษ์/ตรวจ 

๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


