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กฎกระทรวง
การขอรับและการขอต่ออายุใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ และการขอเปลี่ยนแปลง
การดําเนินงานให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
พ.ศ. ๒๕๕๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๕) มาตรา ๖๐/๑ วรรคสอง มาตรา ๖๐/๒ มาตรา ๖๐/๓
มาตรา ๖๐/๘ และมาตรา ๖๐/๑๐ แห่งพระราชบัญ ญัติการเดิน อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ย วกับการจํากัด สิท ธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒
มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่อาจขอรับใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะได้ มีสี่ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) สนามบินพาณิชย์
(๒) สนามบินที่รองรับการบินทั่วไป
(๓) ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตพาณิชย์
(๔) ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตที่รองรับการบินทั่วไป
ข้อ ๓ ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ มีสี่ประเภท ดังต่อไปนี้
(๑) ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินพาณิชย์
(๒) ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินที่รองรับการบินทั่วไป
(๓) ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตพาณิชย์
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(๔) ใบรับรองการดําเนิน งานสนามบิน สาธารณะสําหรับที่ขึ้ นลงชั่ว คราวอนุญ าตที่ ร องรั บ
การบินทั่วไป
ใบรับรองการดําเนิน งานสนามบิน สาธารณะให้ใช้ได้เฉพาะกับสนามบิน อนุญ าตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาตตามที่กําหนดในใบรับรองเท่านั้น
ข้อ ๔ เจ้าของหรือผู้ดําเนิน การสนามบิน อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่ว คราวอนุญาตซึ่งประสงค์
จะเปิด ให้บริการแก่สาธารณะ ให้ยื่น คําขอรับใบรับรองการดําเนิน งานสนามบิน สาธารณะต่ออธิบดี
พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์
ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคํารับรองของผู้มีอํานาจให้
คํารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานนั้น
(๒) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนรับรอง
(๓) ฐานะทางการเงิน เช่น รายงานทางการเงิน ที่เสนอต่ อผู้ถือหุ้น หลักฐานอื่น ที่แสดง
แหล่งที่มาและใช้ไปของเงิน ทุน หรือการลงทุน ในกิ จการอื่น หรือเอกสารรั บรองสถานะทางการเงิ น
ของสถาบันการเงิน
(๔) เอกสารการได้รับสิทธิในการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตจาก
เจ้าของสนามบิน อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญ าต ในกรณีที่ผู้ยื่นคําขอเป็น ผู้ดําเนิน การสนามบิน
อนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
(๕) หนั ง สื อ ตั้ ง ตั ว แทนหรื อ หนั ง สื อ มอบอํ า นาจ และสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน
ของตัวแทนหรือผู้รับมอบอํานาจ ในกรณีผู้ยื่น คําขอเป็นตัว แทนหรือผู้รับมอบอํานาจ และหากการ
ตั้งตัวแทนหรือมอบอํานาจนั้นได้กระทําในต่างประเทศ หนังสือตั้งตัวแทนหรือหนังสือมอบอํานาจนั้นต้อง
มีคํารับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจของสถานเอกอัครราชทูต ไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ไทย
ซึ่ง ประจํ า อยู่ ณ ประเทศที่ ผู้ ตั้ ง ตั ว แทนหรื อ ผู้ ม อบอํ า นาจมี ถิ่ น ที่ อ ยู่ หรื อ มีคํ า รั บ รองของบุ ค คล
ซึ่งกฎหมายของประเทศนั้นกําหนดให้เป็นผู้มีอํานาจรับรองลายมือชื่อ
(๖) ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานสนามบิน
สาธารณะ ในกรณีที่เป็นการขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินพาณิชย์
และใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตพาณิชย์
(๗) เอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุ ญ าต ได้ แ ก่ โครงสร้ า งองค์ ก ร การบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล แผนการจั ด ฝึ ก อบรม
และรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวน ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของเจ้าหน้าที่ที่จะดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะ ในกรณีที่เป็นการขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบิน
พาณิชย์และใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตพาณิชย์
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(๘) คู่มือการดําเนินงานสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
อธิบดีประกาศกําหนด
ในกรณีที่ประสงค์จะเปิดให้บริการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตแก่สาธารณะ
มากกว่าหนึ่งแห่ง ให้ยื่นคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสําหรับสนามบินอนุญาต
หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตทุกแห่ง
ข้อ ๕ เจ้าของหรือผู้ดําเนิน การสนามบินอนุญ าตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญ าตที่จะขอรับ
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะต้องเป็นนิติบุคคลตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงานใหญ่
ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
(๒) มีจํานวนหุ้น ที่มีสิท ธิออกเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้น ทั้งหมดเป็น ของผู้ถือหุ้น
ที่มีสัญชาติไทย
(๓) ไม่อยู่ในระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ หรือถูกเพิกถอน
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะมายังไม่ครบสามปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน
