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พระราชบัญญตั ิ
การเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๙๗ 

เปนปที่ ๙ ในรัชกาลปจจุบนั 
 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ 
 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี ้
 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
๒๔๙๗” 
 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช ๒๔๘๐ 
(๒)  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๐ 
(๓)  พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๙๒ และ 
(๔)  บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นๆ ในสวนซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหง

พระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๔๒  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“อนุสัญญา” หมายความวา อนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ ซึ่ง

ทําข้ึนที่เมืองชิคาโกเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ รวมตลอดถึงภาคผนวกและบทแกไข
เพ่ิมเติมภาคผนวกหรืออนุสัญญานั้น 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๑/ตอนที่ ๕๘/หนา ๑๒๔๙/๑๔ กันยายน ๒๔๙๗ 
๒ มาตรา ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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“อากาศยาน” หมายความรวมถึง เครื่องทั้งส้ินซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดย
ปฏิกิริยาแหงอากาศเวนแตวัตถุซึ่งระบุยกเวนไวในกฎกระทรวง 

“อากาศยานขนสง” หมายความวา อากาศยานซึ่งใชหรือมุงหมายสําหรับใชขนสง
ของหรือคนโดยสารเพื่อบําเหน็จเปนทางคา 

“อากาศยานสวนบุคคล” หมายความวา อากาศยานซึ่งใชหรือมุงหมายสําหรับใช
เพ่ือประโยชนในกิจการอันมิใชเพ่ือบําเหน็จเปนทางคา 

“อากาศยานตางประเทศ” หมายความวา อากาศยานซึ่งจดทะเบียนและมีสัญชาติ
ตามกฎหมายตางประเทศ 

“รมอากาศ” หมายความวา รมที่ใชสําหรับหนวงการหลนของคน ส่ิงของ หรือ
สัตวจากที่สูงโดยความตานทานของอากาศ 

“ผลิตภัณฑ” หมายความวา อากาศยาน สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
ช้ินสวนรับรองคุณภาพ ช้ินสวนมาตรฐาน หรือบริภัณฑ แลวแตกรณ ี

“ลําตัวอากาศยาน” หมายความรวมถึง โครงสรางของอากาศยาน แตไมรวมถึง
สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

“สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน” หมายความวา เครื่องยนต ใบพัด และ
สวนประกอบอื่นของอากาศยานที่คณะกรรมการเทคนิคประกาศกําหนด 

“เครื่องยนต” หมายความวา เครื่องที่ใชหรือมุงหมายสําหรับใชในการขับเคลื่อน
อากาศยานรวมตลอดถึงช้ินสวน อุปกรณ และสวนประกอบของเครื่องยนต แตไมรวมถึงใบพัด 

“ใบพัด” หมายความวา กลอุปกรณที่ใชสําหรับการขับเคลื่อนอากาศยานโดยมี
ชุดใบครีบติดกับเพลาขับของเครื่องยนตซึ่งเมื่อทําการหมุนจะกอใหเกิดแรงผลักดันอันเปนผลจาก
การกระทําของชุดใบครีบตออากาศในแนวตั้งฉากกับระนาบของการหมุนโดยประมาณ รวมตลอด
ถึงช้ินสวน อุปกรณหรือสวนประกอบที่ใชในการควบคุม แตไมรวมถึงใบครีบในเครื่องยนต และ
ใบพัดประธานหรือใบพัดรองของเฮลิคอปเตอรหรือของอากาศยานอื่นที่มีลักษณะคลายกับ
เฮลิคอปเตอร 

“ช้ินสวนของอากาศยาน” หมายความวา ลําตัวอากาศยาน ช้ินสวนของลําตัว
อากาศยาน หรือช้ินสวนของสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

“ช้ินสวนรับรองคุณภาพ” หมายความวา ช้ินสวนของอากาศยานที่ผลิตขึ้นเพื่อใช
ติดตั้งกับอากาศยาน หรือเพ่ือใชทดแทนชิ้นสวนของอากาศยานตามที่กําหนดไวในใบรับรองแบบ 

“ช้ินสวนมาตรฐาน” หมายความวา ช้ินสวนที่ผลิตขึ้นโดยไดรับการรับรอง
มาตรฐานตามกฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือตามมาตรฐานที่องคกรของ
ตางประเทศกําหนดโดยมาตรฐานดังกลาวคณะกรรมการเทคนิคประกาศใหใชเปนมาตรฐาน
ช้ินสวนของอากาศยานไดตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 

“บริภัณฑ” หมายความวา เครื่องวัด กลไก ช้ินสวน อุปกรณ และสวนประกอบที่
ใชหรือมุงหมายที่จะใชในการทํางานหรือในการควบคุมอากาศยานในระหวางการบิน ไมวาจะ



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 
 

ติดตั้งหรือประกอบอยูภายในหรือภายนอกอากาศยาน รวมตลอดถึงอุปกรณส่ือสาร ทั้งนี้ เฉพาะที่
คณะกรรมการเทคนิคไดกําหนดมาตรฐานทางเทคนิคตามมาตรา ๓๔ (๑) 

“แบบที่ไดรับการรับรอง” หมายความวา แบบอากาศยาน แบบสวนประกอบ
สําคัญของอากาศยานที่มีการรับรองโดยใบรับรองแบบหรือใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติม หรือโดย
หนังสือรับรองรวมทั้งหนังสือใหความเห็นชอบการแกไขดัดแปลงแบบอากาศยานหรือแบบ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ตลอดจนแบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพตามใบอนุญาตผลิต
ช้ินสวนรับรองคุณภาพและแบบบริภัณฑตามใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ 

“ใบรับรองแบบ” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือรับรองแบบที่ออก
สําหรับอากาศยานตนแบบหรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒ 
รวมทั้งใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติม และใหหมายความรวมถึงใบรับรองแบบหรือใบรับรองแบบ
สวนเพิ่มเติมที่ออกใหโดยรัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือประเทศที่ไดทําความตกลงกับประเทศไทย 
และไดรับหนังสือรับรองตามมาตรา ๔๑/๑๓ และมาตรา ๔๑/๑๔ 

“ใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติม” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหเพ่ือรับรอง
แบบที่แกไขเพิ่มเติมอากาศยานตนแบบ หรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มี
ใบรับรองแบบแลวตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือมาตรา ๔๑/๖ วรรคสอง 

“ผูไดรับใบรับรองแบบ” หมายความรวมถึง ผูไดรับโอนสิทธิจากผูที่ไดรับ
ใบรับรองแบบดวย 

“ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหสําหรับผู
ไดรับอนุญาตใหผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑ 

“ใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน” หมายความวา หนังสือ
สําคัญที่ออกใหสําหรับผูไดรับอนุญาตใหผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/
๓๒ 

“ใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพ” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกให
สําหรับผูไดรับอนุญาตใหผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพตามมาตรา ๔๑/๓๗ 

“ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหสําหรับผูไดรับ
อนุญาตใหผลิตบริภัณฑตามมาตรา ๔๑/๔๗ 

“ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ” หมายความวา หนังสือสําคัญสําหรับอากาศยานที่
ออกใหเพ่ือแสดงวาอากาศยานลําใดมีความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๑ และให
หมายความรวมถึงใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่รัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือประเทศที่ไดทําความตก
ลงกับประเทศไทยออกใหตามมาตรา ๔๑/๗๒ 

“หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ” หมายความวา หนังสือสําคัญสําหรับ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินสวนรับรองคุณภาพ หรือบริภัณฑ ที่ออกใหเพ่ือแสดงวา
ผลิตภัณฑดังกลาวไดผลิตขึ้นตามแบบที่ไดรับการรับรอง หรือไดรับการบํารุงรักษาใหคงสภาพ
ตามแบบที่ไดรับการรับรองหรือตามคําส่ังความสมควรเดินอากาศ 



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 
 

“คําส่ังความสมควรเดินอากาศ” หมายความวา คําส่ังของอธิบดีตามมาตรา ๔๑/
๘๒ เพ่ือใหอากาศยานใชงานตอไปไดโดยปลอดภัย 

“การบํารุงรักษา” หมายความวา งานที่ตองทําเพ่ือใหอากาศยานคงความตอเนื่อง
ของความสมควรเดินอากาศ เชน การซอม การตรวจพินิจ การถอดเปลี่ยน การดัดแปลง หรือการ
แกไขขอบกพรอง 

“ใบรับรองหนวยซอม” หมายความวา หนังสือสําคัญที่ออกใหสําหรับผูไดรับการ
รับรองใหประกอบกิจการบํารุงรักษาอากาศยาน สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน หรือบริภัณฑ 
รวมทั้งช้ินสวนของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๙๔ 

“ผูดําเนินการหนวยซอม” หมายความวา บุคคลที่ผูไดรับใบรับรองหนวยซอม
แตงตั้งใหมีหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินการของหนวยซอมตามมาตรา ๔๑/๑๐๐ 

“สนามบิน” หมายความวา พ้ืนที่ที่กําหนดไวบนพื้นดินหรือน้ําหรือพ้ืนที่อ่ืน
สําหรับใชทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อการขึ้นลงหรือเคล่ือนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึง
อาคาร ส่ิงติดตั้งและอุปกรณ ซึ่งอยูภายในสนามบินนั้น 

“สนามบินอนุญาต” หมายความวา สนามบินที่บุคคลไดรับอนุญาตใหจัดตั้งข้ึน
ตามพระราชบัญญัตินี้ และสนามบินที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

“ที่ข้ึนลงช่ัวคราวของอากาศยาน” หมายความวา พ้ืนที่ที่จัดไวบนพื้นดินหรือน้ํา
หรือพ้ืนที่อ่ืนสําหรับใชทั้งหมดหรือแตบางสวนเพื่อการขึ้นลงหรือเคล่ือนไหวของอากาศยานเปน
การช่ัวคราวตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนดในกฎกระทรวง รวมตลอดถึงพ้ืนที่ดินที่บุคคล
ซึ่งไมมีสิทธิในที่ดินนั้นไดหักรางตัดฟนตนไม หรือทําดวยประการใดๆ ใหเปนที่เรียบซึ่งอากาศ
ยานอาจขึ้นลงได และเปนพื้นที่กวางตั้งแตสามสิบเมตรขึ้นไป และยาวตั้งแตสามรอยเมตรขึ้นไป 

“ที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต” หมายความวา ที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานที่ไดรับ
อนุญาตใหจัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๕๓ หรือที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามมาตรา ๕๕ 

“ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ” หมายความวา หนังสือสําคัญที่
ออกใหสําหรับเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงช่ัวคราวอนุญาตที่ไดรับ
อนุญาตใหเปดใหบริการแกสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑ 

“ระบบการจัดการดานนิรภัย” หมายความวา วิธีการจัดการดานนิรภัยการบนิและ
ดานนิรภัยภาคพื้น เพ่ือปองกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการกําหนดนโยบาย การวางแผน 
การจัดโครงสรางองคกร ระบบความรับผิดชอบ และวิธีการที่จําเปนเพื่อความปลอดภัย 

“การรักษาความปลอดภัย” หมายความวา การปองกันการกระทําอันมิชอบดวย
กฎหมายที่จะกอใหเกิดอันตรายตอกิจการบิน 

“ลานจอดอากาศยาน” หมายความวา บริเวณที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดใหเปนที่
จอดอากาศยานของสนามบินอนุญาต และหมายความรวมถึงสถานที่อ่ืนนอกบริเวณดังกลาวใน
สนามบินอนุญาตที่อากาศยานไดรับอนุญาตใหจอดชั่วคราวเพื่อรับหรือรอรับบริการในกรณีจําเปน
หรือฉุกเฉิน 



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 
 

“บริการในลานจอดอากาศยาน หมายความวา บริการใดๆ ที่ตองปฏิบัติเก่ียวกับ
อากาศยานหรือธุรกิจการเดินอากาศในลานจอดอากาศยาน นอกจากบริการชางอากาศ 

“บริการชางอากาศ” หมายความวา บริการที่เ ก่ียวกับเทคนิคในดานความ
ปลอดภัยของอากาศยานหรือการบํารุงรักษาอากาศยานในลานจอดอากาศยาน ทั้งนี้ ตามทีกํ่าหนด
ในกฎกระทรวง 

“เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ” หมายความวา เครื่องใหบริการที่
จัดตั้งข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกในการเดินอากาศของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร ส่ิงติดตั้ง
และอุปกรณของเครื่องใหบริการนั้น 

“ผูประจําหนาที่” หมายความวา นักบิน ตนหน นายชาง พนักงานวิทยุ พนักงาน
ควบคุมการจราจรทางอากาศ พนักงานอํานวยการบิน และผูทําหนาที่ อ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

“ผูควบคุมอากาศยาน” หมายความวา นักบินที่ผูดําเนินการเดินอากาศหรือผูจด
ทะเบียนอากาศยานกําหนดใหเปนผูควบคุมและรับผิดชอบความปลอดภัยสําหรับการบินแตละ
เที่ยวบิน 

“ผูจัดการสนามบินสาธารณะ” หมายความวา ผูอํานวยการ ผูจัดการหรือที่
เรียกชื่ออยางอ่ืนซึ่งมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบบริหารจัดการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว
อนุญาตที่เปดใหบริการแกสาธารณะ 

“ผูดําเนินการเดินอากาศ” หมายความวา ผูประกอบธุรกิจในการเดินอากาศ 
“พนักงานเจาหนาที่” หมายความวา อธิบดีและผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมการขนสงทางอากาศหรือผูซึ่งอธิบดีกรมการ

ขนสงทางอากาศมอบหมาย 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๕  พระราชบัญญัตินี้ไมใชแกการเดินอากาศในราชการทหาร ราชการ
ตํารวจ และราชการสวนอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๕/๑๓  ในการดําเนินการพิจารณาเพื่อออก หรือตออายุใบรับรอง 
ใบอนุญาต ใบสําคัญหนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองตามความในพระราชบัญญัตินี้ หากมี
ความจําเปนตองตรวจสอบทดลอง ทดสอบ หรือกระทําดวยประการใด เพ่ือแสดงใหเห็นวาผูขอ
หรือผูไดรับใบรับรอง ใบอนุญาตใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองนั้น มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามที่กฎหมายกําหนด หรือมีขีดความสามารถในการดําเนินการตามที่ขออนุญาต หรือ
ในการดําเนินการเพื่อตรวจสอบวาอากาศยานสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินสวนรับรอง

                                                 
๓ มาตรา ๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



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 
 

คุณภาพ บริภัณฑ ช้ินสวนของอากาศยานสนามบิน เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานมีความปลอดภัยหรือเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัตินี้ ใหผูขอหรือผูไดรับใบรับรองใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง
ดังกลาว เปนผูรับผิดชอบในคาใชจายเพื่อการดังกลาว ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงคมนาคม
กําหนด 

 
มาตรา ๕/๒๔  บทบัญญัติที่ใหอํานาจอธิบดีส่ังเพิกถอนใบรับรอง ใบอนุญาต 

ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองในกรณีตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการ
จํากัดอํานาจอื่นของอธิบดีในการสั่งเพิกถอนคําส่ังทางปกครองที่ไมชอบดวยกฎหมายตาม
กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

ในกรณีที่ปรากฏวามีเหตุที่อาจตองเพิกถอนตามวรรคหนึ่ง โดยผูไดรับใบรับรอง 
ใบอนุญาตใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง ไมสามารถอางความเชื่อโดยสุจริตมา
คุมครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได อธิบดีมีหนาที่จะตองดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงใหปรากฏและสั่งการตามที่เห็นสมควรโดยไมชักชา 

รายงานการตรวจสอบตามวรรคสอง เปนเอกสารที่เปดเผยแกบุคคลทั่วไป 
 
มาตรา ๕/๓๕  ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขที่

กําหนดไวในใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง และอธิบดีไดส่ัง
ใหมีการแกไขเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขดังกลาว ไมเปนเหตุใหผูที่ไดรับใบรับรอง 
ใบอนุญาตใบสําคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองนั้นพนความรับผิดในการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามหลักเกณฑหรือเง่ือนไขดังกลาว หรือตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๖๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ กับมีอํานาจออกกฎกระทรวงในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) กําหนดคาธรรมเนียม ไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี ้
(๒) กําหนดอัตราขั้นสูงสําหรับคาโดยสารและคาระวางสําหรับอากาศยานขนสง

ตามมาตรา ๒๐ 
(๓) กําหนดอัตราขั้นสูงสําหรับคาบริการในสนามบินอนุญาตซึ่งใหบริการแก

สาธารณะตามมาตรา ๕๖ (๒) และ (๓) 
(๔) ยกเวนคาธรรมเนียมตาม (๑) คาโดยสารหรือคาระวางสําหรับอากาศยาน

ขนสงตามมาตรา ๒๐ คาบริการ คาภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใดตามมาตรา ๕๖ หรือคาบริการ
เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๗ 

                                                 
๔ มาตรา ๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕ มาตรา ๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖ มาตรา ๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๕) กําหนดกจิการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี้กฎกระทรวงนั้น เมื่อ
ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

 
หมวด ๑ 

คณะกรรมการการบินพลเรือน และคณะกรรมการเทคนิค๗ 
   

 
มาตรา ๗๘  ใหมีคณะกรรมการการบินพลเรือนคณะหนึ่ง ประกอบดวย 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคม ผูบัญชาการ
ทหารอากาศ และกรรมการอื่นอีกเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และใหอธิบดี เปน
กรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๘  รองประธานกรรมการและกรรมการอยูในตําแหนงส่ีป รองประธาน

กรรมการหรือกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ จะแตงตั้งใหเปนรองประธานกรรมการหรือ
กรรมการอีกก็ได 
 

มาตรา ๙  รองประธานกรรมการและกรรมการยอมพนจากตําแหนงกอนถึงคราว
ออกตามวาระ เมื่อ 

(๑)  ตาย 
(๒)  ลาออก 
(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออก 
ถามีการพนจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหมีการแตงตั้งรองประธาน

กรรมการหรือกรรมการเขาแทน แลวแตกรณี ผูที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้ยอมอยูในตําแหนงได
เพียงเทากําหนดเวลาของผูซึ่งตนแทน 
 

มาตรา ๑๐  เมื่อประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม ใหรองประธานกรรมการทํา
หนาที่แทน 

 
มาตรา ๑๑  ในการประชุมคณะกรรมการการบินพลเรือน ตองมีกรรมการมา

ประชุมไมต่ํากวาก่ึงจํานวนของกรรมการทั้งหมดจึงจะเปนองคประชุม 
 

มาตรา ๑๒  การลงมติวินิจฉัยขอปรึกษาใหถือเอาเสียงขางมากเปนประมาณ 
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถามีจํานวนเสียงลงคะแนนเทากัน

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นไดอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

                                                 
๗ หมวด ๑ คณะกรรมการการบินพลเรือน และคณะกรรมการเทคนิค แกไขเพ่ิมเติมโดย

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘ มาตรา ๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

 
มาตรา ๑๓  ใหคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อ

กระทํากิจการ หรือพิจารณาสอบสวนขอเท็จจริงใดๆ อันอยูในขอบเขตแหงอํานาจและหนาที่ของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 

ในการประชุมอนุกรรมการ ใหนํามาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 
 

มาตรา ๑๔  ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการยอมไดรับ
ประโยชนตอบแทนตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 

มาตรา ๑๕๙  ใหคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจหนาที่ตามที่ระบุไวใน
พระราชบัญญัตินี้และในเรื่องตอไปนี้ 

(๑) กําหนดนโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนอํานวยความสะดวก แผนรักษา
ความปลอดภัยและแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแหงชาติ รวมทั้งแผนแมบทการจัดตั้งสนามบิน
พาณิชยของประเทศ 

(๒) รับปรึกษาและใหคําแนะนําเก่ียวกับการบินพลเรือนแกรัฐมนตรี 
(๓) พิจารณากําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาโดยสารและคาระวาง

สําหรับอากาศยานขนสงตามมาตรา ๒๐ 
(๔) พิจารณากําหนดอัตราและเงื่อนไขการเรียกเก็บคาบริการ คาภาระ หรือเงิน

ตอบแทนอื่นใดในสนามบินอนุญาตซึ่งใหบริการแกสาธารณะตามมาตรา ๕๖ ซึ่งตองไมเกินอัตราที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

(๕) พิจารณากําหนดเงื่อนไขการเรียกเก็บและอนุมัติอัตราคาบริการ เครื่อง
อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศซึ่งใหบริการแกสาธารณะตามมาตรา ๕๗ 

(๖) ออกขอบังคับตามพระราชบัญญัตินี้และตามอนุสัญญาขอบังคับนั้น เมื่อไดรับ
อนุมัติจากรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

มาตรา ๑๕/๑๑๐  ใหมีคณะกรรมการเทคนิคคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอีกไมนอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบเอ็ดคน ที่รัฐมนตรีแตงตั้งโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการการบินพลเรือน ซึ่งในจํานวนนี้ตองแตงตั้งจากผูเช่ียวชาญทางดาน
วิศวกรรมที่เก่ียวของกับอากาศยานและการบํารุงรักษาอากาศยาน โดยตองมีอาจารยประจําผูสอน
ในคณะวิศวกรรมศาสตรสถาบันอุดมศึกษาของรัฐจํานวนไมนอยกวาสองคนแตไมเกินสี่คนเปน
กรรมการ และใหรองอธิบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีเปนกรรมการและเลขานุการ 

ใหอธิบดีแตงตั้งผูชวยเลขานุการจากขาราชการกรมการขนสงทางอากาศไดตาม
ความจําเปน 

                                                 
๙ มาตรา ๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐ มาตรา ๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๑๕/๒๑๑  กรรมการเทคนิคอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับแตวันที่ไดรับ

แตงตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ อาจไดรับแตงตั้งเปนกรรมการอีกได แตไมเกินสอง
วาระติดตอกันนอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการยอมพนจาก
ตําแหนงเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕/๑ 
(๔) รัฐมนตรีใหออกเพราะมีเหตุบกพรองตอหนาที่อยางรายแรงหรือมีความ

ประพฤติเส่ือมเสียอยางรายแรง 
ถามีการพนจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระ ใหแตงตั้งประธานหรือ

กรรมการเขาแทนแลวแตกรณี ผูที่ไดรับแตงตั้งเขาแทนนี้อยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลา
ของผูซึ่งตนแทน 

ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงกอนวาระและยังมิไดแตงตั้งกรรมการเขา
แทนตําแหนงที่วางใหกรรมการที่เหลืออยูปฏิบัติหนาที่ตอไปได แตตองมีกรรมการเหลือพอที่จะ
เปนองคประชุม 

 
มาตรา ๑๕/๓๑๒  ใหนําความในมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ 

และมาตรา ๑๔ มาใชบังคับแกการประชุมและประโยชนตอบแทนของกรรมการเทคนิค 
 
มาตรา ๑๕/๔๑๓  ใหคณะกรรมการเทคนิคมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) ออกประกาศกําหนดสวนประกอบอื่นของอากาศยานเปนสวนประกอบสําคัญ
ของอากาศยานตามมาตรา ๔ 

(๒) ออกขอกําหนด ดังตอไปนี ้
(ก) มาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 
(ข) มาตรฐานอากาศยานที่ผลิตเพื่อสงออกตามมาตรา ๓๕ 
(ค) ระบุประเภทอากาศยานและสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ผลิต

ตามแบบโดยไมตองมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม 
(ง) หลักเกณฑและวิธีการทดสอบโดยการบินทดลองหรือการทดสอบอยาง

อ่ืนของอากาศยานตนแบบหรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานตนแบบตามมาตรา 
๔๑/๒ 

(จ) หลักเกณฑการใชงานไดอย างปลอดภัยของอากาศยานหรือ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๔ 

                                                 
๑๑ มาตรา ๑๕/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๕/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๑๕/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(ฉ) หลักเกณฑการตรวจสอบการแกไขดัดแปลงอากาศยานหรือ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๕ มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗ 

(ช) การแกไขดัดแปลงแบบอากาศยาน แบบสวนประกอบสําคัญของ
อากาศยานแบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพ และแบบบริภัณฑใดเปนการแกไขในสาระสําคัญหรือไมใช
สาระสําคัญตามมาตรา ๔๑/๘ 

(๓) ออกประกาศใหใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมเปนมาตรฐานชิ้นสวน
ของอากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 

(๔) มอบหมายใหอธิบดีออกขอกําหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรฐานอากาศ
ยานและใหความเห็นชอบในขอกําหนดดังกลาวตามมาตรา ๓๔ วรรคหา 

(๕) ใหคําแนะนําแกรัฐมนตรีเก่ียวกับบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญ
เพียงพอในการผลิตอากาศยานของผูขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๒ (๓) 

(๖) กําหนดการบํารุงรักษาอากาศยาน สําหรับอากาศยานที่ไมมีใบรับรองแบบ
ตามมาตรา ๔๑/๖๙ วรรคสอง (๒) 

(๗) ใหคํา แนะนํา และคํา ปรึกษาแกอธิบดีในเรื่องเทคนิค เพ่ือการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๑๕/๕๑๔  ใหกรมการขนสงทางอากาศมีหนาที่รับผิดชอบเปนหนวยธรุการ

ของคณะกรรมการการบินพลเรือน คณะกรรมการเทคนิค และคณะกรรมการสอบสวนตามมาตรา 
๖๓และใหมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) สงเสริม วิจัยและพัฒนากิจการการบินพลเรือนและการรักษาความปลอดภัย
ตลอดจนจัดใหมีการทดสอบและปรับปรุง รวมทั้งประเมินระบบของสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
อุปกรณที่ใชในการบินพลเรือน 

(๒) กํากับดูแล ควบคุมกิจการการบินพลเรือน 
(๓) จัดทําทะเบียนอากาศยาน และทะเบียนผูประจําหนาที่และบุคคลอื่นที่

เก่ียวของกับการบินพลเรือน 
(๔) จัดระบบ และเก็บรักษาเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับใบอนุญาต ใบสําคัญ 

ใบรับรองและเอกสารอื่นทางดานการบินพลเรือน 
(๕) ประสานงานกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและตางประเทศ เก่ียวกับ

การบินและการรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือน ความผิดที่กระทําในอากาศยานหรือตอ
อากาศยานอุบัติเหตุของอากาศยาน การคนหาชวยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย การอํานวย
ความสะดวกในการบินพลเรือนเกี่ยวกับการเขาเมือง การศุลกากร การสาธารณสุข การกักพืชและ
สัตว และการตรวจอยางอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรูและขาวสาร
ระหวางประเทศเกี่ยวกับการบินพลเรือน 

(๖) จัดทําและเผยแพรความรูและขาวสารเกี่ยวกับการบินพลเรือน 

                                                 
๑๔ มาตรา ๑๕/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(๗) เร่ืองอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับการบินพลเรือน 
 
มาตรา ๑๕/๖๑๕  การอุทธรณคําส่ังอธิบดี ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองการพิจารณาประเด็นทางเทคนิค  เปนอํานาจดุลพินิจของ
คณะกรรมการเทคนิคและใหเปนที่สุด 
 

หมวด ๒ 
บททั่วไปวาดวยอากาศยาน 

   
 

มาตรา ๑๖๑๖  หามมิใหผูใดนําอากาศยานทําการบิน เวนแตมีส่ิงเหลานี้อยูกับ
อากาศยานนั้น คือ 

(๑) ใบสําคัญการจดทะเบียน 
(๒) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน และแผนแสดงเครื่องหมายอากาศยาน 
(๓) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ 
(๔) สมุดปูมเดินทาง 
(๕) ใบอนุญาตผูประจําหนาที่แตละคน 
(๖) ใบอนุญาตเครื่องวิทยุส่ือสาร ถามีเครื่องวิทยุส่ือสาร 
(๗) บัญชีแสดงรายชื่อผูโดยสาร ในกรณีที่เปนการบินระหวางประเทศที่มีการ

บรรทุกผูโดยสาร 
(๘) บัญชีแสดงรายการสินคา ในกรณีที่เปนการบินระหวางประเทศที่มีการ

บรรทุกสินคา 
(๙) ส่ิงอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ความในมาตรานี้ ไมใชบังคับแก 
(๑) อากาศยานที่ทําการบินทดลองภายใตเง่ือนไข ซึ่งพนักงานเจาหนาที่กําหนด 
(๒) อากาศยานทหารตางประเทศ 

(๓) อากาศยานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๖/๑๑๗  ผูจดทะเบียนอากาศยานตองจัดใหมีสมุดปูมเดินทางไวประจํา
อากาศยานแตถามีผูดําเนินการเดินอากาศสําหรับอากาศยานใดใหเปนหนาที่ของผูดําเนินการ
เดินอากาศ 

ใหผูควบคุมอากาศยานบันทึกรายการในสมุดปูมเดินทางตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

                                                 
๑๕ มาตรา ๑๕/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗ มาตรา ๑๖/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

แบบสมุดปูมเดินทางและการเก็บรักษาสมุดปูมเดินทางใหเปนไปตามที่กําหนด
ในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

 
มาตรา ๑๖/๒๑๘  แบบสมุดปูมเดินทาง การเก็บรักษาสมุดปูมเดินทาง และหนาที่

บันทึกรายการในสมุดปูมเดินทาง ของอากาศยานตางประเทศใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศ
ผูจดทะเบียนอากาศยาน 

 
มาตรา ๑๖/๓๑๙  ผูดําเนินการเดินอากาศตองจัดใหมีบัญชีแสดงรายชื่อผูโดยสาร

และบัญชีแสดงรายการสินคาตามมาตรา ๑๖ (๗) และ (๘) ไวกับอากาศยาน 
แบบบัญชี การเก็บรักษาบัญชี และหนาที่ในการบันทึกรายการในบัญชีตามวรรค

หนึ่งใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ในกรณีที่เปนอากาศยานตางประเทศใหเปนไปตามกฎหมายของประเทศผูจด

ทะเบียนอากาศยาน 
 

มาตรา ๑๗  หามมิใหอากาศยานใชที่หนึ่งที่ใดเปนที่ข้ึนลงนอกจากสนามบิน
อนุญาต หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานที่ไดรับอนุญาตหรือที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 

มาตรา ๑๘  อากาศยานตองบินตามเสนทางบินที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๑๙  อากาศยานตองปฏิบัติตามขอบังคับของคณะกรรมการการบินพล
เรือน 
 

มาตรา ๒๐๒๐  การขนสงทางอากาศเพื่อการพาณิชยเปนบริการสาธารณะ 
การกําหนดคาโดยสารและคาระวางของอากาศยานขนสงตองเหมาะสมและเปน

ธรรมแกผูใหบริการและผูใชบริการ 
การเก็บคาโดยสารและคาระวางสําหรับอากาศยานขนสง ใหคณะกรรมการการ

บินพลเรือนกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาโดยสารและคาระวางของผูประกอบการ
อากาศยานขนสงซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ โดยใหแยกประเภทของบริการ
การขนสงทางอากาศตามความเหมาะสม 

การเก็บคาโดยสารและคาระวางสําหรับอากาศยานขนสงระหวางประเทศ ให
เปนไปตามที่กําหนดในความตกลงระหวางประเทศวาดวยบริการเดินอากาศ แลวแตกรณ ี

