นโยบายเที่ยวบินเชาเหมาขนสงผูโดยสาร
ในการขนสงระหวางประเทศ เที่ยวบินประจําเปนบริการที่มีความแนนอนและ
สม่ําเสมอในอันที่จะเปนประโยชนตอสาธารณชนใชบริการไดตามความตองการ จึงเห็นสมควร
อยางยิ่งที่จะรักษาใหคงอยู และสงเสริมใหเจริญเติบโต อยางไรก็ดีการดําเนินการดังกลาวตอง
ใชคาใชจายสูง จะตองมีปริมาณการจราจรเพียงพอและสม่ําเสมอ จึงจะสามารถดําเนินการอยูได
ดังนั้น การบริการแบบประจําจึงมีขอจํากัดดานตาง ๆ เชน การจัดความถี่ของเที่ยวบิน ความจุ
ของอากาศยาน จึงทําใหในกรณีที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มสูงขึ้น หรือมีความตองการเดินทาง
มากกวาปกติ เที่ยวบินประจําไมสามารถจะเพิ่มความจุ ความถี่ขึ้นมารองรับได เที่ยวบินเชาเหมา
จึงไดเขามามีบทบาทในฐานะเปนผูใหบริการเสริมแกเที่ยวบินประจํา
สําหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมการบินโดย บริษัท การบินไทย จํากัด นั้น
ทางราชการยังคงเห็นควรสงเสริมใหคงอยูและเจริญเติบโต สวนอุตสาหกรรมการทองเที่ยวก็
เปนอุตสาหกรรมอีกประเภทหนึ่ง ที่สามารถนําเงินตราเขาประเทศเปนจํานวนมากในแตละป
จึงเปนอุตสาหกรรมที่จําเปนตอเศรษฐกิจของประเทศอยางมาก แตจากการที่อุตสาหกรรม
ประเภทนี้จําเปนตองทําการแขงขันกับตางประเทศอยางมาก ทางราชการไดตระหนักถึงการ
อยูรอดของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว จึงไดมีมาตรการใชเที่ยวบินเชาเหมาเปนเครื่องมือ
สงเสริมการทองเที่ยวดวยอีกประการหนึ่ง ดังนั้น เพื่อปองกันผลที่อาจกระทบตอการดําเนินการ
ของเที่ยวบินประจํา กรมการขนสงทางอากาศจึงไดกําหนดหลักเกณฑการอนุญาตเที่ยวบินเชาเหมา
โดยยึดถือประโยชนที่คาดวาจะไดรับมากําหนด
ดังนั้น คําขออนุญาตที่สอดคลองกับหลักเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ จะไดรับ
การพิจารณาอนุญาต
1. เปนการสรางตลาดการบินของทาอากาศยานแหงใดแหงหนึ่งในภูมิภาค เพื่อ
ปูพื้นฐานใหมขี อบขายของเที่ยวบินประจําระหวางประเทศอยางกวางขวางในอนาคต
2. เปนการนํานักทองเที่ยวจากแหลงใหมมาทองเที่ยวประเทศไทย
3. เปนการเชาเหมารับขนนักทองเที่ยวที่จะตองเดินทางเปนหมูคณะ ซึ่งจะตอง
เดินทางพรอมกัน เชน AFFINITY GROUP, OWN USE CHARTER, STUDENT CHARTER
และเที่ยวบินเชาเหมาทองเที่ยวรอบโลก
4. เปนบริการเสริมในชวงทีม่ ีความตองการในการเดินทาง (PEAK SEASON)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรมการขนสงทางอากาศ
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Passenger Charter Flight Policy
In international air transportation, scheduled air service provide the
public with regularity as they operate according to published time-tables
regardless of the fluctuation of traffic. With such services, on-demand
passengers have a reasonable chance of securing seats. It is, therefore,
necessary to maintain the services and to foster their development. However,
the operation of scheduled air services is costly. In long-tern planning, it
requires a considerable amount of traffic that is steady and not just seasonal.
Therefore, scheduled air services may be found to be limited in respect of their
capacity, frequency, and routing. During the peak period or unusually high
traffic demand and the scheduled air service can not cope with demand,
charter flights can usually play a supplementary role.
In the case of Thailand, the tourism industry is contributing to a large
part of the Thai economy and charter flight are one of the many tools to
promote the expansion of this industry. In the endeavour to promote charter
flights while minimizing any unduly effect on valuable scheduled air services,
the Department of Civil Aviation has set guidelines, as follows:
1. Charter flights to all local point(s) in Thailand will be permitted;
2. Charter flights that bring in tourists to Thailand from new
destinations will be permitted;
3. Charter flights where passengers travel as a group, such as :
affinity group, own-use charter, student charter, and round-theworld charter, will be permitted;
4. Charter flights to supplement scheduled air services during the
peak seasons will be permitted.
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