ข้อ ๖ ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะซึ่งประสงค์จะขอต่ออายุใบรับรอง
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ให้ยื่นคําขอต่ออธิบดี พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานตามที่ระบุไว้ใน
แบบคําขอต่ออายุใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะก่อนวันที่ใบรับรองดังกล่าวสิ้นอายุไม่น้อยกว่า
เก้าสิบวัน
ในการอนุญาตให้ต่ออายุใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ให้อธิบดีออกใบรับรอง
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามแบบเดิมให้ใหม่
ข้อ ๗ ในกรณีที่ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุด
ในสาระสํา คัญ ให้ผู้ไ ด้รับใบรับ รองการดํา เนิน งานสนามบิน สาธารณะยื่น คํ าขอรับใบแทนต่ออธิบ ดี
พร้อมด้ว ยเอกสารและหลักฐานการรับแจ้ง ความ หรือใบรับรองการดําเนิน งานสนามบิน สาธารณะ
ฉบับเดิมมาด้วย ทั้งนี้ ตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอรับใบแทนใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
โดยให้ยื่นคําขอภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลายหรือชํารุด
การออกใบแทนใบรับรองการดําเนิน งานสนามบิน สาธารณะตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้ต ามแบบ
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะเดิม โดยให้เขียนหรือประทับคําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดง
ไว้ที่ด้านหน้าของใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะนั้น และให้ระบุวัน เดือน ปีที่ออกใบแทน
พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้รับรองกํากับไว้
ข้อ ๘ ผู้ได้รับใบรับรองการดําเนิน งานสนามบินสาธารณะซึ่งประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลง
การดําเนินงานให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ ให้ยื่นคําขอ
ต่อ อธิ บ ดี ก่ อ นวั น ที่จ ะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงการดํ า เนิน งานไม่ น้ อ ยกว่า หกสิ บ วั น พร้อ มด้ ว ยเอกสาร
และหลักฐาน ดังต่อไปนี้
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(๑) เอกสารและหลักฐานตามข้อ ๔ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงาน
(๒) เอกสารและหลักฐานอื่นตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๙ คํา ขอรั บ ใบรั บ รองการดํ า เนิ น งานสนามบิ น สาธารณะ คํ า ขอต่ อ อายุ ใ บรั บ รอง
การดํ า เนิ น งานสนามบิ น สาธารณะ คํา ขอรั บ ใบแทนใบรั บรองการดํ า เนิ น งานสนามบิ น สาธารณะ
และคําขอเปลี่ย นแปลงการดําเนิน งานให้แ ตกต่างไปจากใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน สาธารณะ
ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด
ข้อ ๑๐ เมื่ออธิบดีได้รับคําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน สาธารณะ ตามข้อ ๔
คํา ขอต่ อ อายุ ใ บรั บ รองการดํ า เนิ น งานสนามบิ น สาธารณะตามข้ อ ๖ คํ า ขอรั บ ใบแทนใบรั บ รอง
การดําเนินงานสนามบินสาธารณะตามข้อ ๗ หรือคําขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานให้แตกต่างไปจาก
ใบรั บ รองการดํ า เนิ น งานสนามบิ น สาธารณะตามข้ อ ๘ แล้ ว แต่ ก รณี แล้ ว ให้ อ ธิ บ ดี ต รวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารและหลักฐาน หากเห็นว่าเอกสารและหลักฐานไม่ถูกต้องครบถ้ว น
ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอจัดส่งเอกสารและหลักฐานให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ข้อ ๑๑ คําขอรับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะที่ยื่นไว้ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้มี
ผลใช้บังคับและยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอธิบดี ให้ถือว่าเป็นคําขอรับใบรับรองการดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะตามกฎกระทรวงนี้
ในกรณีที่คําขอรับใบรับรองการดําเนิน งานสนามบิน สาธารณะและเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่น
พร้อมคําขอตามวรรคหนึ่งมีความแตกต่างไปจากกฎกระทรวงนี้ ให้อธิบดีแจ้งให้ผู้ยื่นคําขอดําเนินการ
แก้ไขเพิ่ มเติมคํา ขอและจั ด ส่งเอกสารหรื อหลักฐานเพิ่มเติ มเพื่อให้เป็น ไปตามกฎกระทรวงนี้ภายใน
ระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
โสภณ ซารัมย์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๓ ก

หน้า ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๕ เมษายน ๒๕๕๔

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตจะเปิดให้บริการแก่สาธารณะได้จะต้อ งได้รับใบรับรองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะจากอธิบ ดี
กรมการบินพลเรือ นและหากประสงค์จ ะขอต่ออายุใบรั บ รองการดํ าเนิน งานสนามบิ นสาธารณะหรือ ขอ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในใบรับ รองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
จะต้องยื่นคําขอต่ออธิบดีกรมการบินพลเรือนเช่นเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้ระบบเกี่ยวกับการยื่นคําขอรับหรือ
คําขอต่ออายุใบรับ รองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะและการขอเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานดัง กล่าว
เกิดประสิ ท ธิภาพและมีความปลอดภัยในการดําเนิ นงานสนามบินสาธารณะ สมควรกําหนดหลัก เกณฑ์
และวิ ธีการในการขอรับ และการขอต่ อ อายุใบรั บ รองการดําเนิ นงานสนามบิน สาธารณะ รวมทั้ง การขอ
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานให้แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในใบรับ รองการดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