 

                                                 
๑๘ มาตรา ๑๖/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๑๖/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐ มาตรา ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 ๒๑๒๑  ผูจดทะเบียนอากาศยาน ผูดําเนินการเดินอากาศ ผูประจําหนาที่ 
บุคคลที่อยูในอากาศยาน และผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ตองปฏิบัติการ
เพ่ือความปลอดภัยตามขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

ผูดําเนินการเดินอากาศ ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ และ
ผูประกอบการในสนามบินอนุญาตตองรับผิดชอบและกํากับดูแลการปฏิบัติตามแผนรักษาความ
ปลอดภัยและแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแหงชาติ 
 

มาตรา ๒๒  หามมิใหอากาศยานบินเขาหรือบินผานเขตหามหรือเขตกํากัดการ
บินซึ่งรัฐมนตรีไดประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 

มาตรา ๒๓  หามมิใหผูใดใชเครื่องถายภาพในอากาศยาน หรือจากอากาศยานไม
วาโดยวิธีใดๆ เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที ่
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหผูใดบังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบินหรือทิ้งรม
อากาศ นอกจากไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

มาตรา ๒๕  หามมิใหผูใดสงหรือพายุทธภัณฑตามกฎหมายวาดวยการควบคุม
ยุทธภัณฑไปกับอากาศยาน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี และปฏิบัติตาม
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีกําหนด 
 

มาตรา ๒๖  หามมิใหผูใดสงหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว ซึ่งอาจเปนอันตรายตอ
ความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไปกับอากาศ
ยาน เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่และปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงาน
เจาหนาที่กําหนด 
 

มาตรา ๒๗  หามมิใหอากาศยานนอกจากอากาศยานตางประเทศบินออกนอก
ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ 
 

มาตรา ๒๘  หามมิใหอากาศยานตางประเทศบินผานหรือข้ึนลงในราชอาณาจักร
เวนแตจะมีสิทธิตามอนุสัญญา หรือความตกลงระหวางประเทศ หรือไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
รัฐมนตรี 
 

มาตรา ๒๙  หามมิใหอากาศยานทหารตางประเทศบินผาน หรือข้ึนลงใน
ราชอาณาจักร เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรี 
 

                                                 
๒๑ มาตรา ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 ๒๙ ทวิ๒๒  หามมิใหผูใดใชอากาศยานสวนบุคคลในการเดินอากาศ เวน
แต จะไดรับใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคลจากรัฐมนตรี 

ผูไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวแนบทาย
ใบอนุญาต 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการขออนุญาต คุณสมบัติและลักษณะของผูขอ
อนุญาต อายุใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคล การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตใชอากาศ
ยานสวนบุคคล แบบใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคล และเง่ือนไขแนบทายใบอนุญาตใชอากาศ
ยานสวนบุคคล ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๒๙ ตร๒ี๓  ความในมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแกอากาศยาน
ขนสงที่ใชในการขนสงของหรือคนโดยสารอันมิใชเพ่ือบําเหน็จเปนทางคาเปนครั้งคราว และไดแจง
ใหพนักงานเจาหนาที่ทราบแลว 
 

มาตรา ๒๙  จัตวา๒๔  ใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคลที่รัฐมนตรีออกให
สําหรับอากาศยานสวนบุคคลลําใด ใหใชไดเฉพาะอากาศยานสวนบุคคลลํานั้น 
 

มาตรา ๒๙ เบญจ๒๕  หามมิใหผูใดนําอากาศยานสวนบุคคลทําการบิน เวนแตจะ
ไดปฏิบัติตามมาตรา ๑๖ และมีใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคลติดไปกับอากาศยานดวย 
 

หมวด ๓ 
การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน 

   
 

มาตรา ๓๐๒๖  ภายใตบังคับมาตรา ๓๑ ผูซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยาน ตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ได ตองเปนเจาของอากาศยานที่ขอจดทะเบียน หรือถามิไดเปนเจาของตอง
เปนผูมีสิทธิครอบครองอากาศยานที่ขอจดทะเบียนและไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีใหจดทะเบียน
ได 

การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอากาศยาน ใหเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

                                                 
๒๒ มาตรา ๒๙ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๓ มาตรา ๒๙ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๔ มาตรา ๒๙ จัตวา เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๕ มาตรา ๒๙ เบญจ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๔ 
๒๖ มาตรา ๓๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 



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 
 

มาตรา ๓๑๒๗  ผูซึ่งขอจดทะเบียนอากาศยานจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ก็ตามตองมีสัญชาติไทย 

ถาเปนหางหุนสวนหรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ตองจดทะเบียนตาม
กฎหมายไทยมีสํานักงานใหญของหางหุนสวนหรือบริษัทตั้งอยูในราชอาณาจักร และ 

(๑)  ในกรณีที่เปนหางหุนสวนสามัญ ผูเปนหุนสวนทั้งหมดตองมีสัญชาติไทย 
(๒)  ในกรณีที่เปนหางหุนสวนจํากัด ผูเปนหุนสวนทั้งหมดซึ่งตองรับผิดรวมกัน

โดยไมจํากัดจํานวนตองมีสัญชาติไทย และทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละ ๕๑ ตองเปน
ของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 

(๓)  ในกรณีที่เปนบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทนั้นตองไมมีหุน
ชนิดออกใหแกผูถือ กรรมการสวนมากตองมีสัญชาติไทย และหุนไมนอยกวารอยละ ๕๑ ของหุน
ทั้งหมดตองเปนของบุคคลในประเภทตอไปนี้แตละประเภทโดยลําพังหรือหลายประเภทรวมกัน 

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

หุนอยูไมนอยกวารอยละ ๕๑ ของหุนทั้งหมด 
(ง)  บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุนอยู

ไมนอยกวารอยละ ๕๑ ของทั้งหมด 
(จ)  นิติบุคคลอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ถาเปนสมาคม ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย มีสํานักงานใหญของสมาคม

ตั้งอยูในราชอาณาจักร และขอบังคับของสมาคมนั้นไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือน
แลว 
 

มาตรา ๓๒๒๘  ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานเปนอันใชไมได เมื่อ 
(๑)  มีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธิ์ของอากาศยานนั้นในกรณีที่เจาของเปนผูจด

ทะเบียน หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิครอบครองอากาศยานนั้นในกรณีที่ผูมีสิทธิครอบครองเปนผู
จดทะเบียน 

(๒)  ผูจดทะเบียนอากาศยานนั้นขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ 
(๓)  ปรากฏวาการเปนเจาของหรือการเปนผูมีสิทธิครอบครองของผูจดทะเบียน

อากาศยานนั้นไมเปนไปตามที่แสดงไวในการจดทะเบียนวามีสิทธิเชนนั้นในรายการขอจดทะเบียน 
(๔)  อากาศยานนั้นไดรับความเสียหายมากจนไมเหมาะสมที่จะใชการตอไปได 
(๕)  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานนั้นสิ้นอายุเกินกวาหกเดือนแลว 
(๖)  อากาศยานนั้นไดสูญหายไปเปนเวลาเกินกวาสามเดือนแลว 

                                                 
๒๗ มาตรา ๓๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๒๘ มาตรา ๓๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 



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 
 

ในกรณี (๑) ถึง (๕) ใหผูจดทะเบียนอากาศยานนั้นสงคืนใบสําคัญการจด
ทะเบียนแกพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชา 
 

มาตรา ๓๓๒๙  เครื่องหมายสัญชาตแิละทะเบียน และแผนแสดงเครื่องหมาย
อากาศยานใหเปนไปตามที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

 
หมวด ๔ 

แบบอากาศยาน การผลติอากาศยาน และการควบคุมความสมควรเดนิอากาศ๓๐ 
   

 
สวนที่ ๑ 

มาตรฐานอากาศยาน๓๑ 
   

 
มาตรา ๓๔๓๒  มาตรฐานอากาศยานใหเปนไปตามที่กําหนดในขอกําหนดของ

คณะกรรมการเทคนิค โดยใหประกอบดวยมาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
(๑) มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของสวนประกอบ

สําคัญของอากาศยาน รวมถึงมาตรฐานทางเทคนิคของบริภัณฑ 
(๒) มาตรฐานอากาศยานเกี่ยวกับการคุมครองสิ่งแวดลอม เชน มาตรฐานมลพิษ

ทางเสียงหรือมาตรฐานมลพิษทางอากาศ 
(๓) มาตรฐานอื่นเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการเดินอากาศ 
คณะกรรมการเทคนิคอาจประกาศใหใชมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมตาม

กฎหมายวาดวยมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือตามที่องคกรของตางประเทศกําหนดเปน
มาตรฐานชิ้นสวนของอากาศยานได 

มาตรฐานตาม (๑) สําหรับอากาศยาน ใหกําหนดตามประเภทการใชงานของ
อากาศยานไดแก การใชงานปกติ ผาดแผลง ขนสง และการใชงานอ่ืนตามที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรฐานตาม (๑) (๒) และ (๓) ตองไมต่ํากวามาตรฐานที่อนุสัญญากําหนด 
ในการกําหนดมาตรฐานตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการเทคนิคอาจมอบหมายให

อธิบดีมีอํานาจออกขอกําหนดในรายละเอียดไดตามความเหมาะสม โดยจะกําหนดใหขอกําหนด
ดังกลาวมีผลใชบังคับตอเมื่อคณะกรรมการเทคนิคไดใหความเห็นชอบกอนก็ได 

 

                                                 
๒๙ มาตรา ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๐ หมวด ๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๑ สวนที่ ๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๒ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๓๕๓๓  ในกรณีที่เปนการผลิตเพื่อสงออก คณะกรรมการเทคนิคอาจออก
ขอกําหนดมาตรฐานอากาศยาน ใหแตกตางไปจากมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรา ๓๔ ก็ได 

 
สวนที่ ๒ 

การรับรองแบบ๓๔ 
   

 
 
มาตรา ๓๖๓๕  แบบที่จะใชในการผลิตอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของ

อากาศยานจะตองมีใบรับรองแบบตามความในหมวดนี้ 
แบบอากาศยานและแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานตองไดมาตรฐานไม

ต่ํากวามาตรฐานที่คณะกรรมการเทคนิคกําหนดตามมาตรา ๓๔ 
คณะกรรมการเทคนิคอาจออกขอกําหนดระบุประเภทอากาศยานและ

สวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีวัตถุประสงคเฉพาะตามลักษณะของการใชงาน ใหผลิตตาม
แบบโดยไมตองมีใบรับรองแบบก็ได 

 
มาตรา ๓๗๓๖  ใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบสวนประกอบสําคัญของ

อากาศยานมีดังตอไปนี ้
(๑) ใบรับรองแบบมาตรฐาน  ออกให สําหรับแบบอากาศยานหรือแบบ

สวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่เปนไปตามมาตรฐานที่คณะกรรมการเทคนิคกําหนดตาม
มาตรา ๓๔ 

(๒) ใบรับรองแบบเฉพาะ ออกใหสําหรับแบบอากาศยาน เพ่ือใชงานที่มี
วัตถุประสงคเฉพาะ เชน การทําฝนเทียม การโปรยยาปราบศัตรูพืช หรือการทําแผนที่ภาพถาย
ทางอากาศตามมาตรฐานที่คณะกรรมการเทคนิคกําหนดตามมาตรา ๓๔ 

 
มาตรา ๓๘๓๗  ผูใดประสงคจะขอรับใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบ

สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ใหย่ืนคําขอตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

ในการขอใบรับรองแบบ ผูขอจะตองระบุมาตรฐานอากาศยานที่นํามาใชในการ
ออกแบบอากาศยานหรือแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ขอใบรับรองแบบ พรอมทั้ง
แผนและระยะเวลาการสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน
ตามที่ขอใบรับรองแบบนั้นดวย 

                                                 
๓๓ มาตรา ๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ สวนที่ ๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๕ มาตรา ๓๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๖ มาตรา ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๗ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

เมื่ออธิบดีไดรับคําขอ ใหอธิบดีตรวจสอบเอกสารหลักฐานของผูขอและประเมิน
ความเปนไปไดของแบบที่เสนอ วิธีดําเนินการ และความพรอมในการสรางอากาศยานตนแบบ
หรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ตลอดจนฐานะทางการเงิน บุคลากร สถานที่ และ
เครื่องมือที่จะใชในการสราง หากอธิบดีเห็นวามีความเปนไปได ใหอธิบดีออกหนังสืออนุญาตใหผู
ขอดําเนินการสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานดังกลาวได 
โดยกําหนดระยะเวลาการสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกินหาปนับแตวันที่ออกหนังสือ
อนุญาต 

ในกรณีที่ผูขอไมสามารถสรางใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนดตามวรรค
สามผูขออาจขอขยายระยะเวลาการสรางตออธิบดีไดอีกหนึ่งครั้ง และอธิบดีอาจอนุญาตใหขยาย
ระยะเวลาดังกลาวไดไมเกินสองป 

ในกรณีที่ผูขอไมสามารถสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบสวนประกอบ
สําคัญของอากาศยานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ใหหนังสืออนุญาตเปนอันสิ้นผล 

 
มาตรา ๓๙๓๘  ในกรณีที่มีผูขอใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๘ และอธิบดีเห็นวา

มาตรฐานที่กําหนดในขอกําหนดของคณะกรรมการเทคนิคตามมาตรา ๓๔ ไมครอบคลุมถึง 
หรือไมอาจใชกับแบบของผูขอ เพราะเหตุที่มีวิวัฒนาการหรือลักษณะแผนแบบแตกตางไปจาก
อากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีใชอยูในขณะนั้น ใหอธิบดีมีหนังสืออนุญาต
ตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม ไปพลางกอนเปนการชั่วคราว พรอมทั้งกําหนดเงื่อนไขพิเศษเกี่ยวกับ
มาตรฐานของอากาศยานหรือของสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีวิวัฒนาการหรือที่มีการ
ออกแบบนั้นไดตามที่ เห็นสมควรและเมื่ออธิบดีไดกําหนดเงื่อนไขพิเศษแลว ใหรายงาน
คณะกรรมการเทคนิคเพื่อพิจารณากําหนดเปนมาตรฐานตอไป 

เง่ือนไขพิเศษที่อธิบดีกําหนดตามวรรคหนึ่ง ตองมีระดับความปลอดภัยไมนอย
กวาระดับที่คณะกรรมการเทคนิคใชในการกําหนดมาตรฐานตามมาตรา ๓๔ 

 
มาตรา ๔๐๓๙  ภายใตบังคับมาตรา ๔๑/๑ เมื่อผูขอใบรับรองแบบไดรับหนังสือ

อนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม แลว ผูขอมีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ดําเนินการสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของ

อากาศยานใหเปนไปตามมาตรฐานที่ระบุในคําขอใบรับรองแบบ 
(๒) บันทึกรายละเอียดและรายงานการสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบ

สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
(๓) ยินยอมใหพนักงานเจาหนาที่เขาตรวจสอบการสรางอากาศยานตนแบบหรือ

ตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
(๔) หนาที่อ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด 

                                                 
๓๘ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๙ มาตรา ๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

ในกรณีที่ผูขอใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่งไมปฏิบัติหนาที่ตาม (๒) (๓) หรือ 
(๔) และอธิบดีไดเตือนใหปฏิบัติหนาที่ดังกลาวแลวยังฝาฝน ใหอธิบดีเพิกถอนหนังสืออนุญาต
นั้น 

 
มาตรา ๔๑๔๐  ในระหวางการสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบสวนประกอบ

สําคัญของอากาศยาน หากคณะกรรมการเทคนิคไดออกขอกําหนดมาตรฐานใหมที่แตกตางจาก
มาตรฐานที่ระบุในคําขอใบรับรองแบบตามมาตรา ๔๐ (๑) ซึ่งสามารถใชกับแบบอากาศยานหรือ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่กําลังดําเนินการสรางได และผูขอใบรับรองแบบประสงคที่จะ
ใชมาตรฐานใหมดังกลาวใหผูขอแจงการเปลี่ยนมาตรฐานตออธิบดี ทั้งนี้ อธิบดีอาจกําหนดใหผู
ขอใชมาตรฐานอื่นที่เก่ียวของเปนการเพิ่มเติมดวยก็ได หรือมิฉะนั้นผูขอตองใชมาตรฐานเดิม 

 
มาตรา  ๔๑/๑๔๑  ในระหวางการสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบ

สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน หากมีขอกําหนดของคณะกรรมการเทคนิคกําหนดมาตรฐาน
ข้ึนใหมใหมีผลใชบังคับยอนหลังเพ่ือความปลอดภัย อันเปนการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานที่ระบุไว
ในคําขอใบรับรองแบบ ใหผูขอใบรับรองแบบปรับปรุงแบบโดยใชมาตรฐานที่กําหนดขึ้นใหมใน
การสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานดังกลาว 

 
มาตรา ๔๑/๒๔๒  เมื่อผูขอใบรับรองแบบไดดําเนินการสรางอากาศยานตนแบบ

หรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานแลว ใหอธิบดีจัดใหมีหรือส่ังใหผูขอทําการ
ทดสอบโดยการบินทดลองหรือการทดสอบอยางอ่ืน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการในขอกําหนด
ของคณะกรรมการเทคนิค ในการนี้ อธิบดีอาจกําหนดใหมีการรับฟงความเห็นจากผูเช่ียวชาญหรอื
ผูเก่ียวของดวยก็ได 

เมื่อไดทําการทดสอบตามวรรคหนึ่งแลว หากอธิบดีเห็นวาอากาศยานตนแบบ
หรือตนแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้น เปนไปตามมาตรฐานอากาศยานและมสีภาพที่
สามารถนําไปใชงานไดอยางปลอดภัย ใหอธิบดีออกใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยานตามประเภทที่กําหนดในมาตรา ๓๗ โดยอธิบดีอาจกําหนด
ขอจํากัดความสมควรเดินอากาศหรือขอจํากัดอื่นในการใชอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของ
อากาศยานนั้นได 

 
มาตรา ๔๑/๓๔๓  ใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๗ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี

ประกาศกําหนดโดยใหระบุมาตรฐานตางๆ ที่ใชในการออกใบรับรองแบบไวในใบรับรองแบบดวย 
และในใบรับรองแบบตองประกอบดวยเอกสาร ดังตอไปนี้ 

                                                 
๔๐ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๑ มาตรา ๔๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๒ มาตรา ๔๑/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๓ มาตรา ๔๑/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๑) แบบที่ออก 
(ก) ภาพรางและขอกําหนดรายละเอียด รวมทั้งบัญชีของภาพรางและ

ขอกําหนดรายละเอียดที่จําเปนในการใชกําหนดรูปลักษณและลักษณะแผนแบบของอากาศยาน
หรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ที่แสดงใหเห็นวาเปนไปตามมาตรฐานที่ใชกับแบบ
ดังกลาว  โดยใหระบุมาตรฐานเฉพาะที่ กํ าหนดตามพระราชบัญญัตินี้  และมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่คณะกรรมการเทคนิคประกาศใหใชกับอากาศยานได (ถามี) ไวดวย 

(ข) ขอมูลเก่ียวกับมิติ วัสดุ และกระบวนการที่จําเปนในการใชกําหนด
ความแข็งแรงทางโครงสรางของอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

(ค) ขอจํากัดความสมควรเดินอากาศที่กําหนดเพื่อการคงความตอเนื่อง
ของความสมควรเดินอากาศสําหรับอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

(๒) ขอจํากัดการใชงานของอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
และ 

(๓) ขอจํ า กัดหรือเ ง่ือนไขอื่นที่ เ ก่ียวของกับแบบอากาศยานหรือแบบ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

 
มาตรา ๔๑/๔๔๔  ในกรณีที่อากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานใด

อยูระหวางการทดสอบ โดยไดบินทดลองตามมาตรา ๔๑/๒ แลว กอนไดรับใบรับรองแบบ หากผู
ขอใบรับรองแบบประสงคจะใชอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้น เพ่ือ
ฝกอบรมผูประจําหนาที่หรือเพ่ือแสดงสมรรถนะเพื่อประโยชนทางการคา หรือเพ่ือวัตถุประสงค
อยางอ่ืนตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนด ใหย่ืนคําขอใบรับรองแบบเปนการชั่วคราว
ตออธิบดี หากอธิบดีเห็นวาอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานดังกลาวสามารถ
นําไปใชงานไดอยางปลอดภัยตามหลักเกณฑในขอกําหนดของคณะกรรมการเทคนิค ใหอธิบดี
ออกใบรับรองแบบเปนการชั่วคราว โดยอธิบดีอาจกําหนดขอจํากัดความสมควรเดินอากาศหรือ
ขอจํากัดอื่นในการใชอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้นตามวัตถุประสงค
ดังกลาวได 

การยื่นคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑/๕๔๕  ผูทรงสิทธิในใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบสวนประกอบ

สําคัญของอากาศยานที่ประสงคจะทําการแกไขดัดแปลงแบบที่ไดรับการรับรองแลว ใหย่ืนคําขอ
ตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหดําเนินการดังนี ้

                                                 
๔๔ มาตรา ๔๑/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๕ มาตรา ๔๑/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๑) ในกรณีที่เปนการแกไขดัดแปลงที่ไมใชสาระสําคัญ ใหอธิบดีตรวจสอบตาม
หลักเกณฑในขอกําหนดของคณะกรรมการเทคนิค หากคณะกรรมการเทคนิคไมไดกําหนด
หลักเกณฑไวใหอธิบดีตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถาผลการตรวจสอบปรากฏวา
เปนไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนําไปใชงานไดอยางปลอดภัย ใหอธิบดี
ออกหนังสือใหความเห็นชอบแกผูขอโดยใหแนบแบบที่แกไขดัดแปลงไวกับหนังสือดังกลาวดวย 

(๒) ในกรณีที่เปนการแกไขดัดแปลงในสาระสําคัญ ใหอธิบดีตรวจสอบโดยใหนํา
ความในมาตรา ๓๘ วรรคสาม และมาตรา ๔๑/๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม หากอธิบดีเห็นวา 

(ก) การแกไขดัดแปลงนั้นไมถึงขนาดตองออกใบรับรองแบบฉบับใหม ให
อธิบดีตรวจสอบตามหลักเกณฑในขอกําหนดของคณะกรรมการเทคนิค หากคณะกรรมการ
เทคนิคไมไดกําหนดหลักเกณฑไว ใหอธิบดีตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถาผลการ
ตรวจสอบปรากฏวาเปนไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนําไปใชงานไดอยาง
ปลอดภัย ใหอธิบดีรับรอง 

โดยการแกไขเพิ่มเติมในใบรับรองแบบฉบับเดิม เวนแตผูขอประสงคจะให
ออกเปนใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติม ใหอธิบดีออกใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติมแกผูขอได 

(ข) การแกไขดัดแปลงนั้นจําเปนตองตรวจสอบเพื่อออกใบรับรองแบบ
ฉบับใหมใหอธิบดีแจงผูขอเพื่อย่ืนคําขอใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๘ 

การรับรองการแกไขดัดแปลงตามมาตรานี้ ไมมีผลเปนการยกเลิกใบรับรองแบบ
ฉบับเดิมเวนแตอธิบดีจะกําหนดเปนอยางอ่ืน 

การรับรองตามวรรคสอง (๑) หรือ (๒) (ก) ผูขออาจขอใหรับรองเปนการ
เฉพาะลําหรือเปนการทั่วไปเฉพาะแบบก็ได 

 
มาตรา ๔๑/๖๔๖  ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์และกฎหมายวาดวย

สิทธิบัตรเจาของหรือผูครอบครองอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน หรือผูอ่ืนซึ่ง
มิใชผูทรงสิทธิในใบรับรองแบบ ประสงคจะทําการแกไขดัดแปลงอากาศยานหรือสวนประกอบ
สําคัญของอากาศยานใหแตกตางไปจากแบบที่ไดรับการรับรองในสาระสําคัญ อาจยื่นคําขอรับ
ใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติมสําหรับสิ่งที่ผูนั้นไดแกไขดัดแปลงเพิ่มเติมตออธิบดีได ตามหลกัเกณฑ
และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่ออธิบดีไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหตรวจสอบการแกไขดัดแปลงนั้นตาม
หลักเกณฑในขอกําหนดของคณะกรรมการเทคนิค หากคณะกรรมการเทคนิคไมไดกําหนด
หลักเกณฑไวใหอธิบดีตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถาผลการตรวจสอบปรากฏวา
เปนไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนําไปใชงานไดอยางปลอดภัย ใหอธิบดี
ออกใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติมแกผูขอ แตถาอธิบดีเห็นวาเปนการแกไขดัดแปลงที่ไมใช
สาระสําคัญ ใหถือวาผูขอยื่นคําขอดัดแปลงอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน
ตามมาตรา ๔๑/๗ 

                                                 
๔๖ มาตรา ๔๑/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 ๔๑/๗๔๗  เจาของหรือผูครอบครองอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญ
ของอากาศยานประสงคจะทําการแกไขดัดแปลงอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศ
ยานของตนใหแตกตางไปจากแบบที่ไดรับการรับรองที่ไมใชสาระสําคัญ อาจยื่นคําขอตออธิบดีได
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่ออธิบดีไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหตรวจสอบการแกไขดัดแปลงนั้นตาม
หลักเกณฑในขอกําหนดของคณะกรรมการเทคนิค หากคณะกรรมการเทคนิคไมไดกําหนด
หลักเกณฑไวใหอธิบดีตรวจสอบตามวิธีการที่เห็นสมควร และถาผลการตรวจสอบปรากฏวา
เปนไปตามมาตรฐานอากาศยาน และมีสภาพที่สามารถนําไปใชงานไดอยางปลอดภัย ใหอธิบดี
ออกหนังสือใหความเห็นชอบแกผูขอโดยใหแนบแบบที่แกไขดัดแปลงไวกับหนังสือดังกลาวดวย 
แตถาอธิบดีเห็นวาเปนการแกไขดัดแปลงในสาระสําคัญ ใหอธิบดียกคําขอและแจงผูขอเพื่อย่ืนคํา
ขอใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑/๖ 

 
มาตรา ๔๑/๘๔๘  การแกไขดัดแปลงแบบดังตอไปนี้ กรณีใดจะเปนการแกไข

ดัดแปลงในสาระสําคัญหรือไมใชสาระสําคัญ ใหเปนไปตามหลักเกณฑในขอกําหนดของ
คณะกรรมการเทคนิค 

(๑) แบบอากาศยานหรือแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ไดรับ
ใบรับรองแบบแลวตามมาตรา ๔๑/๕ มาตรา ๔๑/๖ และมาตรา ๔๑/๗ 

(๒) แบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพ ที่ไดรับการรับรองตามใบอนุญาตผลิตชิ้นสวน
รับรองคุณภาพตามมาตรา ๔๑/๔๒ หรือ 

(๓) แบบบริภัณฑที่ไดรับการรับรองตามใบอนุญาตผลิตบริภัณฑตามมาตรา 
๔๑/๕๒ 

 
มาตรา ๔๑/๙๔๙  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งผูไดรับใบรับรองแบบ ทําการแกไขแบบ

อากาศยานหรือแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน เมื่อปรากฏวา 
(๑) อากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานมีความปลอดภัยไม

เพียงพออันเนื่องมาจากแบบที่ไดรับการรับรอง 
(๒) อากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานจะมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน 

ถามีการแกไขแบบที่ไดรับการรับรองแลว 
(๓) มีความจําเปนตองแกไขแบบเพื่อใหมีความปลอดภัยยิ่งข้ึน หลังจากที่ไดทํา

การตรวจหรือแกไขอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานตามคําส่ังความสมควร
เดินอากาศของอธิบดีตามมาตรา ๔๑/๘๒ แลว 

                                                 
๔๗ มาตรา ๔๑/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๘ มาตรา ๔๑/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๙ มาตรา ๔๑/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

ในการออกคําส่ังตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกําหนดระยะเวลาที่จะตองดําเนินการให
แลวเสร็จไวดวยแตตองไมเกินหนึ่งป และเพ่ือประโยชนแหงความปลอดภัยอธิบดีอาจกําหนด
เง่ือนไขหรือขอจํากัดการใชงานของอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่สรางตาม
แบบเดิมไดตามที่เห็นสมควร 

เมื่อผูไดรับใบรับรองแบบไดทําการแกไขแบบอากาศยานหรือแบบสวนประกอบ
สําคัญของอากาศยานแลว ให ย่ืนคําขอตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวงและใหนําความในมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๕๐  ผูไดรับใบรับรองแบบไมแกไขแบบภายในระยะเวลาที่อธิบดี

กําหนดตามมาตรา ๔๑/๙  ใหอธิบดีส่ังเพิกถอนใบรับรองแบบนั้น 
เมื่อใบรับรองแบบอากาศยานหรือแบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานถูก

เพิกถอนแลวใหใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานแบบนั้นหรือของอากาศยานแบบที่
ติดตั้งสวนประกอบสําคัญของอากาศยานแบบนั้น เปนอันสิ้นผลตามมาตรา ๔๑/๗๐ (๒) 

 
มาตรา ๔๑/๑๑๕๑  ในกรณีที่อธิบดีมีคํา ส่ังกําหนดขอจํากัดความสมควร

เดินอากาศหรือขอจํากัดอื่นตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง หรือมี
คําส่ังกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดการใชงานตามมาตรา ๔๑/๙ วรรคสอง หรือมีคําส่ังเพิกถอน
ใบรับรองแบบตามมาตรา ๔๑/๑๐ วรรคหนึ่งใหอธิบดีประกาศคําส่ังดังกลาวใหทราบทั่วกันตาม
ระเบียบที่ปลัดกระทรวงคมนาคมกําหนด 

เมื่อไดทราบคําส่ังของอธิบดีตามวรรคหนึ่ง ใหผูไดรับใบรับรองแบบแจงใหผูจด
ทะเบียนอากาศยาน ผูดําเนินการเดินอากาศ ผูผลิตอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศ
ยานและผูเก่ียวของกับอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้นทราบโดยทันท ี

 
มาตรา ๔๑/๑๒๕๒  ใบรับรองแบบและใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติมที่ออกตาม

ความในหมวดนี้อาจโอนใหแกกันได เวนแตใบรับรองแบบเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑/๔ 
หรือหนังสือรับรองใบรับรองแบบที่ออกโดยรัฐตางประเทศตามมาตรา ๔๑/๑๓ และมาตรา ๔๑/
๑๔ จะโอนใหแกกันมิได 

การโอนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 

                                                 
๕๐ มาตรา ๔๑/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๑ มาตรา ๔๑/๑๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๒ มาตรา ๔๑/๑๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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  ๔๑/๑๓๕๓  ผู ได รับใบรับรองแบบอากาศยาน  ใบรับรองแบบ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน หรือใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติม ที่ออกโดยรัฐภาคีแหง
อนุสัญญาหรือประเทศที่ไดทําความตกลงกับประเทศไทย หากประสงคจะขอใหอธิบดีรับรองแบบ
ตามใบรับรองแบบดังกลาวเพื่อทําการผลิตในประเทศไทย ใหย่ืนคําขอตออธิบดี หากอธิบดเีห็นวา
อากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานตามใบรับรองแบบของประเทศนั้นมีมาตรฐาน
ไมต่ํากวามาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ ใหอธิบดีออกหนังสือรับรองวาใบรับรองแบบ
ดังกลาวใชไดเชนเดียวกับใบรับรองแบบตามสวนนี้ 

การขอใหรับรอง และการรับรองใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑/๑๔๕๔  ผูไดรับใบรับรองแบบอากาศยานหรือใบรับรองแบบสวน

เพ่ิมเติมที่ออกโดยรัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือประเทศที่ไดทําความตกลงกับประเทศไทย หรือผูขอ
จดทะเบียนอากาศยานตามใบรับรองแบบดังกลาว หากประสงคจะขอใหอธิบดีรับรองแบบตาม
ใบรับรองแบบดังกลาว เพ่ือขอใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับอากาศยานที่จดทะเบียนอากาศ
ยานในประเทศไทย ใหย่ืนคําขอตออธิบดี หากอธิบดีเห็นวาอากาศยานตามใบรับรองแบบของ
ประเทศนั้นมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ ใหอธิบดีออกหนังสือ
รับรองวาใบรับรองแบบดังกลาวใชไดเชนเดียวกับใบรับรองแบบตามสวนนี้ 

การขอใหรับรอง และการรับรองใบรับรองแบบตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑/๑๕๕๕  แบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพตองไดมาตรฐานไมต่ํากวา

มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่
คณะกรรมการเทคนิคกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๑) 

แบบที่ใชในการผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพอาจเหมือนกับแบบชิ้นสวนของผูอ่ืนที่
ไดรับการรับรองได ทั้งนี้ เมื่อไมเปนการละเมิดสิทธิตามกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์และกฎหมายวา
ดวยสิทธิบัตร 

แบบของชิ้นสวนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิตตามมาตรา ๔๑/๓๗ ตองไดรับ
การรับรองจากอธิบดีพรอมกับการออกใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพ 

 
มาตรา ๔๑/๑๖๕๖  แบบบริภัณฑตองไดมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานทางเทคนิค

ที่คณะกรรมการเทคนิคกําหนดตามมาตรา ๓๔ (๑) 

                                                 
๕๓ มาตรา ๔๑/๑๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๔ มาตรา ๔๑/๑๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๕ มาตรา ๔๑/๑๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๖ มาตรา ๔๑/๑๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

แบบของบริภัณฑที่ขออนุญาตผลิตตามมาตรา ๔๑/๔๗ ตองไดรับการรับรองจาก
อธิบดีพรอมกับการออกใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ 

 
สวนที่ ๓ 

การรับรองการผลิต๕๗ 
   

 
มาตรา ๔๑/๑๗๕๘  ในสวนนี้ “การผลิต” หมายความวา การผลิตผลิตภัณฑเพ่ือ

การพาณิชยเวนแตขอความจะแสดงใหเห็นเปนอยางอ่ืน 
ความในมาตรานี้ ไมใชบังคับแกการผลิตของหนวยซอมที่ไดรับใบอนุญาตตาม

ความในหมวดนี้ 
 
มาตรา ๔๑/๑๘๕๙  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑตามความใน

สวนนี้ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดในเรื่องดังตอไปนี ้
(๑) วิธีการผลิตเพื่อใหเปนไปตามแบบและมาตรฐานตามที่กําหนด 
(๒) วิธีการทําลายหรือการทําอยางใดอยางหนึ่งเพ่ือไมใหเครื่องหมายและรหัส

ปรากฏอยูบนผลิตภัณฑที่ผลิตไมเปนไปตามแบบหรือมาตรฐาน 
(๓) ลักษณะ ประเภท หรือชนิดของเครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิต 

รวมทั้งวัตถุดิบหรือส่ิงที่จะนํามาใชในการผลิต 
(๔) การจัดใหมีคูมือการทํางานเกี่ยวกับการผลิต 
(๕) การจัดใหมีบันทึกขอเท็จจริงเก่ียวกับการผลิต ตลอดจนการเก็บรักษาบันทึก

ดังกลาวไวในสถานที่ผลิต เพ่ือประโยชนในการควบคุมหรือตรวจสอบ 
(๖) การรายงานขอมูลเก่ียวกับการผลิตตามหลักเกณฑและระยะเวลาที่กําหนด 
(๗) การควบคุมคุณภาพการผลิต 
(๘) เร่ืองอ่ืนที่เก่ียวกับการควบคุมการผลิต 
 
มาตรา ๔๑/๑๙๖๐  ในกรณีที่การออกใบอนุญาตตามบทบัญญัติในสวนนี้

กําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตตองเปนนิติบุคคล และตองมีทุนจดทะเบียนขั้นต่ําตามที่รัฐมนตรี
กําหนด หากทุนจดทะเบียนดังกลาวมีจํานวนเกินกวาหารอยลานบาท รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจประกาศกําหนดใหมีการขออนุญาตเบื้องตนตออธิบดี
กอนการดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคลสําหรับกิจการนั้นได 

                                                 
๕๗ สวนที่ ๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๘ มาตรา ๔๑/๑๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๕๙ มาตรา ๔๑/๑๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๐ มาตรา ๔๑/๑๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

คุณสมบัติของผูขออนุญาต หลักเกณฑและวิธีการในการยื่นขออนุญาตเบื้องตน 
และการอนุญาตเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในการอนุญาตเบื้องตนตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดเงื่อนไขและ
ระยะเวลาใหผูขออนุญาตเบื้องตนดําเนินการเพื่อใหมีคุณสมบัติครบถวนได แตตองไมเกินหก
เดือน และในกรณีที่มีเหตุอันสมควรที่ผูขออนุญาตไมสามารถดําเนินการไดภายในระยะเวลา
ดังกลาว ผูขออนุญาตอาจขอขยายระยะเวลาตออธิบดีไดอีกหนึ่งครั้ง และอธิบดีอาจอนุญาตให
ขยายระยะเวลาไดแตตองไมเกินสามเดือน 

ทุนจดทะเบียนจํานวนเกินกวาหารอยลานบาทขึ้นไปตามวรรคหนึ่ง อาจ
กําหนดใหมากกวานั้นไดตามจํานวนและเงื่อนไขที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา 

 
๑. การผลิตอากาศยานและสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
 
มาตรา ๔๑/๒๐๖๑  การผลิตอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่

มีใบรับรองแบบตองผลิตตามแบบที่ไดรับการรับรอง 
การผลิตอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ไมตองมีใบรับรอง

แบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ตองผลิตใหมีความปลอดภัยในการใชงานตามหลักเกณฑและ
วิธีการในขอกําหนดของอธิบดี 

 
มาตรา ๔๑/๒๑๖๒  หามมิใหผูใดผลิตอากาศยาน เวนแตจะไดรับใบอนุญาตผลิต

อากาศยานจากอธิบดี 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑/๒๒๖๓  ภายใตบังคับมาตรา ๔๑/๓๐ ผูขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศ

ยานตองมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนนิติบุคคลตามมาตรา ๔๑/๒๓ 
(๒) มีเงินทุนเพียงพอแกการผลิตอากาศยาน ตามจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
(๓) มีบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญเพียงพอในการผลิตอากาศยานตาม

หลักเกณฑที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเทคนิค 
(๔) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

                                                 
๖๑ มาตรา ๔๑/๒๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๒ มาตรา ๔๑/๒๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๓ มาตรา ๔๑/๒๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 ๔๑/๒๓๖๔  ผูขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานตองเปนนิติบุคคลประเภท
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย และมีสํานักงานใหญตั้งอยูใน
ราชอาณาจักร โดย 

(๑) มีทุนจดทะเบียนตามจํานวนที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 

(๒) มีทุนจดทะเบียนซึ่งเปนของผูมีสัญชาติไทยตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
มาตรา ๔๑/๒๔ 

(๓) มีวัตถุประสงคเพ่ือการผลิตอากาศยาน หากมีวัตถุประสงคเพ่ือกิจการอื่น
ดวยตองเปนวัตถุประสงคที่เก่ียวเนื่องกับการผลิตอากาศยานตามที่อธิบดีเห็นชอบ 

(๔) อํานาจการบริหารกิจการอยูภายใตการควบคุมของบุคคลผูมีสัญชาติไทย
ตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๔๑/๒๕ 

(๕) กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการไมมีลักษณะตองหามตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา ๔๑/๒๖ 

(๖) ตองไดรับหรือมีสิทธิในใบรับรองแบบอากาศยาน หรือมีสิทธิในแบบอากาศ
ยานที่ไมตองมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ที่ประสงคจะทําการผลิต 

(๗) ไมอยูในระหวางถูกพักใชใบอนุญาตผลิตตามหมวดนี้ หรือถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตผลิตตามหมวดนี้มายังไมครบสามปนับแตวันที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิต 

(๘) ลักษณะอื่นตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่เปนการผลิตอากาศยานที่ไมตองมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรค

สามผูขออาจเปนนิติบุคคลประเภทอื่นนอกจากที่กําหนดในวรรคหนึ่งก็ได 
 
มาตรา ๔๑/๒๔๖๕  ทุนของผูขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ตองเปนของบคุคล

ผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดของทุนทั้งหมด ไมวาจะเปนบุคคลแตละประเภทโดย
ลําพังหรือหลายประเภทรวมกัน ดังตอไปนี้ 

(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย 
(๒) กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ 
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งทุนไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดของ

ทุนทั้งหมดเปนของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย ทั้งนี้ หุนชนิดออกใหแกผูถือ ใหนับเปนทุนของบุคคล
ซึ่งไมมีสัญชาติไทย 

(๔) หางหุนสวนจํากัด ซึ่งผูเปนหุนสวนจําพวกไมจํากัดความรับผิดทั้งหมดมี
สัญชาติไทยและทุนของหางหุนสวนนั้นไมนอยกวารอยละหาสิบเอ็ดเปนของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย 

(๕) หางหุนสวนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งผูเปนหุนสวนทั้งหมดมีสัญชาติไทย 
(๖) นิติบุคคลอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๖๔ มาตรา ๔๑/๒๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๕ มาตรา ๔๑/๒๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) หรือ (๖) ตองจดทะเบียนตามกฎหมาย
ไทยและมีสํานักงานใหญตั้งอยูในราชอาณาจักร และในกรณีที่นิติบุคคลดังกลาวมีนิติบุคคลเปนผู
ถือหุนหรือเปนหุนสวน นิติบุคคลที่เปนผูถือหุนหรือเปนหุนสวนนั้น จะตองมีทุนเปนของบคุคลผูมี
สัญชาติไทยตามมาตรานี้ดวย 

 
มาตรา ๔๑/๒๕๖๖  อํานาจการบริหารกิจการของผูขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศ

ยานตองอยูภายใตการควบคุมของบุคคลผูมีสัญชาติไทย 
ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาอํานาจการบริหารกิจการ ไมอยูภายใตการควบคุม

ของบุคคลผูมีสัญชาติไทย 
(๑) มีกรรมการที่ไมมีสัญชาติไทยตั้งแตก่ึงหนึ่งข้ึนไป 
(๒) ผูจัดการหรือผูมีอํานาจจัดการไมมีสัญชาติไทย หรือ 
(๓) มีการบริหารที่อยูภายใตการครอบงําของผูไมมีสัญชาติไทยตามลักษณะและ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีที่รัฐมนตรีเห็นวาการผลิตอากาศยานของผูขอรับใบอนุญาตตองใช

เทคโนโลยีช้ันสูงจากตางประเทศ ใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการเทคนิคมีอํานาจ 
ยกเวนคุณสมบัติตามมาตรานี้ใหแกผูขอรับใบอนุญาตนั้นได แตตองไมเกินหาปนับแตวันไดรับ
ใบอนุญาตผลิตอากาศยานแบบนั้น 

 
มาตรา ๔๑/๒๖๖๗  กรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการของผูขอรับ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ตองไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๒) เปนบุคคลลมละลาย 
(๓) ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดทีไ่ด

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๔) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการของผูขอรับ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยานซึ่งถูกเพิกถอนใบอนุญาตผลิตอากาศยานอันเปนผลมาจากการบริหาร
กิจการของผูนั้น 

(๕) เคยถูกลงโทษทางวินัยใหพนจากตําแหนงในสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
หรือรัฐวิสาหกิจ เนื่องจากทุจริตตอหนาที่ 

(๖) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหนงตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย 

(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
อันเนื่องจากกระทําความผิดที่กระทบตอความไววางใจของประชาชนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 
๖๖ มาตรา ๔๑/๒๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๗ มาตรา ๔๑/๒๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(๘) เคยเปนกรรมการ ผูจัดการ หรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูก
เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการอันเนื่องจากกระทําความผิดที่กระทบตอความไววางใจของ
ประชาชนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๙) ลักษณะตองหามอยางอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑/๒๗๖๘  กอนออกใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ใหอธิบดีตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูขอแบบอากาศยานที่ขออนุญาตผลิต ตลอดจนสถานที่และวิธีการผลิตของผูขอ
อธิบดีจะออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานใหแกผูขอได เมื่อปรากฏวา 

(๑) ผูขอมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๒๒ 
(๒) ผูขอมีขีดความสามารถที่จะผลิตอากาศยานไดถูกตองตามใบรับรองแบบ

หรือตามแบบที่ไดรับอนุญาตใหผลิตในกรณีที่เปนการผลิตอากาศยานที่ไมตองมีใบรับรองแบบ
ตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม และ 

(๓) ผูขอไดจัดใหมีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗) 
ในการออกใบอนุญาตผลิตอากาศยาน อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัด

เก่ียวกับการผลิตไดตามที่เห็นสมควร 
ใบอนุญาตผลิตอากาศยานใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๑/๒๘๖๙  ใบอนุญาตผลิตอากาศยานใหมีอายุคราวละไมเกินสามสิบป 

ทั้งนี้ การกําหนดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑/๒๙๗๐  การขอตออายุใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ใหผูได รับ

ใบอนุญาตยื่นคําขอตออธิบดีกอนใบอนุญาตสิ้นอายุอยางนอยหกสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่ออธิบดีไดตรวจสอบคุณสมบัติและขีดความสามารถของผูขอแลว หากปรากฏ
วาผูขอคงมีคุณสมบัติและมีขีดความสามารถในการผลิตไดตามใบอนุญาต ใหอธิบดีตออายุ
ใบอนุญาต ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑/๒๘ 

เมื่อไดย่ืนคําขอตออายุใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูไดรับใบอนุญาต
ดําเนินการผลิตอากาศยานนั้นตอไปได จนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบอนุญาต 

 
มาตรา ๔๑/๓๐๗๑  ถาผูขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานเปนผูไดรับใบรับรอง

แบบ ผูขออาจขอใหอธิบดีออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานเปนการชั่วคราวสําหรับการผลิตตาม
ใบรับรองแบบนั้นได และใหอธิบดีมีอํานาจออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานเปนการชั่วคราวไดเปน

                                                 
๖๘ มาตรา ๔๑/๒๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๖๙ มาตรา ๔๑/๒๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๐ มาตรา ๔๑/๒๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๑ มาตรา ๔๑/๓๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

ระยะเวลาไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต แตไมเกินสองปนับแตวันที่ผูขอไดรับใบรับรอง
แบบ โดยใหนําบทบัญญัติในมาตรา ๔๑/๑๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

การควบคุมการผลิตตามใบอนุญาตผลิตอากาศยานเปนการชั่วคราวใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่พนระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง แตผูไดรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานเปน
การชั่วคราวยังไมมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะไดรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน เมื่อผูไดรับใบอนุญาต
มีคําขอ ใหอธิบดีมีอํานาจขยายระยะเวลาไดอีกหนึ่งครั้ง แตทั้งนี้ไมเกินหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๑/๓๑๗๒  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑ และ

มาตรา ๔๑/๓๐ ยอมมีสิทธิผลิตลําตัวอากาศยาน และชิ้นสวนของอากาศยานดวย ทั้งนี้ ตามแบบ 
วิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดในใบอนุญาต 

ผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดใน
การผลิตใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหย่ืนคําขอตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑/๓๒๗๓  หามมิใหผูใดผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน เวนแต

จะไดรับใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยานจากอธิบดี 
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑/๓๓๗๔  ใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๒ มาตรา ๔๑/๒๓ มาตรา ๔๑/

๒๔ มาตรา ๔๑/๒๕ มาตรา ๔๑/๒๖ และมาตรา ๔๑/๒๗ มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะ
ของผูขอรับใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน การออกใบอนุญาตผลิต
สวนประกอบสําคัญของอากาศยานและการออกใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศ
ยานเปนการชั่วคราวโดยอนุโลม 

ใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยานใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๓๔๗๕ ใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยานใหมีอายุ

คราวละไมเกินยี่สิบป ทั้งนี้ การกําหนดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

                                                 
๗๒ มาตรา ๔๑/๓๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๓ มาตรา ๔๑/๓๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๔ มาตรา ๔๑/๓๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๕ มาตรา ๔๑/๓๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

การตออายุใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ใหตอไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง และใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๓๕๗๖  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน

ตามมาตรา ๔๑/๓๒ ยอมมีสิทธิผลิตชิ้นสวนของสวนประกอบสําคัญของอากาศยานดวย ทั้งนี้ 
ตามแบบ วิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดในใบอนุญาต 

ผูไดรับใบอนุญาตที่ประสงคจะแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดใน
การผลิตใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหย่ืนคําขอตออธิบดี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

 
๒. การผลิตชิน้สวนรับรองคุณภาพ 

 
มาตรา ๔๑/๓๖๗๗  การผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพสําหรับใชติดตั้งกับอากาศ

ยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ตองผลิตตามแบบที่ไดรับการ
รับรองหรือตามมาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใชกับอากาศยานที่จะนําไปติดตั้ง 

การผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพสําหรับใชติดตั้งกับอากาศยานหรือสวนประกอบ
สําคัญของอากาศยานที่ไมตองมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม ตองผลิตใหมีความ
ปลอดภัยในการใชงานตามหลักเกณฑและวิธีการในขอกําหนดของอธิบดี 

 
มาตรา ๔๑/๓๗๗๘  หามมิใหผูใดผลิตชิ้นสวนเพื่อใชทดแทนในอากาศยานหรือ

สวนประกอบสําคัญของอากาศยานซึ่งไมใชบริภัณฑ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรอง
คุณภาพ 

การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่ง มิใหใชบังคับแก 
(๑) การผลิตชิ้นสวนภายใตใบอนุญาตผลิตอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๒๑ หรือ

ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑/๓๐ 
(๒) การผลิตชิ้นสวนภายใตใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน

ตามมาตรา ๔๑/๓๒ หรือใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยานเปนการชั่วคราวตาม
มาตรา ๔๑/๓๓ 

(๓) การผลิตชิ้นสวนมาตรฐานซึ่งคณะกรรมการเทคนิคประกาศกําหนดใหใชกับ
อากาศยานไดตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง 

                                                 
๗๖ มาตรา ๔๑/๓๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๗ มาตรา ๔๑/๓๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๘ มาตรา ๔๑/๓๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๔) การผลิตชิ้นสวนโดยเจาของอากาศยานหรือผูจดทะเบียนอากาศยานหรือ
ผูดําเนินการเดินอากาศ เพ่ือใชในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศ
ยานของตนตามมาตรา ๔๑/๔๔ 

(๕) การผลิตชิ้นสวนโดยหนวยซอมเพื่อใชในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ตนรับบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๑๐๕ 

 
มาตรา ๔๑/๓๘๗๙  ผูขอรับใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพตองเปนนิติ

บุคคลตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ 
(๔) และมาตรา ๔๑/๒๕ วรรคสาม มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะของผูขอโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๓๙๘๐  กอนออกใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพ ใหอธิบดี

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูขอ แบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิต ตลอดจนสถานที่และ
วิธีการผลิตของผูขอ 

อธิบดีจะออกใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพใหแกผูขอได เมื่อปรากฏวา 
(๑) ผูขอมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๓๘ 
(๒) ผูขอมีขีดความสามารถที่จะผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพไดถูกตองตามแบบที่

ขออนุญาต 
(๓) แบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิต เปนแบบที่เหมือนกับแบบ

ช้ินสวนของอากาศยานหรือของสวนประกอบสําคัญของอากาศยานตามแบบที่ไดรับการรับรอง 
หรือเปนแบบที่ไดออกแบบข้ึนใหมตามมาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใชในการออกแบบ
อากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานนั้น 

(๔) แบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิตมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐาน
ทางเทคนิคตามมาตรา ๓๔ (๑) 

(๕) ผลการทดสอบชิ้นสวนรับรองคุณภาพเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในแบบ
ที่ขออนุญาต และ 

(๖) ผูขอไดจัดใหมีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗) 
ในการออกใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพ อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขหรือ

ขอจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใชงานของชิ้นสวนรับรองคุณภาพนั้นไดตามที่เห็นสมควรและให
ถือวาการออกใบอนุญาตเปนการรับรองแบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพที่ขออนุญาตผลิตดวย 

ใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
 

                                                 
๗๙ มาตรา ๔๑/๓๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๐ มาตรา ๔๑/๓๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๔๑/๔๐๘๑  ใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพใหมีอายุคราวละไม
เกินสิบป ทั้งนี้ การกําหนดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การตออายุใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพ ใหตอไดตามระยะเวลาที่
กําหนดไวในวรรคหนึ่งและใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๔๑๘๒  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพตองผลิต

ช้ินสวนรับรองคุณภาพตามแบบ วิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๑/๔๒๘๓  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพที่ประสงคจะทํา

การผลิตแตกตางจากแบบที่ไดรับการรับรองตามใบอนุญาตผลิต ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่เปนการแกไขดัดแปลงที่ไมใชสาระสําคัญ ใหมีสิทธิแกไขแบบและ

ผลิตโดยใชใบอนุญาตเดิมได และใหแจงอธิบดีทราบโดยไมชักชา แตหากอธิบดีเห็นวาการแกไข
ดัดแปลงดังกลาวเปนการแกไขดัดแปลงในสาระสําคัญ ใหอธิบดีส่ังใหดําเนินการตาม (๒) ทั้งนี้ 
การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ในกรณีที่เปนการแกไขดัดแปลงในสาระสําคัญ จะตองขออนุญาตจากอธิบดี
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และเมื่ออธิบดีทําการตรวจสอบแบบที่ขอ
แกไขดัดแปลงแลว เห็นวาช้ินสวนรับรองคุณภาพที่ผลิตตามแบบดังกลาวมีคุณสมบัติในการใช
งานไมต่ํากวามาตรฐานความสมควรเดินอากาศที่ใชกับอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของ
อากาศยานตามแบบที่ไดรับการรับรองแบบเดิม ใหอธิบดีแกไขใบอนุญาตฉบับเดิมหรือออก
ใบอนุญาตฉบับใหมใหแกผูขอ 

 
มาตรา ๔๑/๔๓๘๔  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพที่ประสงคจะ

แกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดในการผลิตใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาตใหย่ืน
คําขออนุญาตตออธิบดี 

การขอแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดในการผลิตตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑/๔๔๘๕  เจาของอากาศยาน ผูจดทะเบียนอากาศยาน หรือผูดาํเนนิการ

เดินอากาศที่ประสงคจะผลิตชิ้นสวนเพ่ือใชในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญ
ของอากาศยานของตนใหย่ืนคําขออนุญาตตออธิบดี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

                                                 
๘๑ มาตรา ๔๑/๔๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๒ มาตรา ๔๑/๔๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๓ มาตรา ๔๑/๔๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๔ มาตรา ๔๑/๔๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๕ มาตรา ๔๑/๔๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

เมื่ออธิบดีเห็นวาผูขอมีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นสวนไดมาตรฐานความ
สมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ใหอธิบดีอนุญาต
ตามคําขอโดยจะกําหนดเง่ือนไขหรือขอจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใชงานของชิ้นสวนดังกลาว
ไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๑/๔๕๘๖  ใหนําความในมาตรา ๔๑/๙ และมาตรา ๔๑/๑๑ มาใชบังคับ

โดยอนุโลมกับการสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพทําการแกไขแบบชิ้นสวน
รับรองคุณภาพการออกคําส่ังกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดการใชงานชิ้นสวนรับรองคุณภาพ 
รวมทั้งการประกาศคําส่ังกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดการใชงานแบบชิ้นสวนรับรองคุณภาพ 

 
๓. การผลิตบริภัณฑ 

 
มาตรา ๔๑/๔๖๘๗  การผลิตบริภัณฑสําหรับใชติดตั้งกับอากาศยานหรือ

สวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ตองผลิตตามมาตรฐานทางเทคนิคของ
บริภัณฑตามมาตรา ๓๔ (๑) 

 
มาตรา ๔๑/๔๗๘๘  หามมิใหผูใดผลิตบริภัณฑ เวนแตจะไดรับใบอนุญาตผลิต

บริภัณฑจากอธิบด ี
การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑/๔๘๘๙  ผูขอรับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑตามมาตรา ๔๑/๔๗ ตองเปน

นิติบุคคลตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) 
และ (๔) มาใชบังคับกับคุณสมบัติและลักษณะของผูขอโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๔๙๙๐  กอนออกใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ ใหอธิบดีตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูขอแบบบริภัณฑที่ขออนุญาตผลิต ตลอดจนสถานที่และวิธีการผลิตของผูขอ 
อธิบดีจะออกใบอนุญาตผลิตบริภัณฑใหแกผูขอได เมื่อปรากฏวา 
(๑) ผูขอมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๔๑/๔๘ 
(๒) ผูขอมีขีดความสามารถที่จะผลิตบริภัณฑไดถูกตองตามแบบที่ขออนุญาต 
(๓) แบบบริภัณฑที่ขออนุญาตผลิตมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานทางเทคนิค

ตามมาตรา ๓๔ 

                                                 
๘๖ มาตรา ๔๑/๔๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๗ มาตรา ๔๑/๔๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๘ มาตรา ๔๑/๔๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๘๙ มาตรา ๔๑/๔๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๐ มาตรา ๔๑/๔๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๔) ผลการทดสอบบริภัณฑเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในแบบที่ขออนุญาต
ผลิต และ 

(๕) ผูขอไดจัดใหมีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๗) 
ในการออกใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัด

เก่ียวกับการผลิตและการใชงานของบริภัณฑนั้นไดตามที่เห็นสมควร และใหถือวาการออก
ใบอนุญาตเปนการรับรองแบบบริภัณฑที่ขออนุญาตผลิตดวย 

ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๑/๕๐๙๑  ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑใหมีอายุคราวละไมเกินสิบป ทั้งนี้ 

การกําหนดอายุใบอนุญาตใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การตออายุใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ ใหตอไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในวรรค

หนึ่ง และใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๙ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๔๑/๕๑๙๒  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑตองผลิตบริภัณฑตามแบบ 

วิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดไวในใบอนุญาต 
 
มาตรา ๔๑/๕๒๙๓  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑที่ประสงคจะทําการผลิต

แตกตางไปจากแบบที่ไดรับการรับรองตามใบอนุญาตผลิต ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีที่เปนการแกไขดัดแปลงที่ไมใชสาระสําคัญ ใหมีสิทธิแกไขแบบและ

ผลิตโดยใชใบอนุญาตเดิมได และใหแจงอธิบดีทราบโดยไมชักชา แตหากอธิบดีเห็นวาการแกไข
ดัดแปลงดังกลาวเปนการแกไขดัดแปลงในสาระสําคัญ ใหอธิบดีส่ังใหดําเนินการตาม (๒) ทั้งนี้ 
การแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๒) ในกรณีที่เปนการแกไขดัดแปลงในสาระสําคัญ จะตองขออนุญาตจากอธิบดี
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวงและเมื่ออธิบดีทําการตรวจสอบแบบที่ขอแกไข
ดัดแปลงแลวเห็นวาบริภัณฑที่ผลิตตามแบบดังกลาวมีคุณสมบัติในการใชงานไมต่ํากวามาตรฐาน
ทางเทคนิคที่คณะกรรมการเทคนิคกําหนด ใหอธิบดีแกไขใบอนุญาตฉบับเดิมหรือออกใบอนุญาต
ฉบับใหมใหแกผูขอ 

 
มาตรา  ๔๑/๕๓๙๔  ผู ได รับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑที่ประสงคจะแกไข

เปลี่ยนแปลงวิธีการเงื่อนไขหรือขอจํากัดในการผลิตใหแตกตางไปจากที่ไดรับอนุญาต ใหย่ืนคําขอ
อนุญาตตออธิบดี 

                                                 
๙๑ มาตรา ๔๑/๕๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๒ มาตรา ๔๑/๕๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๓ มาตรา ๔๑/๕๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๔ มาตรา ๔๑/๕๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

การขอแกไขเปลี่ยนแปลงวิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดในการผลิตตามวรรคหนึ่ง 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑/๕๔๙๕  ใหนําความในมาตรา ๔๑/๙ และมาตรา ๔๑/๑๑ มาใชบังคับ

โดยอนุโลมกับการสั่งใหผูไดรับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑทําการแกไขแบบบริภัณฑ การออกคําส่ัง
กําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดการใชงานบริภัณฑ รวมทั้งการประกาศคําส่ังกําหนดเงื่อนไขหรือ
ขอจํากัดการใชงานแบบบริภัณฑ 

 
๔. การควบคมุการผลิตผลติภัณฑ 

 
มาตรา ๔๑/๕๕๙๖  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตหรือมีสิทธิผลิตผลิตภัณฑตามความใน

สวนนี้ ตองทําเครื่องหมายและรหัสกํากับไวที่ผลิตภัณฑ 
ลักษณะของเครื่องหมายและรหัส และวิธีแสดงเครื่องหมายและรหัสตามวรรค

หนึ่ง ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๑/๕๖๙๗  ใหผูไดรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑติดกํากับหนังสือรับรอง

ความสมควรเดินอากาศที่อธิบดีออกใหตามมาตรา ๔๑/๗๔ ไวกับสวนประกอบสําคัญของอากาศ
ยาน ช้ินสวนรับรองคุณภาพ หรือบริภัณฑ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๔๑/๕๗๙๘  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการผลิตผลิตภัณฑตามความใน

สวนนี้ใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) เขาไปในโรงงาน อาคาร หรือสถานที่ของผูไดรับใบอนุญาตผลิตในระหวาง

พระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตก หรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว เพ่ือตรวจสอบ
การผลิตและเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของ 

(๒) ตรวจสอบการผลิต รวมทั้งยึดหรืออายัดผลิตภัณฑที่ผลิต 
(๓) ตรวจสอบ รวมทั้งยึดหรืออายัด เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับการผลิต

เพ่ือตรวจสอบ 
(๔) ส่ังระงับการผลิตในสวนที่ไมเปนไปตามคูมือการทํางานเกี่ยวกับการผลิต

หรือที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัย 
(๕) นําผลิตภัณฑที่ผลิตไปทําการตรวจสอบหรือทดสอบ 

                                                 
๙๕ มาตรา ๔๑/๕๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๖ มาตรา ๔๑/๕๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๗ มาตรา ๔๑/๕๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙๘ มาตรา ๔๑/๕๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๖) ส่ังใหผูไดรับใบอนุญาตผลิตนําผลิตภัณฑที่ผลิตไปทําการตรวจสอบหรือ
ทดสอบ 

(๗) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๔๑/๕๘๙๙  อธิบดีมีอํานาจพักใชใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑได ในกรณี

ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตไมยินยอมใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๑/๕๗ 
(๒) ผูไดรับใบอนุญาตไมอาจควบคุมคุณภาพหรือรักษาขีดความสามารถในการ

ผลิตผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวในหมวดนี้ 
 
มาตรา ๔๑/๕๙๑๐๐  อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนใบอนุญาตผลิตผลิตภณัฑได ในกรณี

ดังตอไปนี ้
(๑) ผูไดรับใบอนุญาตขาดคุณสมบัติในสาระสําคัญที่ไมอาจแกไขได หรือขาด

คุณสมบัติอ่ืนและไมแกไขภายในกําหนดระยะเวลาตามคําส่ังของอธิบดี 
(๒) ผูได รับใบอนุญาตไมอาจควบคุมคุณภาพหรือไมอาจรักษาไวซึ่งขีด

ความสามารถในการผลิตผลิตภัณฑใหไดมาตรฐาน ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาตามคําส่ังของ
อธิบดีที่ส่ังใหแกไขปรับปรุง 

(๓) ผูไดรับใบอนุญาตถูกพักใชใบอนุญาตเกินกวาสองคร้ัง ในชวงเวลาสองป 
(๔) ผูไดรับใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพหรือใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ

ไมแกไขแบบภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๔๑/๔๕ หรือมาตรา ๔๑/๕๔ 
 
มาตรา ๔๑/๖๐๑๐๑  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ จะโอนสิทธิตามใบอนุญาต

ใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี 
การยื่นคําขอโอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ

เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

สวนที่ ๔ 
ความสมควรเดินอากาศ๑๐๒ 

   
 

๑. การรับรองความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน 

                                                 
๙๙ มาตรา ๔๑/๕๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๐ มาตรา ๔๑/๕๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๑ มาตรา ๔๑/๖๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๒ สวนที่ ๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๔๑/๖๑๑๐๓  อากาศยานที่ใชในการเดินอากาศในราชอาณาจักร ตองมี
ใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกใหสําหรับอากาศยานนั้น ตามความในสวนนี้ 

 
มาตรา ๔๑/๖๒๑๐๔  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศมีสองแบบ คือ 
(๑) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน ออกใหสําหรับอากาศยานที่ใช

งานเพื่อวัตถุประสงคในการขนสงคน หรือของ รวมทั้งสัตว และเปนอากาศยานที่ไดสรางข้ึนตาม
แบบในใบรับรองแบบมาตรฐานตามมาตรา ๓๗ (๑) หรือตามแบบที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา 
๔๑/๑๔ 

(๒) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษมีส่ีประเภท ไดแก 
(ก) ประเภทที่หนึ่ง ออกใหสําหรับอากาศยานที่ใชงานเพื่อวัตถุประสงค

นอกจากการขนสงคน หรือของ รวมทั้งสัตว และเปนอากาศยานที่สรางข้ึนตามแบบในใบรับรอง
แบบเฉพาะตามมาตรา ๓๗ (๒) หรือตามแบบที่มีหนังสือรับรองตามมาตรา ๔๑/๑๔ 

(ข) ประเภทที่สอง ออกใหสําหรับอากาศยานที่ใชงานเพื่อวัตถุประสงคใน
การบินทดลองเพื่อออกใบรับรองแบบตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคหนึ่ง หรือใบรับรองแบบสวน
เพ่ิมเติมตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง 

(ค) ประเภทที่สาม ออกใหสําหรับอากาศยานที่ใชงานเพื่อวัตถุประสงค
ช่ัวคราวและเปนอากาศยานที่สรางข้ึนตามแบบในใบรับรองแบบเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑/
๔ 

(ง) ประเภทที่ส่ี ออกใหสําหรับอากาศยานที่ใชงานเพื่อวัตถุประสงคเฉพาะ
โดยไมตองมีใบรับรองแบบตามมาตรา ๓๖ วรรคสาม 

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรานี้จะออกใหแกอากาศยานที่จดทะเบียน
แลว และมีความปลอดภัยเพื่อใชงานตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว 

 
มาตรา ๔๑/๖๓๑๐๕  ภายใตบังคับมาตรา ๔๑/๖๕ ผูขอรับใบสําคัญสมควร

เดินอากาศตองเปนผูจดทะเบียนอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้ โดยใหย่ืนคําขอตออธิบดีตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

การขอรับใบสําคัญสมควรเดินอากาศอาจยื่นขอพรอมกับการขอรับใบสําคัญการ
จดทะเบียนอากาศยานก็ได แตจะออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศไดตอเมื่อไดออกใบสําคัญการ
จดทะเบียนอากาศยานแลว 

 
 

                                                 
๑๐๓ มาตรา ๔๑/๖๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๔ มาตรา ๔๑/๖๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๕ มาตรา ๔๑/๖๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๔๑/๖๔๑๐๖  เมื่ออธิบดีไดรับคําขอใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ใหอธิบดี
ตรวจอากาศยานลําที่ขอ รวมทั้งจัดใหมีหรือส่ังใหผูขอทําการทดสอบตามความจําเปนเพื่อ
ประโยชนแหงความปลอดภัยหากเห็นวาอากาศยานนั้นเปนไปตามแบบที่ไดรับการรับรอง หรือ
ตามหลักเกณฑและวิธีการผลิตในขอกําหนดของอธิบดีตามมาตรา ๔๑/๒๐ วรรคสอง และอยูใน
สภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัยใหอธิบดีออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามแบบที่กําหนดไวใน
มาตรา ๔๑/๖๒ แกผูขอ 

อธิบดีอาจแตงตั้งเจาหนาที่ของกรมการขนสงทางอากาศใหเปนเจาหนาที่ที่มี
อํานาจออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศแทนอธิบดีได 

 
มาตรา ๔๑/๖๕๑๐๗  ผูไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจการเดินอากาศที่นําอากาศ

ยานตางประเทศมาประกอบกิจการในราชอาณาจักรตามสัญญาเชาหรือสัญญาอื่นทํานองเดียวกัน 
อาจขอรับใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามความในหมวดนี้ได หากมีความตกลงระหวางประเทศวา
ดวยการนั้น 

 
มาตรา ๔๑/๖๖๑๐๘  ในกรณีที่ผูไดรับใบอนุญาตผลิตอากาศยานประสงคจะให

พนักงานของตนออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับอากาศยานที่ตนทําการผลิตขึ้น ใหย่ืนคํา
ขอตออธิบดี ถาอธิบดีเห็นวาผูไดรับใบอนุญาตและพนักงานของผูไดรับใบอนุญาตมีความสามารถ
และความรับผิดชอบเพียงพอ ใหอธิบดีออกใบอนุญาตใหพนักงานของผูไดรับใบอนุญาตนั้นเปนผู
ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับอากาศยานแบบที่ผูไดรับใบอนุญาตทําการผลิตได 

คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ การขอ 
การออก การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนผูออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศใหเปนไป
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใบอนุญาตใหเปนผูออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศใหเปนไปตามแบบที่อธิบดี
ประกาศกําหนดและใหมีอายุคราวละไมเกินหนึ่งป 

พนักงานที่ไดรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบที่อธิบดี
กําหนดและใหพนักงานดังกลาวเปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 

การออกใบอนุญาต การพักใช และการเพิกถอนใบอนุญาตใหเปนผูออกใบสาํคญั
สมควรเดินอากาศใหเปนที่สุด 

 
มาตรา ๔๑/๖๗๑๐๙  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๒ ใหเปนไป

ตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยใหมีรายการอยางนอยดังตอไปนี ้
(๑) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน 

                                                 
๑๐๖ มาตรา ๔๑/๖๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๗ มาตรา ๔๑/๖๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๘ มาตรา ๔๑/๖๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๐๙ มาตรา ๔๑/๖๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(ก) ช่ือประเทศไทย 
(ข) ช่ือหนวยงานที่ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ 
(ค) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนอากาศยาน 
(ง) ช่ือผูสราง ช่ือแบบ และเลขหมายชุดของอากาศยานของผูสราง 
(จ) ประเภทการใชงานของอากาศยานตามมาตรา ๓๔ วรรคสาม 
(ฉ) วันออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ และวันหมดอายุ 
(ช) ลายมือ ช่ือและตําแหนงของเจาหนาที่ผูออกใบสําคัญสมควร

เดินอากาศ 
(ซ) ขอความที่ระบุวาไดออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามอนสัุญญาและ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
(๒) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษ ใหมีรายการตาม (๑) (ก) (ข) (ค) 

(ง) (จ) (ฉ) และ (ช) และเง่ือนไขหรือขอจํากัดการใชอากาศยาน 
 
มาตรา ๔๑/๖๘๑๑๐  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ใหมีอายุดังตอไปนี้ 
(๑) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบมาตรฐาน ใหมีอายุคราวละสามป 
(๒) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษ 

(ก) ประเภทที่หนึ่ง ใหมีอายุคราวละสามป 
(ข) ประเภทที่สอง ใหมีอายุคราวละไมเกินหนึ่งป ทั้งนี้ ตองไมเกินกําหนด

ระยะเวลาที่อธิบดีอนุญาตใหผูขอใบรับรองแบบดําเนินการสรางอากาศยานตนแบบหรือตนแบบ
สวนประกอบสําคัญของอากาศยานใหแลวเสร็จตามมาตรา ๓๘ วรรคสาม หรือระยะเวลาที่จะใช
ทําการบินตามวัตถุประสงคอ่ืนตามมาตรา ๔๑/๖๒ (๒) (ข) 

(ค) ประเภทที่สาม ใหมีอายุคราวละหนึ่งป 
(ง) ประเภทที่ส่ี ใหมีอายุคราวละหนึ่งป 

 
มาตรา ๔๑/๖๙๑๑๑  การขอตออายุใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ใหผูไดรับ

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศยื่นคําขอตออธิบดีกอนใบสําคัญสมควรเดินอากาศสิ้นอายุอยางนอย
หกสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่ออธิบดีไดตรวจอากาศยาน ประวัติการบํารุงรักษา รวมทั้งจัดใหมีหรือส่ังใหผู
ขอทําการทดสอบตามความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยแลว ใหอธิบดีตออายุ
ใบสําคัญสมควรเดินอากาศใหแกอากาศยานตามระยะเวลาที่กําหนดไวตามมาตรา ๔๑/๖๘ หาก
อธิบดีเห็นวา 

                                                 
๑๑๐ มาตรา ๔๑/๖๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๑ มาตรา ๔๑/๖๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๑) ในกรณีอากาศยานที่มีใบรับรองแบบ อากาศยานนั้นไดรับการบํารุงรักษาให
คงสภาพตามแบบที่ไดรับการรับรอง และตามคําส่ังความสมควรเดินอากาศ และอยูในสภาพที่ใช
งานไดอยางปลอดภัย 

(๒) ในกรณีอากาศยานที่ไมมีใบรับรองแบบ อากาศยานนั้นไดรับการบํารุงรักษา
ตามที่คณะกรรมการเทคนิคกําหนด และอยูในสภาพที่ใชงานไดอยางปลอดภัย 

 
มาตรา ๔๑/๗๐๑๑๒  ภายใตบังคับมาตรา ๔๑/๘๕ ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ

เปนอันสิ้นผลเมื่อมีเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี้ 
(๑) ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานลํานั้นเปนอันใชไมไดตามมาตรา ๓๒ 
(๒) ใบรับรองแบบอากาศยาน หรือใบรับรองแบบสวนประกอบสําคัญของ

อากาศยานถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๑/๑๐ วรรคหนึ่ง 
(๓) มีการดัดแปลงอากาศยานโดยฝาฝนมาตรา ๔๑/๗๘ 
(๔) อธิบดีส่ังเพิกถอนใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๗ หรือ 
(๕) อากาศยานนั้นไดรับความเสียหายหรือชํารุดจนอยูในสภาพอันตรายที่ผู

ประจําหนาที่ไมสามารถแกไขได 
 
มาตรา ๔๑/๗๑๑๑๓  ผูใดประสงคจะขอรับใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการ

สงออกอากาศยานใหย่ืนคําขอตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
เมื่ออธิบดีไดรับคําขอตามวรรคหนึ่งแลว ใหอธิบดีตรวจอากาศยาน รวมทั้งจัดให

มีหรือส่ังใหผูขอทําการทดสอบตามความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย หากเห็นวา
อากาศยานนั้นเปนไปตามมาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ และตามขอกําหนดของประเทศที่
จะสงไป และอยูในสภาพใชงานไดอยางปลอดภัย ใหอธิบดีออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ
สําหรับการสงออกใหแกผูขอ และใหนําความในมาตรา ๔๑/๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๑/๖๖ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม 

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการสงออกอากาศยาน ใหเปนไปตามแบบที่
อธิบดีประกาศกําหนด โดยใหมีรายการอยางนอยดังตอไปนี้ 

(๑) ช่ือหนวยงานที่ออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการสงออกอากาศ
ยาน 

(๒) ช่ือผูสราง ช่ือแบบ และเลขหมายชุดของอากาศยานของผูสราง 
(๓) วันออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการสงออกอากาศยาน 
(๔) ขอความที่ระบุวาเปนอากาศยานใหมหรืออากาศยานที่ใชงานแลว 
(๕) ลายมือช่ือเจาหนาที่ผูออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการสงออก

อากาศยาน 

                                                 
๑๑๒ มาตรา ๔๑/๗๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๓ มาตรา ๔๑/๗๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๔๑/๗๒๑๑๔  ภายใตบังคับมาตรา ๔๑/๖๕ อากาศยานตางประเทศทีใ่ชใน
การเดินอากาศในราชอาณาจักร ตองมีใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกใหสําหรับอากาศยานลํา
นั้นตามกฎหมายของประเทศที่จดทะเบียนอากาศยานซึ่งเปนรัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือเปน
ประเทศที่ไดทําความตกลงกับประเทศไทย ทั้งนี้ การออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศของประเทศ
ดังกลาวตองมีมาตรฐานไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนดไวในภาคผนวกแหงอนุสัญญา 

 
๒. การรับรองความสมควรเดินอากาศของผลิตภณัฑอ่ืน 

 
มาตรา ๔๑/๗๓๑๑๕  สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินสวนรับรองคุณภาพ

และบริภัณฑที่จะใชติดตั้งกับอากาศยานที่มีใบรับรองแบบและใบสําคัญสมควรเดินอากาศได ตอง
มีหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศติดกํากับไวกับผลิตภัณฑดังกลาว เวนแตเปนชิ้นสวน
มาตรฐาน 

สําหรับผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ที่จะนําไปติดตั้งกับอากาศยานที่ไมมีใบรับรอง
แบบแตมีใบสําคัญสมควรเดินอากาศแบบพิเศษตามมาตรา ๔๑/๖๒ (๒) (ง) ใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของอธิบดีที่ออกตามมาตรา ๔๑/๒๐ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๓๖ วรรคสอง 

 
มาตรา ๔๑/๗๔๑๑๖  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑที่ประสงคจะขอรับหนังสือ

รับรองความสมควรเดินอากาศของสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินสวนรับรองคุณภาพ 
หรือบริภัณฑที่ทําการผลิต ให ย่ืนคําขอตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 

เมื่ออธิบดีไดรับคําขอตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีตรวจสอบผลิตภัณฑดังกลาว 
รวมทั้งจัดใหมีหรือส่ังใหผูขอทําการทดสอบตามความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัย
หากเห็นวาผลิตภัณฑนั้นเปนไปตามมาตรฐานอากาศยานตามมาตรา ๓๔ และอยูในสภาพใชงาน
ไดอยางปลอดภัย ใหอธิบดีออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศสําหรับผลิตภัณฑนั้นใหแก
ผูขอ และใหนําความในมาตรา ๔๑/๖๔ วรรคสอง และมาตรา ๔๑/๖๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๗๕๑๑๗  ผูใดประสงคจะขอหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ

สําหรับการสงออกซึ่งสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ช้ินสวนรับรองคุณภาพ หรือบริภัณฑ ให
ย่ืนคําขอตออธิบดีตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหนําความในมาตรา 
๔๑/๖๔ และมาตรา ๔๑/๖๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

                                                 
๑๑๔ มาตรา ๔๑/๗๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๕ มาตรา ๔๑/๗๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๖ มาตรา ๔๑/๗๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๗ มาตรา ๔๑/๗๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 ๔๑/๗๖๑๑๘  ใหหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของตางประเทศที่
อธิบดีประกาศกําหนด ใชไดเชนเดียวกับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศที่ออกตามความ
ในหมวดนี้ 

อธิบดีจะประกาศกําหนดตามวรรคหนึ่งไดตอเมื่อประเทศนั้นมีมาตรฐานในการ
ออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศไมต่ํากวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ 

 
๓. การคงความตอเนื่องของความสมควรเดินอากาศ 

 
มาตรา ๔๑/๗๗๑๑๙  เพ่ือประโยชนในการคงความตอเนื่องของความสมควร

เดินอากาศ อากาศยานที่มีใบสําคัญสมควรเดินอากาศตองไดรับการบํารุงรักษาใหอยูในสภาพที่ใช
งานไดอยางปลอดภัย ดังนี้ 

(๑) อากาศยานที่มีใบรับรองแบบ ตองไดรับการบํารุงรักษาใหคงสภาพตามแบบ
ที่ไดรับการรับรอง และตามคําส่ังความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒ 

(๒) อากาศยานที่ไมมีใบรับรองแบบ ตองไดรับการบํารุงรักษาใหมีความ
ปลอดภัยในการใชงานตามขอกําหนดของอธิบดีที่ออกตามมาตรา ๔๑/๒๐ วรรคสอง และตาม
คําส่ังความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒ 

หลักเกณฑ วิธีการ และกําหนดเวลาการบํารุงรักษาตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป
ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๗๘๑๒๐  การแกไขดัดแปลงอากาศยานที่มีใบสําคัญสมควร

เดินอากาศใหแตกตางไปจากใบรับรองแบบจะกระทํามิได เวนแตอธิบดีจะใหความเห็นชอบเปน
หนังสือตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๑) หรือมาตรา ๔๑/๗ วรรคสอง หรือไดรับใบรับรองแบบ
สวนเพิ่มเติมตามมาตรา ๔๑/๕ วรรคสอง (๒) (ก) หรือมาตรา ๔๑/๖ วรรคสอง 

 
มาตรา ๔๑/๗๙๑๒๑  ในการบํารุงรักษาอากาศยานที่มีใบสําคัญสมควรเดินอากาศ

ที่ตองใชช้ินสวนทดแทนเพื่อเปลี่ยน ดัดแปลง หรือแกไขอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของ
อากาศยาน ช้ินสวนที่ใชทดแทนนั้นจะตอง 

(๑) เปนผลิตภัณฑที่ผลิตโดยผูไดรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑ หรือเปนชิ้นสวน
ที่ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมทําการดัดแปลงหรือทําข้ึนใหมเพ่ือใชในการบํารุงรักษาตามมาตรา 
๔๑/๑๐๕ หรือ 

(๒) เปนชิ้นสวนที่เจาของอากาศยาน ผูจดทะเบียนอากาศยานหรือผูดําเนินการ
เดินอากาศผลิตขึ้นใชเองตามมาตรา ๔๑/๔๔ หรือเปนชิ้นสวนมาตรฐาน 

                                                 
๑๑๘ มาตรา ๔๑/๗๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๑๙ มาตรา ๔๑/๗๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๐ มาตรา ๔๑/๗๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๑ มาตรา ๔๑/๗๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๔๑/๘๐๑๒๒  ผูจดทะเบียนอากาศยานมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหมีการบันทึกประวัติการบํารุงรักษาอากาศยาน สวนประกอบสําคัญของ

อากาศยานรวมทั้งการจัดเก็บหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของสวนประกอบสําคัญของ
อากาศยานชิ้นสวนรับรองคุณภาพ และบริภัณฑที่ใชในการบํารุงรักษา เพ่ือเปนหลักฐานในการ
บํารุงรักษา 

(๒) จัดทํารายงานการบํารุงรักษาอากาศยานใหอธิบดีทราบทุกหกเดือน 
(๓) จัดทํารายงานเกี่ยวกับสาระสําคัญของอากาศยานตามที่กําหนดไวในมาตรา 

๓๒ 
(๔) แจงการสูญหายของอากาศยานโดยไมชักชา 
การปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

กฎกระทรวงถามีผูดําเนินการเดินอากาศสําหรับอากาศยานใด ใหหนาที่ตามวรรคหนึ่งเปนหนาที่
ของผูดําเนินการเดินอากาศ 

 
มาตรา ๔๑/๘๑๑๒๓  เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาอากาศยานลําใดที่มีใบสําคัญ

สมควรเดินอากาศมีความไมปลอดภัยในการใชงาน ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือ
ใหผูจดทะเบียนอากาศยานทําการตรวจโดยระบุรายการและกําหนดระยะเวลาที่ตองทําการตรวจ
ใหแลวเสร็จไวดวย 

เมื่อไดตรวจอากาศยานตามวรรคหนึ่งแลว หากพบขอบกพรองใหผูจดทะเบียน
อากาศยานทําการบํารุงรักษาอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๗๗ พรอมทั้งบันทึกประวัติและทํา
รายงานการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๘๐ และถาขอบกพรองนั้นเปนกรณีที่กระทบตอความ
ปลอดภัยในการใชงานใหผูจดทะเบียนอากาศยานแจงใหพนักงานเจาหนาที่ทราบทันที 

 
มาตรา ๔๑/๘๒๑๒๔  เมื่อปรากฏวาอากาศยานลําใดหรือแบบใดที่มีใบสําคัญ

สมควรเดินอากาศมีหรืออาจมีความไมปลอดภัยในการใชงาน เพราะเหตุหนึ่งเหตุใดและเหตุ
ดังกลาวอาจเกิดขึ้นแกอากาศยานลําอ่ืนที่สรางข้ึนตามแบบอากาศยานนั้นหรือแบบอากาศยานอื่น
ที่มีลักษณะเดียวกันได ใหอธิบดีมีอํานาจออกคําส่ังความสมควรเดินอากาศดังตอไปนี้ เพ่ือให
อากาศยานแบบดังกลาวใชงานตอไปไดโดยปลอดภัย 

(๑) ใหมีการตรวจหรือแกไขอากาศยานดังกลาวทุกลําหรือบางลํา 
(๒) ใหถอดเปลี่ยนสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ หรือช้ินสวนของ

อากาศยาน 
(๓) กําหนดหรือแกไขเงื่อนไขหรือขอจํากัดการใชงานอากาศยาน 

                                                 
๑๒๒ มาตรา ๔๑/๘๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๓ มาตรา ๔๑/๘๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๔ มาตรา ๔๑/๘๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

ในการออกคําส่ังความสมควรเดินอากาศตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีกําหนดรายการ
และระยะเวลาที่จะใหดําเนินการ และใหนําความในมาตรา ๔๑/๘๑ วรรคสอง มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๘๓๑๒๕  เมื่อเปนที่ประจักษวาอากาศยานลําใดหรือแบบใดมีความไม

ปลอดภัยในการใชงานใหอธิบดีส่ังหามอากาศยานลํานั้นหรือแบบนั้นหรือแบบอื่นที่มีลักษณะ
เดียวกันทําการบิน และใหผูจดทะเบียนอากาศยานทําการแกไขจนมีความปลอดภัยในการใชงาน 
ทั้งนี้ เมื่ออากาศยานนั้นไดรับการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๗๗ และไดรับการรับรองตาม
มาตรา ๔๑/๘๔ แลว ใหอธิบดียกเลิกคําส่ังหามทําการบิน 

 
มาตรา ๔๑/๘๔๑๒๖  อากาศยานที่ไดรับการบํารุงรักษาแลว จะทําการบินได

ตอเมื่อไดรับการรับรองโดยผูประจําหนาที่ที่มีสิทธิทําการตามมาตรา ๔๕ หรือไดรับการรับรองโดย
หนวยซอมตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ (๑) 

 
มาตรา ๔๑/๘๕๑๒๗ ใหใบสําคัญสมควรเดินอากาศเปนอันใชไมไดเปนการ

ช่ัวคราวเมื่อปรากฏวามีเหตุหนึ่งเหตุใดดังตอไปนี ้
(๑) สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ หรือช้ินสวนของอากาศยานที่

นํามาเปลี่ยนทดแทนในอากาศยานไมมีหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/
๗๓ วรรคหนึ่ง 

(๒) อากาศยานนั้นไมได รับการบํารุงรักษาตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
กําหนดเวลาการบํารุงรักษาที่อธิบดีประกาศกําหนดตามมาตรา ๔๑/๗๗ วรรคสอง 

(๓) การเปลี่ยนผลิตภัณฑตาม (๑) ในอากาศยาน ไมไดรับการรับรองการ
บํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๘๔ 

(๔) เมื่อผูควบคุมอากาศยานแจงใหนายชางทําการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/
๘๘ 

เมื่ออากาศยานไดรับการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๗๗ และไดรับการรับรอง
ตามมาตรา ๔๑/๘๔ แลว ใหใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานลํานั้น เปนอันใชไดตอไป 

 
มาตรา ๔๑/๘๖๑๒๘  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งพักใชใบสําคัญสมควรเดินอากาศของ

อากาศยานลําใดไดเมื่อผูมีหนาที่ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ไมจัดใหมีการบันทึกประวัติ หรือไมทํา
รายงานใหอธิบดีทราบหรือมีการบันทึกประวัติหรือทํารายงานไมตรงตามความจริง 

                                                 
๑๒๕ มาตรา ๔๑/๘๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๖ มาตรา ๔๑/๘๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๗ มาตรา ๔๑/๘๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒๘ มาตรา ๔๑/๘๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๔๑/๘๗๑๒๙  ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบสําคัญสมควรเดินอากาศ
ของอากาศยานลําใดหรือแบบใดได ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) เมื่ออธิบดีมีคําส่ังความสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๘๒ หรือเมื่อ
อธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังเก่ียวกับความปลอดภัยตามมาตรา ๔๑/๘๑ หรือมาตรา ๔๑/
๘๓ แลว อากาศยานลํานั้นหรือแบบนั้นไมไดรับการบํารุงรักษาตามรายการและระยะเวลาที่ระบุใน
คําส่ังของอธิบดีหรือของพนักงานเจาหนาที่ โดยไมมีเหตุอันสมควร 

(๒) เมื่อผูมีหนาที่ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ไมจัดใหมีการบันทึกประวัติ หรือไมทํา
รายงานใหอธิบดีทราบ หรือมีการบันทึกประวัติหรือทํารายงานไมตรงตามความจริง ทั้งนี้ ใน
สาระสําคัญหรือเปนประจํา 

(๓) ไมอาจแกไขอากาศยานลํานั้นหรือแบบนั้นใหมีความปลอดภัยได 
ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดเกณฑที่ถือวาเปนการทําบันทึกประวัติหรือการรายงาน

ไมตรงตามความจริงในสาระสําคัญหรือเปนประจําตาม (๒) ไดตามที่เห็นสมควร 
 
มาตรา ๔๑/๘๘๑๓๐  ในกรณีที่ผูควบคุมอากาศยานเห็นวาอากาศยานอยูในสภาพ

ที่ไมสามารถทําการบินไดอยางปลอดภัย ใหแจงนายชางทําการบํารุงรักษาอากาศยานใหอยูใน
สภาพที่ทําการบินไดอยางปลอดภัยกอนนําอากาศยานทําการบิน 

 
มาตรา ๔๑/๘๙๑๓๑  หามมิใหผูใดนําอากาศยานทําการบิน ในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ไมมีใบสําคัญสมควรเดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๖๑ 
(๒) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศเปนอันสิ้นผลตามมาตรา ๔๑/๗๐ 
(๓) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศเปนอันใชไมไดเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๔๑/

๘๕ 
(๔) อากาศยานนั้นไมไดรับการตรวจตามรายการเมื่อพนกําหนดระยะเวลาที่

พนักงานเจาหนาที่หรืออธิบดีส่ังตามมาตรา ๔๑/๘๑ หรือมาตรา ๔๑/๘๒ 
(๕) อากาศยานนั้นอยูในระหวางตองคําส่ังหามบินตามมาตรา ๔๑/๘๓ 
(๖) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศถูกพักใชตามมาตรา ๔๑/๘๖ หรือ 
(๗) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศถูกเพิกถอนตามมาตรา ๔๑/๘๗ 
 
มาตรา ๔๑/๙๐๑๓๒  ในกรณีที่อากาศยานลําใดที่ตองหามทําการบินตามมาตรา 

๔๑/๘๙ แตมีความจําเปนที่จะตองใหอากาศยานดังกลาวบินไปยังฐานของผูจดทะเบียนอากาศ
ยานหรือของผูดําเนินการเดินอากาศ หรือบินไปยังหนวยซอมหรือบินหลบภัย หรือในกรณีที่
จําเปนตองใหอากาศยานซึ่งมีใบสําคัญสมควรเดินอากาศลําใดทําการบินนอกเหนือไปจากขอจาํกัด
                                                 

๑๒๙ มาตรา ๔๑/๘๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๐ มาตรา ๔๑/๘๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๑ มาตรา ๔๑/๘๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๒ มาตรา ๔๑/๙๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

ที่กําหนดไวในคูมือของอากาศยานถาอธิบดีเห็นวาอากาศยานนั้นสามารถบินไดอยางปลอดภัยเพื่อ
วัตถุประสงคดังกลาว อธิบดีอาจอนุญาตเปนหนังสือใหอากาศยานนั้นทําการบินไปยังสถานที่
ดังกลาวไดภายใตเง่ือนไขที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๙๑๑๓๓ ในกรณีที่อธิบดีเห็นวาอากาศยานตางประเทศลําใดที่ไมไดทํา

การบินอาจมีความไมปลอดภัยในการใชงาน ใหอธิบดีแจงเจาหนาที่ที่เก่ียวของของประเทศผูจด
ทะเบียนอากาศยานนั้นทราบ หรือในกรณีที่อธิบดีเห็นวาอากาศยานตางประเทศที่จะทําการบิน
อาจมีความไมปลอดภัยหรืออาจกอใหเกิดความเสียหายได ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งหามอากาศยาน
นั้นทําการบินในราชอาณาจักรเวนแตจะไดปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนด และใหนําความใน
มาตรา ๔๑/๙๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๙๒๑๓๔  ในกรณีอธิบดีมีคําส่ังความสมควรเดินอากาศตามมาตรา 

๔๑/๘๒ หรืออธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่มีคําส่ังเก่ียวกับความปลอดภัยตามมาตรา ๔๑/๘๑ 
มาตรา ๔๑/๘๓ มาตรา ๔๑/๘๖ มาตรา ๔๑/๘๗ หรือมาตรา ๔๑/๙๑ ใหอธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาที่แจงคําส่ังดังกลาวใหผูจดทะเบียนอากาศยาน ผูดําเนินการเดินอากาศ และผูมีสวน
เก่ียวของทราบ หรือประกาศคําส่ังดังกลาวใหทราบทั่วกัน ตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงคมนาคม
กําหนด แลวแตกรณี 

 
สวนที่ ๕ 

หนวยซอม๑๓๕ 
   

 
มาตรา ๔๑/๙๓๑๓๖  ภายใตบังคับมาตรา ๔๑/๑๐๙ การประกอบกิจการหนวย

ซอมในราชอาณาจักร ตองไดรับใบรับรองหนวยซอมตามความในสวนนี ้
ใบรับรองหนวยซอมมีสามประเภท คือ 
(๑) ประเภทที่หนึ่ง สําหรับบํารุงรักษาอากาศยาน 
(๒) ประเภทที่สอง สําหรับบํารุงรักษาสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
(๓) ประเภทที่สาม สําหรับบํารุงรักษาบริภัณฑและช้ินสวนของอากาศยาน 
 
มาตรา ๔๑/๙๔๑๓๗ หามมิใหผูใดประกอบกิจการหนวยซอม เวนแตจะไดรับ

ใบรับรองหนวยซอมจากอธิบดี 

                                                 
๑๓๓ มาตรา ๔๑/๙๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๔ มาตรา ๔๑/๙๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๕ สวนที่ ๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๖ มาตรา ๔๑/๙๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๗ มาตรา ๔๑/๙๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหอธิบดีกําหนดแบบของอากาศยาน 
สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ หรือช้ินสวนของอากาศยาน ที่หนวยซอมมีสิทธิทํา
การบํารุงรักษาไวในใบรับรองหนวยซอมดวย 

 
มาตรา ๔๑/๙๕๑๓๘  ผูขอรับใบรับรองหนวยซอมตองมีคุณสมบัติและลักษณะ 

ดังตอไปนี ้
(๑) สําหรับใบรับรองหนวยซอมประเภทที่หนึ่ง ใหนําคุณสมบัติและลักษณะตาม

หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑/๒๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตใบรับรองหนวยซอม
สําหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งข้ึนสูงสุดไมเกินหาพันเจ็ดรอยกิโลกรัม อธิบดีอาจกําหนดใหใช
คุณสมบัติตามที่กําหนดใน (๒) ก็ได 

(๒) สําหรับใบรับรองหนวยซอมประเภทที่สองและประเภทที่สาม ตองเปนนิติ
บุคคลตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ (๔) มาใช
บังคับกับคุณสมบัติและลักษณะของผูขอโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๙๖๑๓๙  กอนออกใบรับรองหนวยซอม ใหอธิบดีตรวจสอบคุณสมบัติ

และลักษณะของผูขอ รวมทั้งสถานที่และวิธีการบํารุงรักษาของผูขอ 
อธิบดีจะออกใบรับรองหนวยซอมใหแกผูขอได เมื่อปรากฏวา ผูขอมีคุณสมบัติ

และลักษณะตามที่กําหนดในมาตรา ๔๑/๙๕ และสถานที่ เครื่องมือ เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับ
กฎเกณฑความสมควรเดินอากาศ คูมือการบริหารจัดการหนวยซอม คูมือการบํารุงรักษา รวมถึง
ระบบการควบคุมคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑/๑๐๓ (๑) 
มีความเหมาะสมกับกิจการที่ขอใบรับรอง 

ในการออกใบรับรองหนวยซอม อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดการ
บํารุงรักษาในใบรับรองได 

ใบรับรองหนวยซอม ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
มาตรา ๔๑/๙๗๑๔๐  ใบรับรองหนวยซอม ใหมีอายุดังตอไปนี ้
(๑) ใบรับรองหนวยซอมประเภทที่หนึ่ง ใหมีอายุคราวละไมเกินยี่สิบป 
(๒) ใบรับรองหนวยซอมประเภทที่สอง ใหมีอายุคราวละไมเกินสิบป 
(๓) ใบรับรองหนวยซอมประเภทที่สาม ใหมีอายุคราวละไมเกินหาป 
การกําหนดอายุใบรับรองหนวยซอม ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน

กฎกระทรวง 

                                                 
๑๓๘ มาตรา ๔๑/๙๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓๙ มาตรา ๔๑/๙๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๐ มาตรา ๔๑/๙๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๔๑/๙๘๑๔๑  การขอตออายุใบรับรองหนวยซอม ใหผูไดรับใบรับรอง
หนวยซอมยื่นคําขอตออธิบดีกอนใบรับรองสิ้นอายุอยางนอยหกสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง และใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๙ วรรคสองและวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๙๙๑๔๒  ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมประเภทที่หนึ่งยอมมีสิทธิทําการ

บํารุงรักษาอากาศยาน รวมทั้งสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ และช้ินสวนของอากาศ
ยานเฉพาะแบบที่ระบุไวในใบรับรอง ทั้งนี้ ตามวิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดไวใน
ใบรับรอง 

ผูได รับใบรับรองหนวยซอมประเภทที่สองยอมมี สิทธิทําการบํารุงรักษา
สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน รวมทั้งบริภัณฑ และชิ้นสวนของอากาศยานเฉพาะแบบที่ระบุ
ไวในใบรับรอง ทั้งนี้ ตามวิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดไวในใบรับรอง 

ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมประเภทที่สามยอมมีสิทธิทําการบํารุงรักษาบริภัณฑ
และช้ินสวนของอากาศยานเฉพาะแบบที่ระบุไวในใบรับรอง ทั้งนี้ ตามวิธีการ เง่ือนไขหรือขอจาํกัด
ที่กําหนดไวในใบรับรอง 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๐๑๔๓  ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมตองแตงตั้งผูดําเนินการหนวย

ซอมคนหนึ่งเพ่ือปฏิบัติหนาที่ดูแลและรับผิดชอบในการดําเนินงานของหนวยซอมโดยทั่วไป และ
ปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๑/๑๐๓ โดยแจงการแตงตั้งใหอธิบดีทราบ 

ผูดําเนินการหนวยซอมตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

ในกรณีที่ปรากฏวาผูดําเนินการหนวยซอมขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม
ตามวรรคสองใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหผูไดรับใบรับรองเปลี่ยนผูดําเนินการหนวยซอมได 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๑๑๔๔  เมื่อผูไดรับใบรับรองหนวยซอมไดทําการบํารุงรักษา

อากาศยานสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ หรือช้ินสวนของอากาศยานเสร็จแลว ผู
ไดรับใบรับรองหนวยซอมมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ออกหนังสือรับรองการนํากลับไปใชงาน ในกรณีที่เปนอากาศยาน 
(๒) ออกหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ ในกรณีที่เปนสวนประกอบ

สําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ หรือช้ินสวนของอากาศยาน พรอมทั้งติดกํากับหนังสือรับรอง
ความสมควรเดินอากาศไวกับผลิตภัณฑตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑/๗๓ วรรคหนึ่ง 

                                                 
๑๔๑ มาตรา ๔๑/๙๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๒ มาตรา ๔๑/๙๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๓ มาตรา ๔๑/๑๐๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๔ มาตรา ๔๑/๑๐๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

หนังสือรับรองตาม (๑) และ (๒) ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
โดยอยางนอยตองระบุรายการที่ไดบํารุงรักษา หมายเลขใบรับรองหนวยซอม และรายละเอียดอื่น
ที่เก่ียวของพรอมทั้งลงลายมือช่ือพนักงานหรือนายชางที่ไดรับแตงตั้งตามมาตรา ๔๑/๑๐๒ 

ในกรณีที่หนวยซอมเปนผูติดตั้งสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ 
หรือช้ินสวนของอากาศยานทดแทนผลิตภัณฑเดิม ใหมอบหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ
ของผลิตภัณฑที่ติดตั้งนั้นใหผูที่เก่ียวของ เพ่ือใหผูจดทะเบียนอากาศยานทําการบันทึกประวัติการ
บํารุงรักษาและเก็บรักษาหนังสือรับรองดังกลาวตามมาตรา ๔๑/๘๐ (๑) 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๒๑๔๕  ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมตองแตงตั้งพนักงานหรือนาย

ชางเปนผูมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองงานตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ โดยการแตงตั้งตองไดรับ
ความเห็นชอบจากอธิบด ี

พนักงานหรือนายชางที่จะไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองมีคุณสมบัติและไมมี
ลักษณะตองหามตามที่อธิบดีประกาศกําหนด 

พนักงานหรือนายชางที่ไดรับแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ตองปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
ที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๓๑๔๖  นอกจากที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑/๑๐๐ และมาตรา ๔๑/

๑๐๒ ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมและผูดําเนินการหนวยซอมมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
(๑) จัดใหม ี

(ก) สถานที่ที่ใชในการบํารุงรักษา 
(ข) เครื่องมือที่ใชในการบํารุงรักษา 
(ค) เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับกฎเกณฑความสมควรเดินอากาศของ

งานที่ตองปฏิบัติ 
(ง) คูมือการบริหารจัดการหนวยซอม คูมือการบํารุงรักษา รวมถึงระบบ

การควบคุม 
คุณภาพและระบบการประกันคุณภาพ 
(จ) การบันทึกและเก็บรักษาขอมูลที่เก่ียวกับงานบํารุงรักษาที่ไดกระทํา 

(๒) จัดหาบุคลากรที่มีความรูและความชํานาญในจํานวนที่เพียงพอแกการ
ปฏิบัติงานรวมทั้งจัดใหมีนโยบายการฝกอบรมบุคลากร และควบคุมดูแลใหบุคลากรดังกลาว
ปฏิบัติตามคูมือการบํารุงรักษา 

(๓) รายงานขอมูลเก่ียวกับการบํารุงรักษาและเหตุที่มีผลกระทบตอความสมควร
เดินอากาศของผลิตภัณฑที่รับบํารุงรักษา 

(๔) หนาที่อ่ืนตามที่อธิบดีกําหนด 

                                                 
๑๔๕ มาตรา ๔๑/๑๐๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๖ มาตรา ๔๑/๑๐๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

รายการตาม (๑) (ค) (ง) และ (จ) และ (๓) ใหเปนไปตามแบบและ
หลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๔๑๔๗  ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมตองดําเนินการบํารุงรักษา

อากาศยานสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ หรือช้ินสวนของอากาศยานที่ รับ
บํารุงรักษาดวยตนเอง 

ในกรณีที่มีความจําเปนหรือสมควรที่จะใหผู อ่ืนรับชวงงานบางสวน ผูไดรับ
ใบรับรองหนวยซอมตองกํากับดูแลการดําเนินงานที่ใหชวงไปตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดและตอง
รับผิดชอบงานที่ผูรับชวงงานไดกระทํา 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๕๑๔๘  ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมที่ประสงคจะผลิตชิ้นสวนของ

อากาศยานเพื่อใชในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ตนรับ
บํารุงรักษา ใหย่ืนคําขอตออธิบดี ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่ออธิบดีเห็นวาผูขอมีขีดความสามารถในการผลิตชิ้นสวนของอากาศยานได
มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยานหรือของสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ให
อธิบดีอนุญาตตามคําขอ โดยจะกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใชงานของ
ช้ินสวนดังกลาวไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๖๑๔๙  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการบํารุงรักษาอากาศยาน 

สวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ หรือช้ินสวนของอากาศยาน ใหอธิบดีหรือพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ตรวจสอบการดําเนินการของหนวยซอม และใหนําความในมาตรา ๔๑/
๕๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๑๐๗๑๕๐  อธิบดีมีอํานาจพักใชใบรับรองหนวยซอมได ในกรณี

ดังตอไปนี ้
(๑) ผูไดรับใบรับรองไมยินยอมใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตาม

อํานาจหนาที่หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๑/๑๐๐ 
วรรคสาม และมาตรา ๔๑/๑๐๖ 

(๒) ผูไดรับใบรับรองไมอาจรักษาระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการประกัน
คุณภาพหรือขีดความสามารถในการบํารุงรักษาใหไดมาตรฐาน 

 

                                                 
๑๔๗ มาตรา ๔๑/๑๐๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๘ มาตรา ๔๑/๑๐๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๔๙ มาตรา ๔๑/๑๐๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๐ มาตรา ๔๑/๑๐๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 ๔๑/๑๐๘๑๕๑  อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนใบรับรองหนวยซอมได ในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(๑) ผูไดรับใบรับรองขาดคุณสมบัติในสาระสําคัญที่ไมอาจแกไขได หรือขาด
คุณสมบัติอ่ืนและไมแกไขภายในกําหนดระยะเวลาตามคําส่ังของอธิบด ี

(๒) ผูไดรับใบรับรองไมสามารถปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพ ระบบการ
ประกันคุณภาพ หรือขีดความสามารถในการบํารุงรักษาใหไดมาตรฐาน ภายในกําหนดระยะเวลาที่
อธิบดีส่ังพักใชตามมาตรา ๔๑/๑๐๗ (๒) 

(๓) ผูไดรับใบรับรองถูกพักใชใบรับรองเกินกวาสองคร้ังในชวงเวลาสองป 
 
มาตรา ๔๑/๑๐๙๑๕๒  เจาของ ผูจดทะเบียน หรือผูดําเนินการเดินอากาศอากาศ

ยานตางประเทศจะทําการบํารุงรักษาอากาศยานของตนเองในราชอาณาจักรไดตอเมื่อไดแจงให
อธิบดีทราบตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด เวนแตการบํารุงรักษากอนทําการบิน หลังทําการบิน และ
การถอดเปลี่ยนสวนประกอบสําคัญของอากาศยานหรือช้ินสวนของอากาศยานที่ตนมีขีด
ความสามารถ 

ในการบํารุงรักษาอากาศยานตามวรรคหนึ่ง เจาของ ผูจดทะเบียน หรือ
ผูดําเนินการเดินอากาศดังกลาวจะตองปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการบํารุงรักษาตามที่อธิบดี
กําหนด 

 
มาตรา ๔๑/๑๑๐๑๕๓  การประกอบกิจการบํารุงรักษาเฉพาะอากาศยาน

ตางประเทศในราชอาณาจักร ตองไดรับใบอนุญาตจากอธิบดี 
การขอ การออก การพักใชและการเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไป

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ใหนําความในมาตรา ๔๑/๙๕ มาใช
บังคับกับคุณสมบัติของผูขอโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๔๑/๑๑๑๑๕๔  ศูนยหรือหนวยซอมที่ตั้งอยูในตางประเทศจะทําการ

บํารุงรักษาอากาศยานไทยหรือบํารุงรักษาสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน บริภัณฑ หรือ
ช้ินสวนของอากาศยานที่จะใชกับอากาศยานไทยได ตองไดรับใบรับรองหนวยซอมตางประเทศ
จากอธิบด ี

การขอ การออก แบบ อายุ การพักใชและการเพิกถอนใบรับรองหนวยซอม
ตางประเทศตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ใหนําความในมาตรา ๔๑/๑๐๓ มาใชบังคับกับผูไดรับใบรับรองหนวยซอม
ตางประเทศโดยอนุโลม 
                                                 

๑๕๑ มาตรา ๔๑/๑๐๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๒ มาตรา ๔๑/๑๐๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๓ มาตรา ๔๑/๑๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๔ มาตรา ๔๑/๑๑๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

หมวด ๕ 
ผูประจําหนาที่ 

   
 

มาตรา ๔๒  หามมิใหผูใดเปนผูประจําหนาที่ เวนแตจะไดรับอนุญาตจาก
พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือมีใบอนุญาตผูประจําหนาที่ซึ่งออกใหโดยรัฐภาคีแหง
อนุสัญญาหรือรัฐที่ไดทําความตกลงกับประเทศไทย แตสําหรับผูประจําหนาที่ในอากาศยานที่จด
ทะเบียนตามกฎหมายไทยจะตองไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 

ผูมีใบอนุญาตผูประจําหนาที่ซึ่งออกใหโดยรัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือรัฐที่ไดทํา
ความตกลงกับประเทศไทย ถาไดนําใบอนุญาตนั้นใหพนักงานเจาหนาที่รับรองแลว ใหถือวาเปนผู
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๔๓  การขอ การออก และการรับรองใบอนุญาตผูประจําหนาที่ ใหเปนไป
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๔  ผูขออนุญาตเปนผูประจําหนาที่ตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
(๑)  มีสัญชาติไทย 
(๒)  มีความประพฤติเรียบรอย 
(๓)  มีอายุ สุขภาพรางกายสมบูรณ ความรูและความชํานาญตามที่กําหนดไวใน

ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
เมื่อมีความจําเปนหรือมีเหตุพิเศษเฉพาะราย ใหรัฐมนตรีมีอํานาจยกเวน

คุณสมบัติตามที่กําหนดไวในมาตรานี้ได 
 

มาตรา ๔๕  ผูประจําหนาที่มีสิทธิทําการตามที่ กําหนดไวในขอบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 
 

มาตรา ๔๖  ใบอนุญาตผูประจําหนาที่ใหใชไดตามระยะเวลาที่ กําหนดใน
กฎกระทรวง 
 

มาตรา ๔๗  เมื่อเห็นวาผูประจําหนาที่คนใดหยอนคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ (๓) 
เก่ียวกับสุขภาพรางกาย ความรูหรือความชํานาญ พนักงานเจาหนาที่ มีอํานาจสั่งใหผูประจําหนาที่
นั้นรับการทดสอบโดยการตรวจทางแพทย หรือรับการทดสอบความรูความชํานาญทางทฤษฎีหรือ
ทางปฏิบัติก็ได 
 

มาตรา ๔๘  เมื่อปรากฏวาผูประจําหนาที่คนใดขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๔๔ 
หรือไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๔๗ หรือฝาฝนบทแหงพระราชบัญญัตินี้ 
หรือตองคําพิพากษาใหจําคุกตามกฎหมายอื่น เวนแตความผิดที่เปนลหุโทษ หรือความผิดที่มี



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 
 

กําหนดโทษชั้นลหุโทษ หรือความผิดอันไดกระทําโดยประมาท พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสัง่พักใช
หรือเพิกถอนใบอนุญาตผูประจําหนาที่นั้น 
 

มาตรา ๔๙  ผูประจําหนาที่ตองปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดไวในขอบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 

 
มาตรา ๕๐  หามมิใหผูประจําหนาที่ในอากาศยานปฏิบัติหนาที่ในระหวางที่มี

อาการเจ็บปวยหรือไดรับบาดเจ็บซึ่งอาจกระทําใหเส่ือมสมรรถภาพในการปฏิบัติหนาที่ และถาการ
เจ็บปวยหรือบาดเจ็บนั้นเปนระยะเวลาตั้งแต ๑๔ วันขึ้นไป หามมิใหผูประจําหนาที่นั้นปฏิบัติ
หนาที่จนกวานายแพทยที่พนักงานเจาหนาที่กําหนดใหจะไดตรวจและออกใบรับรองวา ผูประจํา
หนาที่นั้นไดหายจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ และพนักงานเจาหนาที่ไดอนุญาตใหผูประจําหนาที่
นั้นปฏิบัติหนาที่ตอไป 

 
มาตรา ๕๐ ทวิ๑๕๕  เวนแตจะมีกรณีฉุกเฉินอันอาจเปนภยันตรายแกอากาศยาน

หามมิใหผูควบคุมอากาศยานนําอากาศยานขึ้นลง ณ ที่หนึ่งที่ใดนอกจากสนามบินอนุญาตหรือที่
ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานที่ไดรับอนุญาตหรือที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด ตามที่พนักงาน
เจาหนาที่ระบุไวสําหรับการบินเที่ยวนั้น 

 
หมวด ๖ 

สนามบนิและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
   

 
มาตรา ๕๑  หามมิใหบุคคลใดจัดตั้งสนามบินหรือเคร่ืองอํานวยความสะดวกใน

การเดินอากาศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรี 
 
มาตรา ๕๒  การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน หรือเคร่ืองอํานวย

ความสะดวกในการเดินอากาศใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๕๓  หามมิใหบุคคลใดจัดตั้งที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน เวนแตจะ
ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 

บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรานี้ตองปฏิบัติตามวิธีการ และเง่ือนไขซึ่ง
พนักงานเจาหนาที่กําหนด 
 

มาตรา ๕๓ ทว๑ิ๕๖  (ยกเลิก) 
 
                                                 

๑๕๕ มาตรา ๕๐ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ 
๑๕๖ มาตรา ๕๓ ทวิ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘ และ

ตอมายกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๕๔  เมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสนามบิน เครื่องอํานวยความ
สะดวกในการเดินอากาศหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน ไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง หรือตาม
วิธีการและเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่กําหนดไวเพ่ือการนั้น ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งพัก
ใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น 
 

มาตรา ๕๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศกําหนดพื้นดิน หรือน้ําแหงใดเปน
สนามบินอนุญาต หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน 
 

มาตรา ๕๖๑๕๗  เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตซึ่งใหบริการแก
สาธารณะ จะเรียกเก็บเงินเพื่อการใชสนามบินอนุญาตที่ใหบริการแกสาธารณะไมได เวนแต
คาบริการ คาภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใด ดังตอไปนี้ 

(๑) คาบริการผูโดยสารขาออกตามหมวด ๖ ทว ิ
(๒) คาบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน 
(๓) คาบริการที่เก็บอากาศยาน 
(๔) คาบริการในลานจอดอากาศยาน 
(๕) คาบริการ คาภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใดตามที่กําหนดโดยพระราช

กฤษฎีกา 
คาบริการตาม (๒) และ (๓) ใหเรียกเก็บไดไมเกินอัตราที่กําหนดในขอบังคับ

ของคณะกรรมการการบินพลเรือนซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 
คาบริการ คาภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใดตาม (๔) และ (๕) ใหเปนไปตาม

เง่ือนไขและอัตราตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการบินพลเรือนอนุมัติ ทั้งนี้ ในการอนุมัติของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน ใหคํานึงถึงความเปนธรรมของผูบริโภคและความสามารถในการ
แขงขันของสนามบินนั้น 

ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตซึ่งใหบริการแกสาธารณะ
ดวย 

 
มาตรา ๕๗๑๕๘  เจาของหรือผูดําเนินการเครื่องอํานวยความสะดวกในการ

เดินอากาศ ซึ่งใหบริการแกสาธารณะ จะเรียกเก็บคาบริการเครื่องอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศไดตามเงื่อนไขและอัตราที่คณะกรรมการการบินพลเรือนอนุมัติ 
 

มาตรา ๕๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดเขตบริเวณ
ใกลเคียงสนามบิน หรือสถานที่ตั้งเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศเปนเขตปลอดภัยใน
การเดินอากาศ 
 
                                                 

๑๕๗ มาตรา ๕๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๕๘ มาตรา ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 ๕๙ ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘ หามมใิหบคุคล
ใดกอสรางหรือแกไขเปลี่ยนแปลงอาคารหรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืน หรือปลูกตนไมยืนตน เวนแต
จะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ 

ในการใหอนุญาตตามมาตรานี้ พนักงานเจาหนาที่จะกําหนดเงื่อนไขอยางใดๆ 
ตามที่เห็นสมควรก็ได 
 

มาตรา ๖๐  ถาปรากฏวามีการฝาฝนตอมาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง หรือฝาฝนเง่ือนไข
ตามมาตรา ๕๙ วรรคสอง ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งเปนหนังสือใหผูฝาฝนจัดการรื้อถอน
อาคาร หรือส่ิงปลูกสราง หรือตัด หรือยายตนไมนั้นภายในเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่มีการฝาฝนคําส่ังของพนักงานเจาหนาที่ตามวรรคกอน ใหพนักงาน
เจาหนาที่มีอํานาจจัดการรื้อถอนอาคาร หรือส่ิงปลูกสราง หรือตัด หรือยายตนไมนั้นเสียเอง คาใช
จายในการนี้ใหผูฝาฝนเปนผูชดใช 

 
มาตรา ๖๐/๑๑๕๙  ภายใตบังคับมาตรา ๖๐/๓๔ สนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลง

ช่ัวคราวอนุญาตจะเปดใหบริการแกสาธารณะไดตอเมื่อไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะจากอธิบด ี

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะใหเปนไปตามประเภทของสนามบิน
อนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยคํานึงถึงสภาพที่ตั้ง ขนาด
ของอากาศยานที่ใชข้ึนลง จํานวนผูโดยสารที่ใชบริการ และประเภทการบิน 

 
มาตรา ๖๐/๒๑๖๐  เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว

อนุญาตที่ประสงคจะเปดใหบริการแกสาธารณะ ใหย่ืนคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะตออธิบดี พรอมทั้งคูมือการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้น
และเอกสารหลักฐานอื่น ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐/๓๑๖๑  ภายใตบังคับมาตรา ๖๐/๓๔ และมาตรา ๖๐/๓๕ ผูขอรับ

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ตองเปนนิติบุคคลตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง และใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๒ (๒) (๓) และ (๔) มาใชบังคับกับคุณสมบัติ
และลักษณะของผูขอโดยอนุโลม 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะประเภทที่ข้ึนลงช่ัวคราวของอากาศ
ยานอธิบดีอาจกําหนดใหใชคุณสมบัติและลักษณะอื่นที่แตกตางจากที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ก็ได 

 

                                                 
๑๕๙ มาตรา ๖๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๐ มาตรา ๖๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๑ มาตรา ๖๐/๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๖๐/๔๑๖๒  ใหนําความในมาตรา ๔๑/๒๓ (๑) และ (๒) มาตรา ๔๑/๒๔ 
มาตรา ๔๑/๒๕ และมาตรา ๔๑/๒๖ มาใชบังคับกับทุน อํานาจการบริหารกิจการ และลักษณะ
ตองหามของกรรมการผูจัดการหรือบุคคลผูมีอํานาจจัดการของผูขอรับใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐/๕๑๖๓  เพ่ือประโยชนในการใหบริการสาธารณะ เมื่อผูขอใบรับรอง

การดําเนินงานสนามบินสาธารณะไดย่ืนคําขอตามมาตรา ๖๐/๒ แลว ถาอธิบดีเห็นวามีเหตุอัน
สมควรที่จะใหดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่ขอใบรับรองเปนการ
ช่ัวคราวไปพลางกอนใหอธิบดีมีอํานาจออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะชั่วคราวได 
โดยจะกําหนดเงื่อนไขหรือขอจํากัดไวดวยก็ได 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะชั่วคราว ใหใชไดจนกวาจะออก
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ หรือจนถึงวันที่อธิบดีกําหนดไวในใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะชั่วคราวนั้น แตตองไมเกินหกเดือนนับจากวันที่ออกใบรับรอง 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะชั่วคราวตามมาตรานี้ ใหเสีย
คาธรรมเนียมเปนรายเดือนตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐/๖๑๖๔  อธิบดีจะออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ

ใหแกผูขอไดเมื่อปรากฏวา 
(๑) ผูขอมีคุณสมบัติและลักษณะตามมาตรา ๖๐/๓ และมาตรา ๖๐/๔ 
(๒) ลักษณะทางกายภาพของสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต และ

ของสิ่งกีดขวางโดยรอบ ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ิงติดตั้ง อุปกรณ และบริการทั้งในเวลา
ปกติและเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน 

(๓) ผูที่จะเปนผูจัดการสนามบินสาธารณะมีใบรับรองตามมาตรา ๖๐/๑๒ 
(๔) มีระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงาน ระบบการจัดการดานนิรภัย 

และการรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน และคูมือการดําเนินงานสนามบิน
อนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้น เปนไปตามมาตรา ๖๐/๑๕ 

(๕) มีบุคลากรที่มีความสามารถและมีจํานวนเพียงพอในการดําเนินงานสนามบิน
อนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต 

ในการออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ อธิบดีอาจกําหนด
เง่ือนไขหรือขอจํากัดเกี่ยวกับการดําเนินงานไดตามที่เห็นสมควร และเพ่ือประโยชนในการบังคับ

                                                 
๑๖๒ มาตรา ๖๐/๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๓ มาตรา ๖๐/๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๔ มาตรา ๖๐/๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

การใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีแยกประเภทเงื่อนไขหรือขอจํากัดใน
ใบรับรองวาเง่ือนไขหรือขอจํากัดใดเปนเง่ือนไขหรือขอจํากัดที่เปนสาระสําคัญ 

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 

 
มาตรา ๖๐/๗๑๖๕  ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะใหมีอายุคราวละ

สิบป แตทั้งนี้ตองไมเกินอายุใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน 
 
มาตรา ๖๐/๘๑๖๖  การขอตออายุใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ให

ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะยื่นคําขอตออธิบดีกอนวันที่ใบรับรองดังกลาว
ส้ินอายุไมนอยกวาเกาสิบวัน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

เมื่ออธิบดีไดตรวจสอบคุณสมบัติและขีดความสามารถของผูขอแลว หากปรากฏ
วาผูขอคงมีคุณสมบัติและขีดความสามารถในการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว
อนุญาตไดตามใบรับรอง ใหอธิบดีตออายุใบรับรอง ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กําหนดไวในมาตรา 
๖๐/๗ 

เมื่อไดย่ืนคําขอตออายุใบรับรองตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูไดรับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้นตอไปได 
จนกวาอธิบดีจะสั่งไมอนุญาตใหตออายุใบรับรอง 

 
มาตรา ๖๐/๙๑๖๗  เมื่อมีเหตุตามมาตรา ๖๐/๓๒ (๑) (๒) หรือ (๓) ใหอธิบดี

มีอํานาจแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดไวในใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะไดตามที่เห็นสมควร 

 
มาตรา ๖๐/๑๐๑๖๘  หากผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ

ประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานใหแตกตางไปจากที่กําหนดไวในใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะใหย่ืนคําขอตออธิบดีลวงหนาอยางนอยหกสิบวัน พรอมทั้งย่ืน
เอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐/๑๑๑๖๙  ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตองจัด

ใหมีผูจัดการสนามบินสาธารณะคนหนึ่ง เปนผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานสนามบิน
อนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่ไดรับใบรับรอง 

                                                 
๑๖๕ มาตรา ๖๐/๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๖ มาตรา ๖๐/๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๗ มาตรา ๖๐/๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๘ มาตรา ๖๐/๑๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๖๙ มาตรา ๖๐/๑๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๖๐/๑๒๑๗๐  ผูที่จะเปนผูจัดการสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑๑ 
จะตองเปนผูที่ไดรับใบรับรองผูจัดการสนามบินสาธารณะจากอธิบดี 

การขอ การออก และการเพิกถอนใบรับรองผูจัดการสนามบินสาธารณะ ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐/๑๓๑๗๑  ผูจัดการสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๑๑ ตองมี

คุณสมบัติดังตอไปนี้ 
(๑) มีอายุไมต่ํากวา ๓๕ ปบริบูรณ 
(๒) มีความรูและความชํานาญตามที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการ

บินพลเรือน 
(๓) มีคุณสมบัติอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๖๐/๑๔๑๗๒  ใหผูจัดการสนามบินสาธารณะมีหนาที่รับผิดชอบในการ

ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตซึ่งใหบริการสาธารณะเชนเดียวกับผูไดรับ
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๐/๑๕ (๑) (๓) (๔) 
และ (๕) มาตรา ๖๐/๑๖ และมาตรา ๖๐/๑๗ 

 
มาตรา ๖๐/๑๕๑๗๓  ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะมีหนาที่ 

ดังตอไปนี ้
(๑) ใหบริการแกผูใชบริการอยางเสมอภาค และจัดเก็บคาบริการ คาภาระหรือ

เงินตอบแทนอื่นใดใหเปนไปตามมาตรา ๕๖ และมาตรา ๖๐/๓๗ 
(๒) ควบคุมการดําเนินการของผูจัดการสนามบินสาธารณะ 
(๓) ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้น โดย 

(ก) จัดใหมี ปรับปรุง และปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการ
ดําเนินงานระบบการจัดการดานนิรภัย การรักษาความปลอดภัย และระบบการตรวจสอบภายใน
ของสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้น 

(ข) จัดใหมีบุคลากรอยางเพียงพอ และมีระบบควบคุมดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ของบุคลากรดังกลาวอยูเสมอ 

(ค) จัดใหมีคูมือการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ ข้ึนลงชั่วคราว
อนุญาตสําหรับบุคลากรอยางครบถวน และปรับปรุงหรือแกไขคูมือการดําเนินงานดังกลาวให
ทันสมัยอยูเสมอ 

                                                 
๑๗๐ มาตรา ๖๐/๑๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๑ มาตรา ๖๐/๑๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๒ มาตรา ๖๐/๑๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๓ มาตรา ๖๐/๑๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

(ง) รักษาสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต ส่ิงอํานวยความ
สะดวกรวมทั้งส่ิงติดตั้งและอุปกรณในสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้น ใหเปนไป
ตามมาตรฐานที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

(จ) ควบคุมดูแลการบริการภายในสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว
อนุญาตตามที่ไดรับใบรับรองนั้น ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน 

(ฉ) จัดทํารายงานตอพนักงานเจาหนาที่ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 
(๔) ใหความรวมมือแกอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ในการดําเนินการตาม

มาตรา ๖๐/๑๙ มาตรา ๖๐/๒๐ และมาตรา ๖๐/๒๒ 
(๕) ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
การดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตาม (๓) ใหเปนไป

ตามประเภทใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะที่ไดรับ 
ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงาน ระบบการตรวจสอบภายใน ระบบ

ควบคุมดูแลการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากร และคูมือการดําเนินงานตาม (๓) ใหเปนไปตาม
มาตรฐานและมีขอมูลที่ครบถวนตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

 
มาตรา ๖๐/๑๖๑๗๔  ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ตอง

ควบคุมดูแลมิใหมีการใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตท่ี
ไดรับใบรับรองนั้นผิดเง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดไวในใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะ 

 
มาตรา ๖๐/๑๗๑๗๕  เพ่ือประโยชนในการรักษาความปลอดภัยในการดําเนินงาน

ตามใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) ตรวจคนผูโดยสาร ผูประจําหนาที่ หรือผูปฏิบัติงานท่ีจะข้ึนอากาศยาน 
รวมถึงส่ิงใดๆ ที่บุคคลดังกลาวจะนําข้ึนอากาศยาน 

(๒) ตรวจคนสัมภาระหรือส่ิงของที่จะบรรทุกไปกับอากาศยาน 
(๓) ตรวจคนบุคคล ยานพาหนะ รวมทั้งส่ิงของที่จะเขาไปในเขตหวงหามของ

สนามบิน 
การตรวจคนตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน

ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
ในการดําเนินการตามมาตรานี้ ใหผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน

สาธารณะประกาศเขตหวงหาม และแตงตั้งพนักงานเพื่อปฏิบัติการ โดยการแตงตั้งพนักงาน

                                                 
๑๗๔ มาตรา ๖๐/๑๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๕ มาตรา ๖๐/๑๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

ดังกลาว จะตองแจงใหอธิบดีทราบลวงหนา เวนแตในกรณีจําเปนเรงดวน ทั้งนี้ ตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด 

ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดคุณสมบัติของพนักงานเพ่ือดําเนินการตามมาตรานี้ 
และผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจะตองจัดทําบันทึกประวัติและผลการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

ในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตามมาตรานี้ ใหถือวาผูนั้นเปนเจาพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญา 

 
มาตรา ๖๐/๑๘๑๗๖  ในกรณีที่มีความจําเปน ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงาน

สนามบินสาธารณะอาจขอใหคณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนดใหผูดําเนินการเดินอากาศหรือ
ตัวแทนของผูดําเนินการเดินอากาศเปนผูมีอํานาจหนาที่ตรวจคนสัมภาระหรือสินคาที่จะบรรทกุไป
กับอากาศยานที่ข้ึนจากสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่ใหบริการแกสาธารณะแทน 
และใหนําความในมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง วรรคสาม วรรคสี่และวรรคหา มาใชบังคับ 

 
มาตรา ๖๐/๑๙๑๗๗  ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการรักษาความสงบ

เรียบรอยใหรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจสั่งใหอธิบดีเขา
ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจคนตามมาตรา ๖๐/๑๗ และมาตรา ๖๐/๑๘ ได 

 
มาตรา ๖๐/๒๐๑๗๘  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการดําเนินงานสนามบิน

อนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่ไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ใหอธิบดี
หรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่ไดรับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามหมวดนี้ในระหวางพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือใน
ระหวางเวลาทําการของสถานที่ดังกลาว เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานและเอกสารหรือหลักฐานที่
เก่ียวของ 

(๒) ยึดเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวของกับการดําเนินงานเพื่อการตรวจสอบ 
(๓) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณา 
(๔) ส่ังระงับการดําเนินงานสนามบินสาธารณะในสวนที่ ไม เปนไปตาม

กระบวนการการดําเนินงาน ระบบการจัดการดานนิรภัย การรักษาความปลอดภัย ระบบการ
ตรวจสอบภายใน คูมือการดําเนินงานสนามบิน หรือเง่ือนไขหรือขอจํากัดที่อธิบดีกําหนดตาม
มาตรา ๖๐/๖ หรือที่อาจกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูใชบริการ 

                                                 
๑๗๖ มาตรา ๖๐/๑๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๗ มาตรา ๖๐/๑๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๗๘ มาตรา ๖๐/๒๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 ๖๐/๒๑๑๗๙  ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจะโอน
สิทธิตามใบรับรองใหแกบุคคลอื่นไมได เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี 

การยื่นคําขอโอนสิทธิตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐/๒๒๑๘๐  เพ่ือประโยชนในการปองกันหรือรักษาความปลอดภัย

สาธารณะ ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งระงับการดําเนินงานของสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงช่ัวคราว
อนุญาตที่ไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะทั้งหมดหรือแตบางสวน หรือส่ังให
เจาหนาที่เขาดําเนินงานแทนจนกวาเหตุดังกลาวจะหมดไป 

 
มาตรา ๖๐/๒๓๑๘๑  เพ่ือประโยชนแหงความมั่นคงของชาติ รัฐมนตรีโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว
อนุญาตที่ไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเปนการชั่วคราวได 

ในการสั่งควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต
ตามมาตรานี้ใหรัฐมนตรีแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมสนามบินขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย 
ประธานกรรมการซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งตามคําแนะนําของคณะกรรมการการบินพลเรือน และ
กรรมการอีกไมเกินหกคนโดยใหมีผูแทนจากกระทรวงคมนาคมอยางนอยหนึ่งคนและบุคคลที่
คณะกรรมการการบินพลเรือนเสนอแตงตั้งหนึ่งคน และผูทรงคุณวุฒิอ่ืน 

 
มาตรา ๖๐/๒๔๑๘๒  ใหอธิบดีแจงคําส่ังควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาต

หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ เปนหนังสือใหผูไดรับใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะทราบและใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลง
ช่ัวคราวอนุญาตนั้น หรือที่อ่ืนตามที่อธิบดีเห็นสมควร พรอมทั้งใหประกาศในหนังสือพิมพราย
วันที่แพรหลายอยางนอยสองฉบับสามวันติดตอกัน 

 
มาตรา ๖๐/๒๕๑๘๓  เมื่อมีคําส่ังควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึน

ลงช่ัวคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ ใหคณะกรรมการควบคุมสนามบินมีอํานาจหนาที่จัดการ
ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตดังกลาว 

ใหประธานกรรมการควบคุมสนามบิน เปนผูแทนของนิติบุคคลที่ไดรับใบรับรอง
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 

                                                 
๑๗๙ มาตรา ๖๐/๒๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๐ มาตรา ๖๐/๒๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๑ มาตรา ๖๐/๒๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๒ มาตรา ๖๐/๒๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๓ มาตรา ๖๐/๒๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

ในการปฏิบัติหนาที่ ใหคณะกรรมการควบคุมสนามบินมี อํานาจหนาที่
เชนเดียวกับอํานาจหนาที่ของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๐/๒๐ และใหมีอํานาจแตงตั้งและ
กําหนดอํานาจหนาที่ของพนักงานควบคุมสนามบินคนหนึ่งหรือหลายคนใหปฏิบัติการอยางหนึ่ง
อยางใดได 

 
มาตรา ๖๐/๒๖๑๘๔  เมื่อมีคําส่ังควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึน

ลงช่ัวคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ 
(๑) หามมิใหคณะกรรมการ กรรมการ และพนักงานของนิติบุคคลที่ไดรับ

ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ กระทํากิจการใดๆ ของสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลง
ช่ัวคราวอนุญาตที่รัฐมนตรีส่ังควบคุมตามมาตรา ๖๐/๒๓ อีกตอไป เวนแตจะไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการควบคุมสนามบิน 

(๒) ใหกรรมการและพนักงานของสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต
นั้นจัดการตามสมควรเพื่อรักษาทรัพยและประโยชนของสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงช่ัวคราว
อนุญาตนั้นและตองรีบรายงานใหคณะกรรมการควบคุมสนามบินทราบ และสงมอบทรัพยสิน
พรอมดวยสมุดบัญชีเอกสาร และสิ่งอ่ืนอันเกี่ยวกับกิจการ สินทรัพยและหนี้สิน ใหคณะกรรมการ
ควบคุมสนามบินโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๖๐/๒๗๑๘๕  เมื่อมีคําส่ังควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่

ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ ใหผูครอบครองทรัพยสินหรือเอกสารที่เก่ียวของ
สนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้น แจงการครอบครองใหคณะกรรมการควบคุม
สนามบินทราบโดยไมชักชา 

 
มาตรา ๖๐/๒๘๑๘๖  ในการเขาควบคุมสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว

อนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ ใหเรียกเก็บคาดําเนินกิจการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว
อนุญาตนั้นเปนรายไดของแผนดิน 

คาดําเนินกิจการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให
เก็บในอัตรารอยละหาของรายไดของสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต ในระหวางที่
เขาควบคุมสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวนั้น 

หากในรอบปบัญชีใด การดําเนินกิจการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราว
อนุญาตนั้นไมมีกําไรหรือมีกําไรไมครบคาดําเนินกิจการสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวตามอัตราที่
กําหนดไวในวรรคสอง ใหไดรับการยกเวนหรือเรียกเก็บคาดําเนินกิจการไดเทาที่มีกําไร แลวแต
กรณี 

                                                 
๑๘๔ มาตรา ๖๐/๒๖ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๕ มาตรา ๖๐/๒๗ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๖ มาตรา ๖๐/๒๘ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๖๐/๒๙๑๘๗  กรรมการควบคุมสนามบิน และพนักงานควบคุมสนามบินที่
คณะกรรมการควบคุมสนามบินแตงตั้ง อาจไดรับคาตอบแทนตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

คาใชจายและคาตอบแทนในการควบคุมสนามบิน ใหจายจากสินทรัพยของนิติ
บุคคลที่ไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 

 
มาตรา ๖๐/๓๐๑๘๘  เมื่อคณะกรรมการควบคุมสนามบินเห็นวาเหตุแหงการ

ควบคุมสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตหมดสิ้นไป ใหรายงานรัฐมนตรีเพ่ือส่ังเลิก
การควบคุม และใหนํามาตรา ๖๐/๒๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

เมื่อรัฐมนตรีส่ังเลิกการควบคุม ใหคณะกรรมการควบคุมสนามบินสงมอบ
สนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้นแกผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะดังกลาวตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงคมนาคมกําหนด 

 
มาตรา ๖๐/๓๑๑๘๙  อธิบดีมีอํานาจพักใชใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน

สาธารณะได ในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผูจัดการสนามบิน

สาธารณะไมสามารถปฏิบัติหนาที่ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๐/๑๔ มาตรา ๖๐/๑๕ มาตรา ๖๐/
๑๖ หรือมาตรา ๖๐/๑๗ และอธิบดีไดส่ังใหแกไขปรับปรุงแลว ไมอาจแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหเกิดความปลอดภัยไดภายในระยะเวลาตามคําส่ังของอธิบดี ใหอธิบดีกําหนด
ระยะเวลาสั่งพักใชตามที่เห็นสมควร แตไมเกินครั้งละหกเดือน 

(๒) ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผูจัดการสนามบิน
สาธารณะไมยินยอมใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ หรือไมปฏิบัติ
ตามคําส่ังของอธิบดีหรือของพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๐/๒๐ 

 
มาตรา ๖๐/๓๒๑๙๐  อธิบดีมีอํานาจเพิกถอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน

สาธารณะไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) เมื่อมีความจําเปนเพื่อความมั่นคงของชาต ิ
(๒) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสภาพทางกายภาพของสนามบินอนุญาตหรือ

ที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตหรือของบริเวณใกลเคียงสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตใน
สาระสําคัญแตกตางไปจากในขณะที่ออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจนเปนเหตุ
ใหเกิดความไมปลอดภัยในการใชสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวนั้น 

                                                 
๑๘๗ มาตรา ๖๐/๒๙ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๘ มาตรา ๖๐/๓๐ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘๙ มาตรา ๖๐/๓๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๐ มาตรา ๖๐/๓๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๓) เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต อันมีผลกระทบตอความปลอดภัยในการ
ดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตในลักษณะที่ไมอาจแกไขได 

(๔) ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะไดรับใบรับรองโดยแสดง
ขอเท็จจริงอันเปนเท็จหรือไมครบถวน โดยมีเจตนาเพื่อใหไดรับใบรับรองโดยมิชอบดวยกฎหมาย 

(๕) ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะขาดคุณสมบัติหรือ
ลักษณะตามมาตรา ๖๐/๓ หรือมาตรา ๖๐/๔ และไมแกไขภายในกําหนดระยะเวลาตามคําส่ังของ
อธิบด ี

(๖) ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผูจัดการสนามบิน
สาธารณะฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๐/๑๔ มาตรา ๖๐/๑๕ มาตรา ๖๐/๑๖ และมาตรา 
๖๐/๑๗ ที่กอใหเกิดความไมปลอดภัยแกผูใชบริการอยางรายแรง 

(๗) มีการส่ังพักใชใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตั้งแตสองครั้งข้ึน
ไปภายในชวงเวลาสองป 

เมื่ออธิบดีส่ังเพิกถอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ใหผูไดรับ
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสงคืนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตอ
อธิบดีภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ทราบคําส่ังเพิกถอนใบรับรอง 

 
มาตรา ๖๐/๓๓๑๙๑  เพ่ือประโยชนแหงความตอเนื่องของการใหบริการสาธารณะ 

ในกรณีที่มีการสั่งพักใชหรือเพิกถอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/
๓๑ หรือมาตรา ๖๐/๓๒ อธิบดีอาจเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือส่ังใหเจาหนาที่เขาดําเนินงานสนามบิน
อนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตอไปเปนการชั่วคราวเพื่อบรรเทาความเดือดรอนที่จะเกิดแก
สาธารณะได ทั้งนี้ ใหนํามาตรา ๖๐/๒๓ มาตรา ๖๐/๒๔ มาตรา ๖๐/๒๕ มาตรา ๖๐/๒๖ มาตรา 
๖๐/๒๗ มาตรา ๖๐/๒๘ มาตรา ๖๐/๒๙ และมาตรา ๖๐/๓๐ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐/๓๔๑๙๒  สนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่ดําเนินการ

โดยกรมการขนสงทางอากาศ จะเปดใหบริการแกสาธารณะไดตอเมื่อระบบการจัดการดานนิรภัย 
การรักษาความปลอดภัยระบบการตรวจสอบภายใน และคูมือการดําเนินงานของสนามบินอนุญาต
หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้นไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวในมาตรา ๖๐/๑๕ วรรคสาม 

การดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตามวรรคหนึ่งใหอยู
ในระบบการควบคุมและการตรวจสอบตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนด 

 
มาตรา ๖๐/๓๕๑๙๓  ภายใตบังคับมาตรา ๖๐/๓๔ ในกรณีสนามบินอนุญาตหรือ

ที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่ดําเนินการโดยสวนราชการ และสวนราชการนั้นประสงคจะเปดใหบริการ
                                                 

๑๙๑ มาตรา ๖๐/๓๓ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๒ มาตรา ๖๐/๓๔ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙๓ มาตรา ๖๐/๓๕ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

แกสาธารณะใหย่ืนคูมือการดําเนินงาน ระเบียบเกี่ยวกับกระบวนการการดําเนินงาน ระบบการ
จัดการดานนิรภัยการรักษาความปลอดภัย และระบบการตรวจสอบภายใน ของสนามบินอนุญาต
หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้นตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรา ๖๐/๑๕ วรรคสาม ตออธิบดี 
และใหเร่ิมดําเนินงานใหบริการแกสาธารณะไดจนกวาอธิบดีจะสั่งใหหยุดดําเนินงาน 

เมื่ออธิบดีไดตรวจสอบคูมือการดําเนินงาน ลักษณะทางกายภาพ ส่ิงอํานวยความ
สะดวก ส่ิงติดตั้งและอุปกรณ บริการเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและบริการอื่นของสนามบินอนุญาตหรือที่
ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้นสิ่งกีดขวางโดยรอบสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตเพื่อ
ความปลอดภัยของอากาศยานความรับผิดชอบของผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลง
ช่ัวคราวอนุญาต และเอกสารหลักฐานอื่นตามวรรคสองแลว เห็นวาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
ไวในมาตรา ๖๐/๑๕ วรรคสาม และสวนราชการตามวรรคหนึ่งมีขีดความสามารถดําเนินงาน
สนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้นไดอยางปลอดภัยใหอธิบดีออกใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะไวเปนหลักฐาน 

การดําเนินงานสนามบินสาธารณะของสวนราชการตามมาตรานี้ ใหเปนไปตาม
ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

 
หมวด ๖ ทว ิ

คาบริการผูโดยสารขาออก๑๙๔ 
   

 
มาตรา ๖๐/๓๖๑๙๕  ในหมวดนี้ 
“ปบัญชี” หมายความวา ปบัญชีที่เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาต ตอง

จัดทําบัญชีตามกฎหมายวาดวยการบัญชี แตสําหรับสวนราชการ หนวยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
ที่ไมใชบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน ใหหมายความรวมถึงปงบประมาณตามกฎหมายวาดวย
วิธีการงบประมาณ 

 
มาตรา ๖๐/๓๗๑๙๖  คาบริการผูโดยสารขาออกใหเรียกเก็บไดเพ่ือใชใน

วัตถุประสงคเก่ียวกับความปลอดภัยและการบํารุงรักษาสนามบิน การจัดหาและปรับปรุงส่ิง
อํานวยความสะดวกในสนามบินสําหรับผูโดยสาร ตลอดจนการรักษาส่ิงแวดลอมและลดมลพิษที่
เกิดจากการใชสนามบิน 
                                                 

๑๙๔ หมวด ๖ ทวิ มาตรา ๖๐ ทวิ ถึง มาตรา ๖๐ ตรี เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๐๔ และมาตรา ๖๐ ทวิ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 
๒๕๐๗ และตอมาหมวด ๖ ทวิ มาตรา ๖๐ ตรี แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๙๕ มาตรา ๖๐/๓๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๑๙๖ มาตรา ๖๐/๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตจะเรียกเก็บคาบริการผูโดยสารขาออก
จากผูโดยสารอากาศยาน ณ สนามบินอนุญาตได เมื่อไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการบินพลเรือน 

 
มาตรา ๖๐/๓๘๑๙๗  เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตที่ประสงคจะเรียก

เก็บคาบริการผูโดยสารตามมาตรา ๖๐/๓๗ ใหย่ืนคําขอตออธิบดีเพ่ือเสนอรัฐมนตรีอนุมัติ ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๖๐/๓๙๑๙๘  คาบริการผูโดยสารขาออกใหใชจายได เพ่ือการดังตอไปนี้ 
(๑) การซอมแซม ปรับปรุง หรือขยายสนามบิน 
(๒) การจัดหา ปรับปรุง หรือดําเนินงานสิ่งอํานวยความสะดวกในสนามบินใหแก

ผูโดยสาร 
(๓) การปรับปรุงความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน 
(๔) การกอสรางหรือการติดตั้งอุปกรณเพ่ือลดผลกระทบทางเสียงที่เกิดขึ้นจาก

การใชสนามบิน 
(๕) การรักษาส่ิงแวดลอมและลดมลพิษที่เกิดจากการใชสนามบิน 
(๖) การอื่นที่เก่ียวเนื่องกับสนามบิน ตามที่รัฐมนตรีอนุมัติ 
 
มาตรา ๖๐/๔๐๑๙๙  ใหเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตที่ไดรับอนุมัติ 

ใหเรียกเก็บคาบริการผูโดยสารขาออกตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง จัดทํา 
(๑) งบที่แสดงรายไดและคาใชจายของคาบริการผูโดยสารขาออก ตาม

หลักเกณฑการปนสวนที่อธิบดีเห็นชอบ 
(๒) งบประมาณประจําป โดยใหแยกเปนงบลงทุนและงบทําการ 
(๓) รายงานเกี่ยวกับการเงินแสดงถึงรายได คาใชจาย รวมทั้งปญหาและ

อุปสรรคในการรับและจายเงินคาบริการผูโดยสารขาออกที่ไดรับ 
งบประมาณประจําปตาม (๒) ใหย่ืนตออธิบดีกอนเริ่มปบัญชีไมนอยกวาเกาสิบ

วันและในกรณีที่คาใชจายงบลงทุนมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดในกฎกระทรวงใหจัดทําเปนโครงการ
เสนอตอรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติกอน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีกําหนด 

รายงานเกี่ยวกับการเงินตาม (๓) ใหย่ืนตออธิบดีทุกครึ่งรอบปบัญชีภายในหก
สิบวันนับแตวันครบกําหนด 

                                                 
๑๙๗ มาตรา ๖๐/๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๙๘ มาตรา ๖๐/๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๑๙๙ มาตรา ๖๐/๔๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๖๐/๔๑๒๐๐  เพ่ือประโยชนในการอํานวยความสะดวกใหแกผูโดยสาร 
เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตอาจขอใหรัฐมนตรีกําหนดใหเจาของหรือผูจดทะเบียน
อากาศยานหรือผูดําเนินการเดินอากาศจัดเก็บคาบริการผูโดยสารขาออกแทนได 

ใหรัฐมนตรีมีอํานาจสั่งใหเจาของหรือผูจดทะเบียนอากาศยาน หรือผูดําเนินการ
เดินอากาศเปนผูจัดเก็บคาบริการผูโดยสารขาออกไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ทั้งนี้ จะกําหนดใหมีคาตอบแทนการจัดเก็บคาบริการผูโดยสารขาออกแกผูจัดเก็บไว
ดวยก็ได 

บุคคลตามวรรคสอง มีหนาที่จัดเก็บคาบริการผูโดยสารขาออกและนําสงใหแก
เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาต ตามหลักเกณฑ วิธีการ และภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในกฎกระทรวงในกรณีที่ไมนําสงหรือนําสงเงินคาบริการผูโดยสารขาออกไมครบภายในกําหนด
ระยะเวลา บุคคลนั้นตองชดใชจํานวนเงินคาบริการที่ขาดพรอมดวยเงินเพิ่มรอยละยี่สิบหาตอป
ใหแกเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาต 

 
มาตรา ๖๐/๔๒๒๐๑  เพ่ือประโยชนในการควบคุมการจัดเก็บและการใชจาย

คาบริการผูโดยสารขาออกใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในสนามบินอนุญาต หรือสถานท่ีประกอบการของเจาของหรือ

ผูดําเนินการสนามบินอนุญาต หรือของผูมีหนาที่จัดเก็บตามมาตรา ๖๐/๔๑ วรรคสอง ในระหวาง
เวลาพระอาทิตยข้ึนถึงพระอาทิตยตกหรือในระหวางเวลาทําการของสถานที่ดังกลาวเพื่อตรวจสอบ
การปฏิบัติการตามความในหมวดนี้ 

(๒) ตรวจสอบการทํางบประมาณ การจัดเก็บคาบริการผูโดยสารขาออกและการ
ทําบัญชี 

(๓) ยึดหรืออายัดบัญชี เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของกับคาบริการผูโดยสารขา
ออก 

(๔) มีหนังสือเรียกใหบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณา 

 
มาตรา ๖๐/๔๓๒๐๒  เพ่ือประโยชนในการบริหารสนามบินที่ใชเพ่ือสาธารณะเปน

การทั่วไปใหรัฐมนตรีมีอํานาจกําหนดใหเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตนําเงินที่ไดจาก
การจัดเก็บคาบริการผูโดยสารขาออกในอัตราไมเกินรอยละสิบเขาบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตาม
มาตรา ๖๐/๔๔ 

                                                 
๒๐๐ มาตรา ๖๐/๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๐๑ มาตรา ๖๐/๔๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๐๒ มาตรา ๖๐/๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๖๐/๔๔๒๐๓  ใหกรมการขนสงทางอากาศจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนขึ้นทุน
หนึ่งตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง 

ในกรณีที่สนามบินอนุญาตตามหมวดนี้ ดําเนินงานโดยกรมการขนสงทางอากาศ
ใหนําสงเงินคาบริการผูโดยสารขาออกที่กรมการขนสงทางอากาศจัดเก็บไดตามมาตรา ๖๐/๓๗ 
วรรคสอง เขาบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง 

การใชจายเงินจากบัญชีเงินทุนหมุนเวียนใหเปนไปตามวัตถุประสงค หลักเกณฑ 
และวิธีการในการใชจ าย เงินตามระเบียบที่ รั ฐมนตรี กํ าหนดโดยความเห็นชอบจาก
กระทรวงการคลังและใหอธิบดีจัดทํารายงานการเงินเกี่ยวกับการรับจายเงินคาบริการผูโดยสารขา
ออกที่ไดรับตามวรรคสอง ย่ืนตอรัฐมนตรีทุกหกเดือน 

 
มาตรา ๖๐/๔๕๒๐๔  ในกรณีที่ผูดําเนินการเดินอากาศ เจาของหรือผูดําเนินการ

สนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน เจาของหรือผูดําเนินการเครื่องอํานวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ หรือผูประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศยาน เรียกเก็บคาโดยสาร คา
ระวาง คาธรรมเนียม หรือคาบริการ เกินอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๒๐ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสองหรือมาตรา ๖๐ ฉ แลวแตกรณี ใหอธิบดีส่ังใหนําเงินสวนที่เกินสงเขา
บัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนด แตตองไมเกินกวาสิบหาวัน 
และในกรณีที่ไมนําสงใหคิดเงินเพิ่มในอัตรารอยละยี่สิบหาตอป 

ในกรณีที่มีเหตุอันสมควร อธิบดีอาจอนุมัติใหขยายกําหนดเวลาในการนําสงเงิน
สวนที่เกินและหรือเงินเพิ่ม ทั้งนี้ โดยใหชําระดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเงินกูเฉล่ียของธนาคาร
พาณิชยโดยทั่วไปตามระเบียบที่ปลัดกระทรวงคมนาคมกําหนด 

ในกรณีที่มีขอโตแยง ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองวาดวย
การอุทธรณคําส่ังทางปกครอง มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๖๐/๔๖๒๐๕  ความในหมวดนี้ใหใชบังคับแกที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่

ใหบริการสาธารณะดวย 
 

หมวด ๖ ตร๒ี๐๖ 
บริการในลานจอดอากาศยาน และบริการชางอากาศ 

                                                 
๒๐๓ มาตรา ๖๐/๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๐๔ มาตรา ๖๐/๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๐๕ มาตรา ๖๐/๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๐๖ หมวด ๖ ตรี มาตรา ๖๐ จัตวา มาตรา ๖๐ เบญจ มาตรา๖๐ ฉ และมาตรา ๖๐ สัตต 

เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ 



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 
 

   
 

มาตรา ๖๐ จัตวา  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนดลาน
จอดอากาศยานของสนามบินอนุญาต 

เมื่อรัฐมนตรีกําหนดลานจอดอากาศยานของสนามบินอนุญาตใดแลว หามมิให
บุคคลใดประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการชางอากาศ เวนแตไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการชางอากาศ แลวแตกรณี 
จากพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตร ี
 

มาตรา ๖๐ เบญจ  ผูรับใบอนุญาตเปนผูประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศ
ยานหรือบริการชางอากาศ ตองมีคุณสมบัติและมีลักษณะตามขอบังคับของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน หรือเปนสายการบินที่กําหนดของตางประเทศ ซึ่งประเทศไทยไดยอมรับแลวตามความ
ตกลงวาดวยบริการเดินอากาศ และประเทศที่กําหนดสายการบินนั้นมิไดวางขอหามหรือขอกํากัด
แกสายการบินที่กําหนดของไทยในการประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการ
ชางอากาศในประเทศนั้น 

หลักเกณฑ วิธีการ และเง่ือนไขในการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบการใหบริการ
ในลานจอดอากาศยานหรือบริการชางอากาศ อายุใบอนุญาต การพักใชใบอนุญาตและการเพิก
ถอนใบอนุญาตดังกลาวใหกําหนดโดยกฎกระทรวง 

บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตรานี้ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่พนักงานเจาหนาที่
กําหนด 
 

มาตรา ๖๐ ฉ  ผูประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศยานจะเก็บคาบริการใน
ลานจอดอากาศยานไดไมเกินอัตราที่คณะกรรมการการบินพลเรือนอนุมัติดวยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรี 
 

มาตรา ๖๐ สัตต  หามมิใหผูใดเขาไปในลานจอดอากาศยานเวนแตจะไดปฏิบัติ
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัยที่กําหนดโดยเจาของสนามบินอนุญาตหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
จากเจาของใหเปนผูรักษาสนามบินอนุญาต 

ผูเขาไปในลานจอดอากาศยานตองปฏิบัติตามขอบังคับของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน 
 

หมวด ๗ 
อุบัติเหต ุ

   
 



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 
 

มาตรา ๖๑๒๐๗  เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแกอากาศยานใดในราชอาณาจักรหรือแก
อากาศยานไทยในตางประเทศ ใหผูจดทะเบียนอากาศยานนั้นในกรณีอากาศยานไทยหรือตัวแทน
เจาของในกรณีอากาศยานตางประเทศ แจงอุบัติเหตุนั้นตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชา และทํา
รายงานตามที่กําหนดไวในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 
 

มาตรา ๖๒  เมื่อเกิดอุบัติเหตุแกอากาศยานใดในราชอาณาจักร ใหอากาศยานนั้น
อยูในความพิทักษของพนักงานเจาหนาที่ และหามมิใหบุคคลใดปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแก
อากาศยานหรือสวนของอากาศยานนั้นโดยมิไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝาย
ปกครอง หรือตํารวจเวนแตกรณีจําเปนเพื่อ 

(๑)  ใหคน ไปรษณียภัณฑและสัตวพนภัย 
(๒)  คุมครองอากาศยานนั้นมิใหเสียหายโดยไฟไหมหรือเหตุอ่ืนใด 
(๓)  ปองกันภยันตรายมิใหเกิดแกประชาชน 
(๔)  เคลื่อนยายอากาศยานหรือสวนของอากาศยานนั้นมิใหกีดขวางตอการ

เดินอากาศ หรือการขนสงอยางอ่ืน 
(๕)  เคลื่อนยายอากาศยานหรือสวนของอากาศยานนั้นไปสูที่ปลอดภัยเมื่อ

อับปางในน้ํา หรือ 
(๖)  เคลื่อนยายสิ่งของหรือสินคาใหพนภยันตรายในกรณีนี้ใหทําภายใตความ

ควบคุมดูแลของพนักงานเจาหนาที่ พนักงานฝายปกครอง หรือตํารวจ 
 

มาตรา ๖๓  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อดําเนินการ
สอบสวนในเรื่องใดๆ อันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร 
 

มาตรา ๖๔  ใหคณะกรรมการสอบสวนที่ไดแตงตั้งข้ึนตามมาตรา ๖๓ มีอํานาจ
ดังตอไปนี ้

(๑)  เขาในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือส่ิงปลูกสราง ซึ่งอากาศยานหรือสวนของ
อากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุนั้นตก หรือปรากฏอยู 

(๒)  ส่ังใหบุคคลใดๆ มาใหถอยคําหรือสงเอกสารหรือวัตถุใดอันเปนหลักฐานที่
เก่ียวของกับอากาศยานซึ่งประสบอุบัติเหตุ 
 

หมวด ๘ 
อํานาจตรวจ ยึดและหนวงเหนี่ยว 

   
 

                                                 
๒๐๗ มาตรา ๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๒ 



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 
 

มาตรา ๖๕  ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจเรียกตรวจเอกสารตามมาตรา ๑๖ และ
ถาปรากฏวามีการฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้เก่ียวกับเอกสารใด ใหพนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจยึดเอกสารนั้นไวเพ่ือดําเนินการตอไปได 
 

มาตรา ๖๖  เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจ 
(๑)  เขาในสถานที่ใดๆ แหงสนามบินอนุญาต ที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน

หรือสถานที่ตั้งเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
(๒)  เขาในโรงงานหรือสถานที่ซึ่งเปนที่สราง ประกอบ ซอม หรือตรวจและถอด

ปรับอากาศยานหรือสวนของอากาศยาน และตรวจสอบการเหลานั้นตลอดถึงสวนตางๆ และแบบที่
เก่ียวกับสวนเหลานั้นในระหวางเวลาทํางาน 

(๓)  ข้ึนตรวจและคนอากาศยานซึ่งมีเหตุที่จะเชื่อวา มีของตองหามหรือตอง
กํากัดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด หรือของซึ่งไดนําเขาในหรือจะนําออกนอก
ราชอาณาจักร อันเปนการหลีกเล่ียงภาษีศุลกากร 

(๔)  ตรวจอากาศยานซึ่งมีใบสําคัญสมควรเดินอากาศแลวเปนครั้งคราวตามที่
เห็นสมควร 

(๕)  เขาตรวจสถานที่เก็บอากาศยาน 
(๖)  ยึดของตองหามหรือตองกํากัดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใด

หรือของซึ่งไดนําเขาในหรือจะนําออกนอกราชอาณาจักรอันเปนการหลีกเล่ียงภาษีศุลกากร 
 

มาตรา ๖๗  เมื่อมีการฝาฝนตอบทแหงพระราชบัญญัตินี้เก่ียวกับอากาศยานใด
ใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจหนวงเหนี่ยวการออกเดินทางของอากาศยานนั้น 
 

มาตรา ๖๗/๑๒๐๘  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ อธิบดี ผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย หรือพนักงานเจาหนาที่ ตองแสดงบัตรประจําตัวตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา 

 
มาตรา ๖๗/๒๒๐๙  ในการปฏิบัติหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดี ผูซึ่ง

อธิบดีมอบหมายและพนักงานเจาหนาที่ เปนเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
 

หมวด ๙ 
บทกําหนดโทษ๒๑๐ 
   

 
                                                 

๒๐๘ มาตรา ๖๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๐๙ มาตรา ๖๗/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๐ หมวด ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๖๘๒๑๑  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท 

(๑) นําอากาศยานทําการบิน โดยไมนําใบสําคัญการจดทะเบียน ใบสําคัญสมควร
เดินอากาศสมุดปูมเดินทาง ใบอนุญาตเครื่องวิทยุส่ือสารถามีเครื่องวิทยุส่ือสาร บัญชีแสดงรายชื่อ
ผูโดยสารและบัญชีแสดงรายการสินคาติดไปกับอากาศยานตามมาตรา ๑๖ (๑) (๓) (๔) (๖) 
(๗) (๘) หรือ (๙) 

(๒) นําอากาศยานทําการบิน โดยอากาศยานนั้นไมแสดงเครื่องหมายสัญชาติ
และทะเบียนหรือไมติดแผนแสดงเครื่องหมายอากาศยานตามมาตรา ๑๖ (๒) 

(๓) นําอากาศยานทําการบิน โดยมีผูประจําหนาที่ที่ไมนําใบอนุญาตผูประจํา
หนาที่ของตนติดไปกับอากาศยานตามมาตรา ๑๖ (๕) 

(๔) นําอากาศยานสวนบุคคลทําการบิน โดยไมนําใบอนุญาตใชอากาศยานสวน
บุคคลติดไปกับอากาศยานตามมาตรา ๒๙ เบญจ 

(๕) นําอากาศยานทําการบิน โดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอจํากัดความสมควร
เดินอากาศหรือขอจํากัดอื่นตามมาตรา ๔๑/๒ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๔ วรรคหนึ่ง หรือ
เง่ือนไขหรือขอจํากัดการใชงานตามมาตรา ๔๑/๙ วรรคสอง ที่เก่ียวกับความปลอดภัย โดยไมมี
เหตุอันสมควร 

ผูใดนําอากาศยานทําการบิน โดยอากาศยานนั้นไมไดจดทะเบียนอากาศยานตาม
มาตรา ๓๐ หรือไมมีสมุดปูมเดินทางตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมีผูประจําหนาที่ซึ่งไมมีใบอนุญาตผู
ประจําหนาที่ในอากาศยานตามมาตรา ๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสี่
หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๖๙๒๑๒  ผูจดทะเบียนอากาศยานหรือผูดําเนินการเดินอากาศผูใดกระทํา

การอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินแปดหมื่นบาท 
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ไมจัดใหมีสมุดปูมเดินทางตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีสมุด
ปูมเดินทางแตมีรายการไมครบถวนตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง 

(๒) ไมเก็บรักษาสมุดปูมเดินทางตามที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการ
การบินพลเรือนที่ออกตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสาม 

(๓) ไมจัดใหมี เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือไมติดแผนแสดง
เครื่องหมายอากาศยานตามที่กําหนดไวในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่ออกตาม
มาตรา ๓๓ 

 

                                                 
๒๑๑ มาตรา ๖๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๑๒ มาตรา ๖๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๗๐๒๑๓  ผูควบคุมอากาศยานผูใดไมบันทึกรายการในสมุดปูมเดินทาง 
บันทึกรายการในสมุดปูมเดินทางไมครบถวน หรือบันทึกรายการในสมุดปูมเดินทางไมตรงตาม
ความเปนจริงตามมาตรา ๑๖/๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน
สองหมื่นบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๑๒๑๔  ผูดําเนินการเดินอากาศผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) ไมจัดใหมีบัญชีแสดงรายชื่อผูโดยสารหรือบัญชีแสดงรายการสินคาตาม

มาตรา ๑๖/๓ วรรคหนึ่ง หรือจัดใหมีแตมีรายการไมครบถวนหรือมีรายการไมตรงตามความเปน
จริง 

(๒) ไมเก็บรักษาบัญชีหรือไมบันทึกรายการในบัญชีตามที่กําหนดในขอบังคับ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือนตามมาตรา ๑๖/๓ วรรคสอง 

 
มาตรา ๗๒๒๑๕  เวนแตจะมีกรณีฉุกเฉินอันอาจเปนอันตรายแกอากาศยานหรือ

บุคคลในอากาศยานผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป 
หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) นําอากาศยานขึ้นลงโดยฝาฝนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๕๐ ทวิ 
(๒) นําอากาศยานบินนอกเสนทางบินที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 

๑๘ 
 
มาตรา ๗๓๒๑๖  ผูควบคุมอากาศยานผูใดนําอากาศยานทําการบินโดยฝาฝน 

หรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่ออกตามมาตรา ๑๙ 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๗๔๒๑๗  ผูกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจาํคกุไม

เกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๒๑๓ มาตรา ๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑๔ มาตรา ๗๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑๕ มาตรา ๗๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑๖ มาตรา ๗๓ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑๗ มาตรา ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(๑) ผูดําเนินการเดินอากาศเก็บคาโดยสารหรือคาระวางไมเปนไปตาม
หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนด หรือเกินอัตราที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตามมาตรา ๒๐ 

(๒) เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต ซึ่ง
ใหบริการแกสาธารณะเก็บคาบริการ คาภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นใด นอกจากที่บัญญัติไวใน
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่งหรือเกินอัตราที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนดหรืออนุมัติตามมาตรา 
๕๖ วรรคสองหรือวรรคสาม แลวแตกรณี 

(๓) เจาของหรือผูดําเนินการเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ซึ่ง
ใหบริการแกสาธารณะเก็บคาบริการโดยฝาฝนมาตรา ๕๗ 

(๔) คณะกรรมการ กรรมการ และพนักงานของนิติบุคคลที่ไดรับใบรับรองการ
ดําเนินงานสนามบินสาธารณะกระทํากิจการใดๆ ของสนามบินอนุญาตหรือที่ ข้ึนลงชั่วคราว
อนุญาตโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๖๐/๒๖ 

(๕) เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตเก็บคาบริการผูโดยสารขาออก 
โดยไมไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีหรือเก็บเกินกวาที่รัฐมนตรีอนุมัติตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง 

(๖) ผูประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศยานผูใดเก็บคาบริการเกินอัตราที่
คณะกรรมการการบินพลเรือนอนุมัติตามมาตรา ๖๐ ฉ 

 
มาตรา ๗๕๒๑๘  ผูจดทะเบียนอากาศยาน ผูดําเนินการเดินอากาศ ผูประจําหนาที่

บุคคลอื่นในอากาศยาน หรือผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะผูใดฝาฝนมาตรา 
๒๑ วรรคหนึ่งตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

ผูดําเนินการเดินอากาศหรือผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ 
หรือผูประกอบการในสนามบินอนุญาต หรือผูมีหนาที่ตองปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
หรือแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแหงชาติผูใดฝาฝนมาตรา ๒๑ วรรคสอง ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๗๖๒๑๙  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) นําอากาศยานบินเขาหรือบินผานเขตหามหรือเขตกํากัดการบินซึ่งรัฐมนตรี

ไดประกาศกําหนดตามมาตรา ๒๒ 
(๒) นําอากาศยานไทยบินออกนอกราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาตเปน

หนังสือจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๗ 

                                                 
๒๑๘ มาตรา ๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๑๙ มาตรา ๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



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 
 

(๓) นําอากาศยานตางประเทศบินผานหรือข้ึนลงในราชอาณาจักรโดยไมมีสิทธิ
หรือไมไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๘ 

(๔) นําอากาศยานทหารตางประเทศบินผานหรือข้ึนลงในราชอาณาจักรโดยไมได
รับอนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๙ 

 
มาตรา ๗๗๒๒๐  ผูใดฝาฝนมาตรา ๒๓ หรือมาตรา ๖๐ สัตต วรรคหนึ่งหรือวรรค

สอง ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
มาตรา ๗๘๒๒๑  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจาํคกุ

ไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) บังคับหรือปลอยอากาศยาน ซึ่งไมมีนักบินหรือทิ้งรมอากาศโดยไมไดรับ

อนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๔ 
(๒) ขัดขวางหรือหลีกเล่ียงการตรวจคนตามมาตรา ๖๐/๑๗ มาตรา ๖๐/๑๘ 

หรือมาตรา ๖๐/๑๙ 
(๓) ขัดขวางการเขาดําเนินการหรือเขาควบคุมการดําเนินงานสนามบินอนุญาต

หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๓ หรือมาตรา ๖๐/๓๓ 
(๔) ไมแจงการครอบครองทรัพยสินหรือเอกสารที่เก่ียวของกับสนามบินหรือที่

ข้ึนลงชั่วคราวที่ถูกส่ังควบคุมการดําเนินงานใหคณะกรรมการควบคุมสนามบินทราบตามมาตรา 
๖๐/๒๗ 

 
มาตรา ๗๙๒๒๒  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษ

จําคุกไมเกินสองปหรือปรับไมเกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) สงหรือพายุทธภัณฑไปกับอากาศยานโดยไมไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีตาม

มาตรา ๒๕ 
(๒) สงหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตวไปกับอากาศยานโดยไมไดรับอนุญาตจาก

พนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๒๖ 
(๓) เปนผูประจําหนาที่โดยไมไดรับใบอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา 

๔๒ 
ในกรณีที่ผูควบคุมอากาศยานทําการบินโดยรูวามีผูกระทําความผิดตาม (๑) 

หรือ (๒) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๒๒๐ มาตรา ๗๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๒๑ มาตรา ๗๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๒๒ มาตรา ๗๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๘๐๒๒๓  ผูใดไดรับอนุญาตตามมาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ 
มาตรา ๕๓ วรรคสองหรือมาตรา ๖๐ เบญจ วรรคสาม ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ในการอนุญาต ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๘๑๒๒๔  ผูใดใชอากาศยานสวนบุคคลทําการบินโดยไมไดรับอนุญาตจาก

รัฐมนตรีตามมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินสองแสน
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๒๒๒๕  ผูไดรับใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคลผูใดฝาฝนหรือไม

ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไวแนบทายใบอนุญาตตามมาตรา ๒๙ ทวิ วรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาหมื่นบาท และในกรณีที่เปนความผิดตอเนื่องกันใหปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาท
จนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๘๓๒๒๖  ผูจดทะเบียนอากาศยานผูใดไมสงคืนใบสําคัญการจดทะเบียน

ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง หรือผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะผูใดไมสงคืน
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๓๒ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาทและปรับอีกวันละสองพันบาทจนกวาจะสงคืน 

 
มาตรา ๘๔๒๒๗  ผูใดแสดงหรือใชเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือแผน

แสดงเครื่องหมายอากาศยานบนอากาศยาน ที่แตกตางไปจากที่ กําหนดในขอบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือนตามมาตรา ๓๓ หรือนําอากาศยานที่แสดงหรือใชเครื่องหมาย
สัญชาติและทะเบียนหรือแผนแสดงเครื่องหมายอากาศยานดังกลาวทําการบิน โดยรูวาอากาศยาน
นั้นแสดงหรือใชเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนหรือแผนแสดงเครื่องหมายอากาศยานโดยมิ
ชอบ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดปหรือปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนแปดหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๕๒๒๘  ผูไดรับใบรับรองแบบผูใดไมแจงคําส่ังของอธิบดีตามมาตรา 

๔๑/๑๑ วรรคสองตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
 
 

                                                 
๒๒๓ มาตรา ๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๔ มาตรา ๘๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๕ มาตรา ๘๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๖ มาตรา ๘๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๗ มาตรา ๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒๘ มาตรา ๘๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



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 
 

มาตรา ๘๖๒๒๙  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑผูใดกระทําการอยางใดอยาง
หนึ่งดังตอไปนี้ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท 

(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๑) (๓) 
(๗) หรือ (๘) 

(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามแบบ วิธีการ เง่ือนไขหรือขอจํากัดที่กําหนดใน
ใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑตามที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑/๓๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๑/๓๕ 
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๔๑/๔๑ หรือมาตรา ๔๑/๕๑ 

(๓) ไมแจงการผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพหรือบริภัณฑที่แตกตางไปจากแบบที่
ไมใชสาระสําคัญตออธิบดีตามมาตรา ๔๑/๔๒ (๑) หรือมาตรา ๔๑/๕๒ (๑) 

 
มาตรา ๘๗๒๓๐  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตหรือมีสิทธิผลิตผลิตภัณฑผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๒) หรือมาตรา ๔๑/๕๕ วรรคสอง 
หรือมาตรา ๔๑/๕๖ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๘๒๓๑  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๔) (๕) หรือ (๖) ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน 
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๘๙๒๓๒  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก

ไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
(๑) ผลิตอากาศยานโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๒๑ 
(๒) ผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยานโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 

๔๑/๓๒ 
(๓) ประกอบกิจการหนวยซอมโดยไมไดรับใบรับรองตามมาตรา ๔๑/๙๔ 
(๔) ประกอบกิจการบํารุงรักษาอากาศยานตางประเทศในราชอาณาจักรโดยไมได

รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๑๐ 
(๕) เปดสนามบินหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยานใหบริการแกสาธารณะ โดย

ไมไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจากอธิบดีตามมาตรา ๖๐/๑ 

                                                 
๒๒๙ มาตรา ๘๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๐ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๓๑ มาตรา ๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๒ มาตรา ๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๙๐๒๓๓  ผู ได รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานหรือใบอนุญาตผลิต
สวนประกอบสําคัญของอากาศยานผูใดผลิตอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน 
อันเปนการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๔๑/๒๗ 
วรรคสาม หรือมาตรา ๔๑/๓๓ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๑๒๓๔  ผูใดผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา 

๔๑/๓๗ หรือผลิตบริภัณฑโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๔๗ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
สามป หรือปรับไมเกินหกแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๒๒๓๕  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพหรือใบอนุญาต

ผลิตบริภัณฑผูใดผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพหรือบริภัณฑแตกตางไปจากแบบในสาระสําคัญโดย
ไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๔๑/๔๒ (๒) หรือมาตรา ๔๑/๕๒ (๒) ตองระวางโทษ
ปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่งลานบาท 

 
มาตรา ๙๓๒๓๖  เจาของอากาศยาน ผูจดทะเบียนอากาศยาน หรือผูดําเนินการ

เดินอากาศผูใดผลิตชิ้นสวนเพ่ือใชในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของ
อากาศยานของตนโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๔๑/๔๔ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๙๔๒๓๗  เจาของอากาศยาน ผูจดทะเบียนอากาศยาน หรือผูดําเนินการ

เดินอากาศผูใดผลิตชิ้นสวนเพ่ือใชในการบํารุงรักษาอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของ
อากาศยานของตน หรือใชงานชิ้นสวนดังกลาวโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัด
เก่ียวกับการผลิตและการใชงานตามที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๔๑/๔๔ วรรคสอง ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๙๕๒๓๘  ผูใดปลอมเครื่องหมายหรือรหัสกํา กับของผลิตภัณฑลงบน

ผลิตภัณฑตามมาตรา ๔๑/๕๕ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตสองแสน
บาทถึงหนึ่งลานสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

                                                 
๒๓๓ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๔ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๕ มาตรา ๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓๖ มาตรา ๙๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ ๒๓๗ มาตรา ๙๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๒๓๘ มาตรา ๙๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 ๙๖๒๓๙  ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

(๑) ไมยินยอมใหอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ปฏิบัติการตามมาตรา ๔๑/๕๗ 
มาตรา ๖๐/๒๐ มาตรา ๖๐/๔๒ หรือมาตรา ๖๖ 

(๒) ไมยินยอมใหคณะกรรมการสอบสวนปฏิบัติการตามมาตรา ๖๔ 
 
มาตรา ๙๗๒๔๐  ผูไดรับใบอนุญาตผลิตผลิตภัณฑผูใดโอนใบอนุญาตผลิตโดย

ไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๖๐ หรือผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะผูใด
โอนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะโดยไมไดรับอนุญาตตามมาตรา ๖๐/๒๑ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 

 
มาตรา ๙๘๒๔๑  พนักงานของผูไดรับใบอนุญาตผลิตที่ไดรับใบอนุญาตใหมี

อํานาจออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศหรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศผูใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๖๖ วรรคสี่ หรือตามมาตรา ๔๑/๗๔ วรรคสอง 
หรือพนักงานของผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือผูดําเนินการเดินอากาศ
หรือตัวแทนของผูดําเนินการเดินอากาศผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการ
ตรวจคนตามขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่ออกตามมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง 
และการกระทําดังกลาวไมเปนความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา 
ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 

 
มาตรา ๙๙๒๔๒  ผูใดบํารุงรักษาอากาศยานโดยใชผลิตภัณฑที่เปนการฝาฝน

มาตรา ๔๑/๗๙ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงหนึ่ง
ลานบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๐๒๔๓  ผูจดทะเบียนอากาศยานหรือผูดําเนินการเดินอากาศผูใดฝาฝน

หรือไมปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๔๑/๘๐ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท 
 
 

                                                 
๒๓๙ มาตรา ๙๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔๐ มาตรา ๙๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๔๑ มาตรา ๙๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔๒ มาตรา ๙๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๔๓ มาตรา ๑๐๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



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 ๑๐๑๒๔๔  ผูใดนําอากาศยานทําการบินโดยฝาฝนมาตรา ๔๑/๘๙ ตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงเจ็ดป หรือปรับตั้งแตส่ีหมื่นบาทถึงสองแสนแปดหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๒๒๔๕  ผูใดนําอากาศยานทําการบินโดยฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม

เง่ือนไขที่อธิบดีกําหนดตามมาตรา ๔๑/๙๐ หรือมาตรา ๔๑/๙๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๓๒๔๖  ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่ง

ดังตอไปนี้ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท 
(๑) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามวิธีการ เ ง่ือนไขหรือขอจํากัดที่ กําหนดไวใน

ใบรับรองหนวยซอมตามมาตรา ๔๑/๙๙ 
(๒) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่อธิบดีกําหนดในการกํากับดูแลการ

ดําเนินงานที่ใหชวงไปตามมาตรา ๔๑/๑๐๔ วรรคสอง 
(๓) ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอจํากัดเกี่ยวกับการผลิตชิ้นสวนของ

อากาศยานที่อธิบดีกําหนดในการอนุญาตใหผลิตเพื่อใชในการบํารุงรักษาตามมาตรา ๔๑/๑๐๕ 
วรรคสอง 

 
มาตรา ๑๐๔๒๔๗ พนักงานหรือนายชางของหนวยซอมซึ่งมีอํานาจลงนามใน

หนังสือรับรองงานผูใดรับรองงานตามมาตรา ๔๑/๑๐๑ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) อันเปนเท็จตอง
ระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ผูดําเนินการหนวยซอมผูใดละเลยปลอยใหพนักงานหรือนายชางของหนวยซอม
รับรองงานตามวรรคหนึ่งอันเปนเท็จ ตองระวางโทษเชนเดียวกับพนักงานหรือนายชางของหนวย
ซอมตามวรรคหนึ่ง 

พนักงานหรือนายชางของหนวยซอมซึ่งมีอํานาจลงนามในหนังสือรับรองงานผูใด
ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๐๒ วรรคสาม ตองระวางโทษปรับไม
เกินหาหมื่นบาท 

 
                                                 

๒๔๔ มาตรา ๑๐๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๒๔๕ มาตรา ๑๐๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๒๔๖ มาตรา ๑๐๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

๒๔๗ มาตรา ๑๐๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๑๐๕๒๔๘  ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมหรือผูดําเนินการหนวยซอมผูใดฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา ๔๑/๑๐๓ ตองระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่น
บาทถึงหาแสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๖๒๔๙  ผูไดรับใบรับรองหนวยซอมผูใดผลิตชิ้นสวนของอากาศยาน

เพ่ือใชเองโดยไมไดรับอนุญาตจากอธิบดีตามมาตรา ๔๑/๑๐๕ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไม
เกินสองปหรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๐๗๒๕๐  เจาของ ผูจดทะเบียนหรือผูดําเนินการเดินอากาศอากาศยาน

ตางประเทศผูใดไมแจงการบํารุงรักษาใหอธิบดีทราบตามมาตรา ๔๑/๑๐๙ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหาแสนบาท 

เจาของ ผูจดทะเบียนหรือผูดําเนินการเดินอากาศอากาศยานตางประเทศผูใดฝา
ฝนหรือไมปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๐๙ วรรคสอง ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองแสนบาท 

 
มาตรา ๑๐๘๒๕๑  ผูประจําหนาที่ผูใดกระทําการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ ตอง

ระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท 
(๑)  ปฏิบัติหน าที่ โดยไมมี สิทธิทํ าการตามที่ กํ าหนดในขอบั งคับของ

คณะกรรมการการบินพลเรือนที่ออกตามมาตรา ๔๕ 
(๒) ไมปฏิบัติตามวินัยที่กําหนดในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนที่

ออกตามมาตรา ๔๙ 
(๓) ปฏิบัติหนาที่โดยฝาฝนมาตรา ๕๐ 
 
มาตรา ๑๐๙๒๕๒  ผูใดจัดตั้งสนามบินหรือเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการ

เดินอากาศโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๑ หรือจัดตั้งที่ข้ึนลงชั่วคราว
ของอากาศยานโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสิบปและปรับไมเกินสองลานบาท 

                                                 
๒๔๘ มาตรา ๑๐๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๔๙ มาตรา ๑๐๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕๐ มาตรา ๑๐๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕๑ มาตรา ๑๐๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕๒ มาตรา ๑๐๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 ๑๑๐๒๕๓  ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือ

ผูจัดการสนามบินสาธารณะผูใดไมควบคุมดูแลใหมีการใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสนามบินอนุญาต
หรือที่ ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตามที่ไดรับใบรับรอง โดยผิดเง่ือนไขหรือขอจํากัดที่ระบุไวใน
ใบรับรองตามมาตรา ๖๐/๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท และในกรณีที่เปนความผิด
ตอเนื่องกันใหปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนการกระทําโดยผิดเง่ือนไขหรือขอจํากัด
ที่ระบุไวในใบรับรองวาเปนเง่ือนไขหรือขอจํากัดที่เปนสาระสําคัญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหก
เดือน และปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท และในกรณีที่เปนความผิดตอเนื่องกันใหปรับอีกวันละสอง
หมื่นบาทจนกวาจะไดปฏิบัติใหถูกตอง 

 
มาตรา ๑๑๑๒๕๔  ผูใดเปนผูจัดการสนามบินสาธารณะโดยไมไดรับใบรับรองจาก

อธิบดีตามมาตรา ๖๐/๑๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนสองหมื่น
บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๒๒๕๕  ผูไดรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะหรือ

ผูจัดการสนามบินสาธารณะผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไวในมาตรา ๖๐/๑๕ ตอง
ระวางโทษปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงหาแสนบาท 

 
มาตรา ๑๑๓๒๕๖  ผูใดประกอบการใหบริการในลานจอดอากาศยานหรือบริการ

ชางอากาศโดยไมไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ตามมาตรา ๖๐ จัตวา วรรคสอง ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสี่แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๔๒๕๗  ผูจดทะเบียนอากาศยาน หรือตัวแทนเจาของอากาศยานใน

กรณีอากาศยานตางประเทศผูใดฝาฝนมาตรา ๖๑ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองแสนบาท 
 

                                                 
๒๕๓ มาตรา ๑๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕๔ มาตรา ๑๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕๕ มาตรา ๑๑๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕๖ มาตรา ๑๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕๗ มาตรา ๑๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๑๑๕๒๕๘  ผูใดปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่งเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดแกอากาศ
ยานอันเปนการฝาฝนมาตรา ๖๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมื่น
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๖๒๕๙  ผูใดมีผลิตภัณฑไวเพ่ือจําหนายโดยรูวาเปนผลิตภัณฑที่ผลิตไม

เปนไปตามแบบหรือมาตรฐานที่ปรากฏเครื่องหมายหรือรหัสกํากับไวที่ผลิตภัณฑนั้น ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๑๗๒๖๐  ผูใดปลอมใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสําคัญ หนังสืออนุญาตหรือ

หนังสือรับรอง ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหกเดือนถึงหาป 
หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดใชหรืออางเอกสารอันเกิดจากการกระทําผิดตามวรรคหนึ่ง ตองระวางโทษ
เชนเดียวกับผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง 

ถาผูกระทําความผิดตามวรรคสอง เปนผูปลอมเอกสารตามวรรคหนึ่งดวย ให
ลงโทษตามวรรคสองแตกระทงเดียว 

 
มาตรา ๑๑๘๒๖๑  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เปนนิติบุคคล 

กรรมการหรือผูจัดการหรือผูรับผิดชอบในการดําเนินกิจการของนิติบุคคลนั้น ตองรับโทษตามที่
บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นดวย เวนแตจะพิสูจนไดวาการกระทํานั้น ไดกระทําโดยตนมิไดรูเห็น
หรือยินยอม หรือตนไดจัดการตามสมควรเพื่อปองกันมิใหเกิดความผิดนั้นแลว 

 
มาตรา ๑๑๙๒๖๒  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีโทษปรับสถานเดียว 

หรือโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับ ใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามมาตรา ๑๒๐ มีอํานาจ
เปรียบเทียบได 

คณะกรรมการการบินพลเรือนอาจออกขอบังคับกําหนดใหการกระทําความผิดซ้าํ 
หรือการกระทําความผิดที่เห็นวารายแรง เปนความผิดที่ไมอาจเปรียบเทียบปรับตามวรรคหนึ่งได 

 

                                                 
๒๕๘ มาตรา ๑๑๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๕๙ มาตรา ๑๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖๐ มาตรา ๑๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖๑ มาตรา ๑๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖๒ มาตรา ๑๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

มาตรา ๑๒๐๒๖๓  ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก 
(๑) พนักงานสอบสวน สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวไมเกินหาหมื่น

บาท หรือโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือโทษปรับตามมาตรา ๗๗ 
(๒) อธิบดี สําหรับความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียวไมเกินหาหมื่นบาท หรือโทษ

จําคุกไมเกินหกเดือนหรือโทษปรับที่ไมใชความผิดที่อยูในอํานาจของพนักงานสอบสวนตาม (๑) 
(๓) คณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแตงตั้ง สําหรับความผิดที่มี

โทษปรับสถานเดียวเกินกวาหาหมื่นบาท หรือโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือโทษปรับที่ไมใชความผดิ
ที่อยูในอํานาจของพนักงานสอบสวนตาม (๑) หรือของอธิบดีตาม (๒) 

ในการเปรียบเทียบตามหมวดนี้ ผูมีอํานาจเปรียบเทียบตามวรรคหนึ่ง (๒) หรือ 
(๓)ตองเปรียบเทียบปรับไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของอัตราโทษปรับที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น 

 
มาตรา ๑๒๑๒๖๔  ถาการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้มีทรัพยสินซึ่งทํา

หรือมีไวเปนความผิด หรือเปนทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพ่ือใชในการกระทําความผิด หรือเปน
ทรัพยสินที่บุคคลไดมาโดยการกระทําความผิด ความผิดนั้นอาจเปรียบเทียบไดตอเมื่อผูกระทํา
ความผิดยินยอมใหของกลางที่ยึดหรืออายัด ตกเปนของแผนดิน 

 
มาตรา ๑๒๒๒๖๕  ใหมีคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิดที่รัฐมนตรีแตงตั้ง

จํานวนสามคนประกอบดวยผูแทนกระทรวงคมนาคม ผูแทนกรมการขนสงทางอากาศ และผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด 

การประชุม และวิธีพิจารณาของคณะกรรมการเปรียบเทียบความผิด ใหเปนไป
ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๒๓๒๖๖  ในกรณีที่พนักงานสอบสวนพบวาผูใดกระทําความผิดตาม

มาตรา ๑๑๙ ที่ไมอยูในอํานาจของพนักงานสอบสวนตามมาตรา ๑๒๐ (๑) หากผูนั้นยินยอมให
เปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหกรมการขนสงทางอากาศภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ผู
นั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ เพ่ือใหผูมีอํานาจเปรียบเทียบดําเนินการตอไป 

 

                                                 
๒๖๓ มาตรา ๑๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖๔ มาตรา ๑๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖๕ มาตรา ๑๒๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖๖ มาตรา ๑๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 ๑๒๔๒๖๗  ใหคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอํานาจออกขอบังคับกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการในการดําเนินการเกี่ยวกับทรัพยสินตามมาตรา ๑๒๑ 

 
 
มาตรา ๑๒๕๒๖๘  เมื่อผูมีอํานาจเปรียบเทียบไดทําการเปรียบเทียบกรณีใดแลว 

เมื่อผูกระทําความผิดไดชําระคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบ ภายในระยะเวลาที่ผูมีอํานาจ
เปรียบเทียบกําหนดซึ่งไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่มีการเปรียบเทียบ ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

 
มาตรา ๑๒๖๒๖๙  ถาผูกระทําความผิดยินยอมใหเปรียบเทียบแลวไมชําระคาปรับ

ภายในเวลาตามมาตรา ๑๒๕ ใหดําเนินคดีตอไป โดยใหอายุความเริ่มนับตั้งแตวันครบกําหนด
ชําระคาปรับตามคําส่ังของผูมีอํานาจเปรียบเทียบ 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
จอมพล ป. พิบูลสงคราม 

นายกรัฐมนตร ี

                                                 
๒๖๗ มาตรา ๑๒๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖๘ มาตรา ๑๒๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๒๖๙ มาตรา ๑๒๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

อัตราคาธรรมเนียม๒๗๐ 
 
 (๑) ใบอนุญาตสงหรือพาวัตถุอันตรายหรือสัตว ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

ไปกับอากาศยาน 
(๒) ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคล ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ใบรับรองแบบอากาศยาน ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๕) ใบรับรองแบบสวนประกอบสําคัญของ ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

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

แบบสวนประกอบสําคัญของอากาศยานหรือ 
ใบรับรองแบบสวนเพิ่มเติม ซึ่งออกโดยรัฐภาค ี
แหงอนุสัญญาหรือประเทศที่ทําความตกลง 
กับประเทศไทย 

(๘) ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ฉบับละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
(๙) ใบอนุญาตผลิตอากาศยานเปนการชั่วคราว ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๐) ใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน ฉบับละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๑) ใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพ ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๒) ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑ ฉบับละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๓) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๔) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศสําหรับการสงออก ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๕) หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
(๑๖) หนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ ฉบับละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

สําหรับการสงออก 
(๑๗) ใบอนุญาตเปนผูออกใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

หรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ 
(๑๘) ใบรับรองหนวยซอม ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๑๙) ใบอนุญาตผูประจําหนาที่ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒๐) ใบรับรองใบอนุญาตผูประจําหนาที่ ฉบับละ ๔,๐๐๐ บาท 

ซึ่งออกโดยรัฐภาคีแหงอนุสัญญา 
หรือรัฐที่ไดทําความตกลงกับประเทศไทย 

(๒๑) ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน 

                                                 
๒๗๐ อัตราคาธรรมเนียม ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

และตอมาเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 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 
 

(ก) สําหรับสนามบินที่ใหบริการสาธารณะ ฉบับละ ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
(ข) สําหรับสนามบินสวนบุคคล ฉบับละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒๒) ใบอนุญาตจัดตั้งเคร่ืองอํานวยความสะดวก ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท 
ในการเดินอากาศ 

(๒๓) ใบอนุญาตจัดตั้งที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน 
(ก) เกินกวา ๓ เดือน ฉบับละ ๕๐,๐๐๐ บาท 
(ข) ไมเกิน 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) ใบรับรองผูจัดการสนามบินสาธารณะ ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒๗) ใบอนุญาตเปนผูประกอบการใหบริการ ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ในลานจอดอากาศยาน 
(๒๘) ใบอนุญาตเปนผูประกอบการใหบริการ ฉบับละ ๔๐,๐๐๐ บาท 

ชางอากาศ 
(๒๙) ใบแทนใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรอง ก่ึงหนึ่งของใบอนุญาต 

หรือหนังสือรับรอง ใบสําคัญ ใบรับรอง 
 หรือหนังสือรับรองนั้น 
 แตไมเกิน ๒,๐๐๐ บาท 

(๓๐) การตออายุใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรอง ครั้งละเทากับคาธรรมเนียม
สําหรับใบอนุญาต ใบสําคัญ ใบรับรองแตละฉบับ” 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พัฒนาการในดานการบิน
พลเรือนของโลกไดกาวหนาไปเปนอันมาก โดยเฉพาะในฝายวิชาการ จํานวนอากาศยานที่บิน
ภายในประเทศและที่บินเขามาในราชอาณาจักรทวีข้ึนกวาแตกอนหลายเทา อากาศยานในปจจบุนัมี
ความเร็วสูงและขนาดโตกวาแตกอน จําเปนจําตองมีการควบคุมการดําเนินการเดินอากาศและ
การจราจรทางอากาศใหรัดกุมยิ่งข้ึน 

จึงเปนการสมควรที่จะปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเดินอากาศเสียใหมและ
เพ่ิมเติมบทบัญญัติใหมีคณะกรรมการการบินพลเรือนขึ้นคณะหนึ่งมีอํานาจออกขอบังคับตาม
พระราชบัญญัตินี้และตามภาคผนวกแหงอนุสัญญาวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศซึ่งทําข้ึน
ที่เมืองชิคาโก เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๗ (ค.ศ. ๑๙๔๔) ซึ่งรัฐบาลไทยเปนภาคี กับวาง
บทบัญญัติเก่ียวกับการจัดตั้งเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ เก่ียวกับอุบัติเหตุ และ
เก่ียวกับคุณสมบัติของผูประจําหนาที่ 

 
ดวงใจ/แกไข 
๕ ก.ย. ๔๔ 
A+B (C) 

 
ศิริยา/แกไข 

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 
 
พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๒) พ ศ. ๒๔๙๘๒๗๑ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากปรากฏวาผูควบคุม
อากาศยานไดนําอากาศยานไปลงยังที่อ่ืนนอกจากสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศ
ยานที่ไดรับอนุญาตหรือที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดตามที่พนักงานเจาหนาที่ระบุไวและไปลงยัง
สนามบินลับและบินออกนอกประเทศจนปรากฏผลเสียหายเกิดขึ้นกับอากาศยานเปนอยางมาก 
และปรากฏวาขณะนี้ไดมีผูลักลอบสรางสนามบินลับมากขึ้นเปนลําดับ เพ่ือความปลอดภัยของ
ประเทศชาติจึงเปนการสมควรที่จะแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเดินอากาศใหมีบทบัญญัติ
รัดกุมยิ่งข้ึน และในโอกาสเดียวกันก็เพ่ิมอัตราโทษใหหนักย่ิงข้ึนดวย 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๗ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ศิริยา/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๒๗๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๒/ตอนที่ ๖๓/หนา ๑๓๓๙/๒๓ สิงหาคม ๒๔๙๘ 



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 
 

พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๓) พ ศ  ๒๕๐๒๒๗๒ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่กฎหมายวาดวยการ
เดินอากาศที่ใชบังคับอยูในขณะนี้ ไมมีบทบัญญัติเปดโอกาสใหผูครอบครองอากาศยานจด
ทะเบียนอากาศยานไดจึงเปนการสมควรที่จะแกไขใหผูครอบครองอากาศยานซึ่งมีเหตุอันสมควรที่
จะจดทะเบียนอากาศยานนั้น  ใหมี สิทธิจดทะเบียนไดในเมื่อ รัฐมนตรีผู รักษาการตาม
พระราชบัญญัติไดพิจารณาเห็นวามีเหตุสมควรที่จะอนุญาตใหจดทะเบียน 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ศิริยา/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๔) พ.ศ. ๒๕๐๔๒๗๓ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันนี้บรรดา
สนามบินของนานาประเทศไดเก็บคาธรรมเนียมจากผูโดยสารในการที่ใชสนามบินเปนทาข้ึน
โดยสารอากาศยาน ทางประเทศไทยก็ไดมีสนามบินซึ่งใหบริการแกผูโดยสารไดตามสมควรแลว จึง
สมควรเรียกเก็บคาธรรมเนียมจากผูโดยสารซึ่งโดยสารออกจากสนามบินดังที่ปฏิบัติกันทั่วไปเพื่อ
ประโยชนในการที่จะไดรายไดมาชวยในการใชจายของรัฐตอไป 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ศิริยา/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๕) พ.ศ. ๒๕๐๗๒๗๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เพ่ือใหสอดคลองตองตามทาง
ปฏิบัติอันนานาประเทศนิยมและเพื่อความสะดวกเรียบรอยในเรื่องการเก็บคาธรรมเนียมการใช

                                                 
๒๗๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๖/ตอนที่ ๑๒๒/ฉบับพิเศษ หนา ๕๖/๓๑ ธันวาคม ๒๕๐๒ 
๒๗๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๘/ตอนที่ ๗๖/หนา ๑๐๖๔/๒๖ กันยายน ๒๕๐๔ 
๒๗๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๑/ตอนที่ ๖๖/หนา ๔๘๑/๑๔ กรกฎาคม ๒๕๐๗ 



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 
 

สนามบิน จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการเดินอากาศในสวนที่วาดวยคาธรรมเนียมการ
ใชสนามบินใหเหมาะสมกับภาวการณ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ศิริยา/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๖) พ.ศ. ๒๕๑๔๒๗๕ 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พัฒนาการในดานการบิน
พลเรือนของโลกไดกาวหนามาเปนอันมาก อากาศยานปจจุบันมีน้ําหนักและขนาดใหญกวาแตกอน
มาก สมควรแกไขเพิ่มเติมอัตราคาธรรมเนียมคาข้ึนลงของอากาศยานใหเหมาะสมกับภาวการณ 
และใหสอดคลองกับเกณฑที่ กําหนดไวในขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ศิริยา/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๒๑๒๗๖ 
 
หมายเหตุ :- ตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่การใหบริการตางๆ ในลาน
จอดอากาศยานและการบริการชางอากาศเปนกิจการที่เก่ียวของใกลชิดกับความปลอดภัยของ
อากาศยาน และผูโดยสารอากาศยานและการใหความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินอากาศ
และการบินพลเรือน สมควรวางหลักเกณฑในเรื่องนี้ไวเพ่ือใหการใหบริการดังกลาวเปนไปอยางมี
ระเบียบเรียบรอยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล โดยกําหนดใหการใหบริการดังกลาวเปน
กิจการที่ตองไดรับอนุญาต และกําหนดอัตราคาธรรมเนียมในการอนุญาต กับทั้งสมควรกําหนดให
มีการนําเงินคาธรรมเนียมการใชสนามบินที่เก็บไดมาใชในการอํานวยความสะดวกแกผูโดยสาร
ภายในสนามบินได เพ่ือความคลองตัวในการดําเนินกิจการของสนามบิน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ข้ึน 
 
                                                 

๒๗๕ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๘๘/ตอนที่ ๑๐๖/หนา ๖๖๒/๕ ตุลาคม ๒๕๑๔ 
๒๗๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๕/ตอนที่ ๑๔๙/ฉบับพิเศษ หนา ๑๐๓/๒๕ ธันวาคม ๒๕๒๑ 



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 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ศิริยา/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๘) พ.ศ. ๒๕๒๕๒๗๗ 
 

มาตรา ๖  ในระหวางที่ยังมิไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดอัตราคาธรรมเนียม 
หรือยังมิไดมีขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนกําหนดอัตราคาธรรมเนียมตามมาตรา ๖ 
หรือมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ใหอัตราคาธรรมเนียมที่ใชบังคับอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษายังคงใชบังคับเปนคาธรรมเนียมตอไป จนกวาจะไดมีกฎกระทรวงหรือขอบังคับดังกลาว 
แลวแตกรณี 

มาตรา ๗  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากการกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมขั้นสูงไวทายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ทําใหไมสะดวกในการ
ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียมใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและโดยที่คาธรรมเนียมตางๆ ใน
พระราชบัญญัติแยกไดเปนสองลักษณะ คือ คาธรรมเนียมที่มี ลักษณะเปนคาภาษี และ
คาธรรมเนียมที่มีลักษณะเปนคาบริการ จึงสมควรยกเลิกการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมขั้นสูงไว
ทายพระราชบัญญัติ และสมควรแยกประเภทของคาธรรมเนียมที่มีลักษณะเปนคาภาษีและ
คาธรรมเนียมที่มีลักษณะเปนคาบริการออกจากกัน โดยกําหนดใหเปนอํานาจของรัฐมนตรีที่จะ
ออกกฎกระทรวงกําหนด “อัตรา” ที่จะเรียกเก็บสําหรับคาธรรมเนียมที่มีลักษณะเปนคาภาษี และมี
อํานาจกําหนด “อัตราขั้นสูง” สําหรับคาธรรมเนียมที่มีลักษณะเปนคาบริการ และใหคณะกรรมการ
การบินพลเรือนมีอํานาจกําหนดอัตราท่ีจะเรียกเก็บสําหรับคาธรรมเนียมที่มีลักษณะเปนคาบริการ 
ซึ่งตองไมเกินอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 

ศิริยา/แกไข 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 

                                                 
๒๗๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๙๙/ตอนที่ ๑๐๘/ฉบับพิเศษ หนา ๒๖/๖ สิงหาคม ๒๕๒๕ 



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 
 

พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๙) พ.ศ. ๒๕๓๔๒๗๘ 
 

มาตรา ๘  ผูไดรับใบสําคัญจดทะเบียนอากาศยานอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ หากประสงคจะใชอากาศยานที่จดทะเบียนไวเปนอากาศยานสวนบุคคล ใหย่ืนคําขอรับ
ใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคลภายในสามสิบวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ เมื่อได
ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคลแลว ใหใชอากาศยานที่ไดจดทะเบียนไวในการ
เดินอากาศตอไปได จนกวาจะไดรับแจงการไมอนุญาตจากรัฐมนตรี 
 

มาตรา ๙  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่รัฐบาลเห็นสมควรให
เอกชนไมวาจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถใชอากาศยานสวนบุคคลได ทั้งนี้ เพ่ือเปน
การสงเสริมการพัฒนาการขนสงทางอากาศ และใหมีบุคลากรเกี่ยวกับการขนสงทางอากาศมากขึ้น
เปนกําลังสํารองของประเทศที่อาจเรียกมาใชไดเมื่อมีความจําเปน แตการใหเอกชนสามารถใช
อากาศยานสวนบุคคลไดนั้นอาจมีผลกระทบไปถึงความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ จําเปน
จะตองมีการควบคุมอยางเครงครัด โดยบังคับใหเอกชนที่ประสงคจะใชอากาศยานสวนบุคคลตอง
ขอรับใบอนุญาตใชอากาศยานสวนบุคคลจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ซึ่งรัฐมนตรีมี
ดุลพินิจโดยเด็ดขาดที่จะอนุญาตหรือไมอนุญาต จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
ศิริยา/แกไข 

 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๑๐) พ.ศ. ๒๕๔๒๒๗๙ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ปจจุบันรัฐบาลมีนโยบายที่
จะแปรสภาพรัฐวิสาหกิจใหเปนองคกรธุรกิจในรูปบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดเพื่อให
ภาคเอกชนไดเขามามีสวนรวมในการลงทุนและการบริหารจัดการในกิจการที่รัฐวิสาหกิจดําเนินการ
อยูอันจะทําใหการดําเนินการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึนและเปน
การลดภาระในดานงบประมาณของรัฐลงดวย และในขณะเดียวกันจําเปนตองระดมเงินทุนจาก
ตางประเทศเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยในปจจุบัน สมควรแกไขเพิม่เตมิ
คุณสมบัติของผูขอจดทะเบียนอากาศยานตามกฎหมายวาดวยการเดินอากาศเสียใหม โดย

                                                 
๒๗๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๘/ตอนที่ ๑๖๔/ฉบับพิเศษ หนา ๑๓/๑๘ กันยายน ๒๕๓๔ 
๒๗๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนที่ ๑๑๘ ก/หนา ๓๙/๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ 



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 
 

กําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัดมีคุณสมบัติที่จะจดทะเบียนอากาศยานได และลดสัดสวนการถือหุน
ของบุคคลซึ่งมีสัญชาติไทยในหางหุนสวนจํากัด บริษัทจํากัด และบริษัทมหาชนจํากัด เพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

ดวงใจ/แกไข 
๑๘ ธ.ค. ๔๔ 

A+B (C) 
 
 

อรดา เชาวนวโรดม 
สุนันทา เอกไพศาลกุล 

จักรกฤษณ วชัรวรานนท 
จารุวรรณ นุชศรี/จัดทํา 

๑๑ มีนาคม ๒๕๔๖ 
 

วาทินี/ศิริยา/ปรับปรุง 
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 

 
พระราชบัญญตัิการเดนิอากาศ (ฉบับที ่๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑๒๘๐ 
 

มาตรา  ๒๒   ใหกรรมการการบินพลเรือนที่ ได รับแตงตั้ งอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ อยูในตําแหนงตอไปจนกวาจะมีการแตงตั้งกรรมการการบินพลเรือน
ตามมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๒๓  มาตรฐานอากาศยานที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใชไดอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนมาตรฐานตาม
มาตรา  ๓๔  แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ .ศ .  ๒๔๙๗  ซึ่ งแก ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา  ๒๔  อากาศยานแบบใดได รับใบสําคัญสมควรเดินอากาศตาม

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใชไดอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
แตยังไมมีใบรับรองแบบใหถือวาแบบของอากาศยานนั้นไดรับการรับรองตามความในมาตรา ๓๘ 
แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และเพ่ือ
เปนหลักฐานใหผูที่เก่ียวของขอใบรับรองแบบเฉพาะการตออธิบดีตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

                                                 
๒๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๔๕ ก/หนา ๙/๗ มีนาคม ๒๕๕๑ 



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 
 

แบบของใบรับรองแบบเฉพาะการ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด 
และใหนําความในมาตรา ๔๑/๓ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๕  อากาศยานที่ไดรับใบรับรองแบบจากรัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือ

ประเทศที่ไดทําความตกลงกับประเทศไทย และได รับใบสําคัญสมควรเดินอากาศตาม
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใชไดอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
ใหถือวาอากาศยานดังกลาวไดรับหนังสือรับรองแบบอากาศยานจากอธิบดีตามความในมาตรา 
๔๑/๑๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
และเพ่ือเปนหลักฐานใหผูที่เก่ียวของขอหนังสือรับรองแบบเฉพาะการตออธิบดีตามระเบียบที่
อธิบดีกําหนด 

แบบของหนังสือรับรองแบบเฉพาะการ ใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนดและใหนําความในมาตรา ๔๑/๑๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๒๖  ผูใดทําการผลิตอากาศยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยาน

กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหทําการผลิตตอไปได แตตองย่ืนคําขออนุญาตผลิตตอ
อธิบดีตามมาตรา ๔๑/๒๑ หรือมาตรา ๔๑/๓๒ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี ภายในหกเดือนนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับและเมื่อไดย่ืนคําขอแลว ใหทําการผลิตตอไปไดจนกวาอธิบดีจะแจงไม
อนุญาต 

การออกใบอนุญาตผลิตอากาศยานหรือใบอนุญาตผลิตสวนประกอบสําคัญของ
อากาศยานตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีพิจารณาและมีคําส่ังภายในเวลาไมเกินสองปนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางการผลิตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดวิธีการ เง่ือนไข หรือ
ขอจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใชงาน ตลอดจนการทําเครื่องหมายและรหัสกํากับไวที่อากาศ
ยานหรือสวนประกอบสําคัญของอากาศยานที่ทําการผลิตหรือที่ผลิตมาแลว และการออกและการ
ติดกํากับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของสวนประกอบสําคัญของอากาศยานดังกลาวได
ตามมาตรา ๔๑/๒๗ วรรคสาม มาตรา ๔๑/๕๕ มาตรา ๔๑/๕๖ และมาตรา ๔๑/๗๔ แหง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๒๗  ผูใดทําการผลิตชิ้นสวนเพื่อใชทดแทนในอากาศยาน กอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหทําการผลิตตอไปได แตตองย่ืนคําขออนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรอง
คุณภาพตออธิบดีตามมาตรา ๔๑/๓๗ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และเมื่อได
ย่ืนคําขอแลวใหทําการผลิตตอไปไดจนกวาอธิบดีจะแจงไมอนุญาต 



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 
 

การออกใบอนุญาตผลิตชิ้นสวนรับรองคุณภาพตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีพิจารณา
และมีคําส่ังภายในเวลาไมเกินสองปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางการผลิตตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจกําหนดวิธีการ เง่ือนไข หรือ
ขอจํากัดเกี่ยวกับการผลิตและการใชงาน ตลอดจนการทําเครื่องหมายและรหัสกํากับไวที่ช้ินสวนที่
ทําการผลิตหรือที่ผลิตมาแลว และการออกและการติดกํากับหนังสือรับรองความสมควร
เดินอากาศของชิ้นสวนดังกลาวไดตามมาตรา ๔๑/๓๙ วรรคสาม มาตรา ๔๑/๕๕ มาตรา ๔๑/๕๖ 
และมาตรา ๔๑/๗๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ แลวแตกรณี 

 
มาตรา  ๒๘   ผู ใดมีผลิตภัณฑที่ จะตองได รับอนุญาตผลิตตามความใน

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ไวใน
ครอบครองเพื่อใชหรือเพ่ือจําหนาย กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และประสงคจะให
ผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลิตภัณฑที่ใชหรือจําหนายตอไปไดตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหแจงตออธิบดีภายในหกเดือน
นับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด 

เมื่ออธิบดีเห็นวาผลิตภัณฑตามวรรคหนึ่ง ไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดี
กําหนดใหผลิตภัณฑดังกลาวเปนผลิตภัณฑที่ไดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ โดยจะกําหนดวิธีการ เง่ือนไข หรือขอจํากัด
เก่ียวกับการใชงานหรือการจําหนายหรือการทําเครื่องหมายหรือรหัสกํากับไวที่ผลิตภัณฑ หรือการ
ออกและการติดกํากับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของผลิตภัณฑนั้นไดตามที่
เห็นสมควร 

 
มาตรา ๒๙  ใบอนุญาตผลิตบริภัณฑที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใชไดอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป
จนกวาจะสิ้นอายุใบอนุญาตนั้น 

ใบรับรองความสมควรเดินอากาศของบริภัณฑที่ออกตามความในพระราชบญัญตัิ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใชไดอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับนั้น ใหคงใช
บังคับไดเชนเดียวกับหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของบริภัณฑที่ออกใหตามมาตรา 
๔๑/๗๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

ใบแตงตั้งใหเอกชนซึ่งเปนพนักงานของผูรับใบอนุญาตผลิตบริภัณฑเปนผูออก
ใบรับรองความสมควรเดินอากาศของบริภัณฑที่อธิบดีออกใหตามความในพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ไมวาใบแตงตั้ง
นั้นจะมีอายุหรือไมก็ตาม ใหคงใชไดตอไปอีกหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ แต
ทั้งนี้ตองไมเกินอายุใบอนุญาตผลิตบริภัณฑนั้น 

 



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 ๓๐  ใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกตามพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใชไดอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหถือวาเปน
ใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกตามมาตรา ๔๑/๖๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และใหใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุใบสําคัญ
สมควรเดินอากาศนั้น 

 
มาตรา ๓๑  ใบรับรองหนวยซอมที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการ

เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งมีผลใชไดอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงใชไดตอไป
จนกวาใบรับรองนั้นจะสิ้นอายุ 

การแตงตั้งของผูไดรับใบรับรองหนวยซอม ใหพนักงานของตนเปนผูรับรองงาน
ที่หนวยซอมไดบํารุงรักษา ที่อธิบดีเห็นชอบตามระเบียบของกรมการขนสงทางอากาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ .ศ .  ๒๔๙๗  ซึ่ งมีผลใชบั งคับอยูกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับใหคงใชไดตอไปอีกหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 
แตทั้งนี้ตองไมเกินอายุใบรับรองหนวยซอมนั้น 

 
มาตรา ๓๒  บรรดาเงินคาธรรมเนียมการใชสนามบินที่เจาของอากาศยานหรือผู

มี สิทธิครอบครองอากาศยานหรือตัวแทนจัดเก็บตามมาตรา  ๖๐  ตรี วรรคหนึ่ ง  แหง
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๑ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนําสงเจาของหรือผูดําเนินการ
สนามบินที่ผูโดยสารนั้นออกเดินทางตามหลักเกณฑ วิธีการ และระยะเวลาท่ีกําหนดไวในมาตรา 
๖๐ ตรี วรรคสองและวรรคสาม และใหนําความในมาตรา ๖๐ ตรี วรรคสี่ มาใชบังคับดวย 

 
มาตรา ๓๓  บรรดาสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตที่เปดใหบริการ

แกสาธารณะอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาต
หรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้นยื่นคําขอใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะตออธิบดีตาม
มาตรา ๖๐/๒ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ ภายในหกเดือนนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

เมื่อไดย่ืนคําขอแลว ใหเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลง
ช่ัวคราวอนุญาตดังกลาวดําเนินการตอไปได จนกวาอธิบดีจะแจงวาสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลง
ช่ัวคราวอนุญาตนั้นไมอยูในเกณฑที่จะออกใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ทั้งนี้ 
เจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตนั้น ตองจัดใหมีผูจัดการ
สนามบินสาธารณะที่มีใบรับรองจากอธิบดีตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ง
แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ภายในหนึ่งปนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ในระหวางการดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาตตามวรรค
หนึ่ง อธิบดีอาจกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ หรือเง่ือนไขใหผูย่ืนคําขอใบรับรองการดําเนินงาน



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 
 

สนามบินสาธารณะปฏิบัติเปนการชั่วคราวเพื่อประโยชนแหงความปลอดภัยในการใหบริการ
สาธารณะได 

ถาเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ข้ึนลงชั่วคราวอนุญาต ไมย่ืน
คําขอตามวรรคหนึ่ง และมีความจําเปนเพื่อประโยชนแหงความมั่นคงของชาติ หรือเพ่ือประโยชน
ในความตอเนื่องของการใหบริการสาธารณะ ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๐/๒๓ หรือมาตรา ๖๐/
๓๓ มาใชบังคับ แลวแตกรณี 

 
มาตรา ๓๔  ใหสนามบินอนุญาตที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบงัคบัมี

สิทธิเรียกเก็บคาบริการผูโดยสารขาออกโดยใหถือวาไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๖๐/๓๗ 
วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
โดยใหจัดทํางบประมาณประจําปเสนอตออธิบดีตามมาตรา ๖๐/๔๐ ภายในหกสิบวันนับแตวันที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ และใหนับวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนวันเริ่มรับเงิน
คาธรรมเนียมเพื่อการจัดทําบัญชีและรายงานเกี่ยวกับการเงินตามมาตรา ๖๐/๔๐ 

 
มาตรา ๓๕  ใหเงินทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งข้ึนตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคหา แหง

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเปน
เงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ และใหถือวาระเบียบวาดวยการใชจายเงินจากบัญชีเงินทุน
หมุนเวียนที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังตามมาตรา ๖๐ ตรี วรรคหก 
แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่มีอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ
เปนระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังตามมาตรา ๖๐/๔๔ วรรค
สาม แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๖  บรรดากฎกระทรวง ระเบียบ ตลอดจนขอบังคับหรือการอนุมัติของ

คณะกรรมการการบินพลเรือน หรือคําส่ังของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ที่ใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ให
คงใชบังคับตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ขอบังคับ หรือ
การอนุมัติของคณะกรรมการการบินพลเรือน หรือคําส่ังของอธิบดีหรือพนักงานเจาหนาที่ที่ออก
ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ในเรื่อง
นั้นๆ ใชบังคับ 

 
มาตรา ๓๗  บรรดาคําขอที่ไดย่ืนไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ และยัง

อยูในระหวางการพิจารณาของพนักงานเจาหนาที่ ใหถือวาเปนคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ในกรณีที่คําขอดังกลาวมี
ขอความแตกตางไปจากคําขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไข



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 
 

เพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานเจาหนาที่ที่เก่ียวของมีอํานาจสั่งใหแกไขเพิ่มเติมไดตาม
ความจําเปนเพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๓๘  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ไดใชบังคับมาเปนเวลานานแลว มีบทบัญญัติไมเปนไปตามอนุสัญญาวา
ดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ (Convention on International Civil Aviation) ซึ่ง
ประเทศไทยเปนภาคี และมาตรฐานสากลของประเทศตางๆ สมควรกําหนดหลักเกณฑเก่ียวกับ
การควบคุมการผลิตอากาศยานและชิ้นสวนของอากาศยานและใหพนักงานเจาหนาที่มีอํานาจออก
ขอกําหนดและคําส่ังความสมควรเดินอากาศใหครอบคลุมเรื่องดังกลาวตลอดจนเพิ่มเติม
หลักเกณฑในการควบคุมและรับรองการดําเนินการสนามบินสาธารณะ รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการจัดเก็บและการนําสงเงินคาบริการผูโดยสารขาออก ใหสอดคลองกับอนุสัญญาและ
มาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพ่ือขยายโอกาสทางดานอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย  จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 


