หลักเกณฑการอนุญาตเที่ยวบินเชาเหมาขนสงสินคา
การขนสงสินคาทางอากาศโดยเที่ยวบินเชาเหมาสามารถสงเสริมการสงออกสินคาของ
ไทย กรมการขนสงทางอากาศ ไดกําหนดแนวปฏิบัติในการอนุญาตเที่ยวบินเชาเหมาขนสง
สินคาเพื่อสงเสริมการสงออกสินคาของไทย ดังนี้
คําขออนุญาตทําการบินขนสงสินคาจะไดรับการอนุญาตหากเปนไปตามเงื่อนไขตอไปนี้
1. หากเที่ยวบินดังกลาวเปนการเพิ่มระวางบรรทุกแกการขนสงสินคาทางอากาศใน
ชวงที่มีการขนสงสินคาเปนจํานวนมาก เชน ฤดูการสงออกผลไมไทย
2. หากเที่ยวบินดังกลาวทําการขนสงสินคาที่มีขอจํากัดในเรื่องเวลาสงมอบ ตัวอยาง
เชน เสื้อผาแฟชั่นสําเร็จรูป
3. หากเที่ยวบินดังกลาวจําเปนตองทําการขนสงสินคาตกคางออกจากประเทศไทย
4. หากเที่ยวบินดังกลาวทําการขนสงปศุสัตว หรือสัตวมีชีวิต
5. หากเที่ยวบินดังกลาว ทําการขนสงสินคาที่มีขนาดใหญ ซึ่งไมสามารถจัดสงไป
กับเที่ยวบินประจําได ตัวอยางเชน เครื่องจักรกล เครื่องมือ อุปกรณขนาดใหญ
และมีน้ําหนักมาก
ขั้นตอนการยื่นขออนุญาต
1. ใชฟอรมคําขอ ATD-1 ในการยื่นขออนุญาตเที่ยวบินเชาเหมาขนสงสินคา
2. คําขออนุญาตสามารถยื่นสงผานโดยทาง ไปรษณีย โทรสาร โทรพิมพ หรือ
E-mail ได
3. สายการบินจะตองยื่นคําขออนุญาตที่สมบูรณเปนการลวงหนาตอกรมการขนสงทาง
อากาศไมนอย 3.5 วันทําการกอนวันทําการบิน
กรมการขนสงทางอากาศ
สํานักกํากับกิจการขนสงทางอากาศ
71 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4
เขตสาทร, กรุงเทพฯ 10120
โทร. (662) 286 8158
โทรสาร: (662) 287 3139, 286 4624
AFTN : VTBAYAYD
E-mail : atreg@aviation.go.th

Guidelines on air cargo charter flight
Air cargo charter flights can promote Thai exports., Department of Civil Aviation has set
guidelines In the issuance of permit to operate air cargo flights so as to promote Thai
exports as follows:
Application to operate air cargo charter flight will be approved if,
1. That flight will provide supplementary air cargo space during peak period, for
example, during export of Thai seasonal fruits;
2. That flight is to transport cargo that need to be transported within time limit,
for example, to transport ready-to-wear fashionable dresses;
3. That flight is necessary to carry backlog cargo out of Thailand;
4. That flight is to carry bulk of livestock, live animals;
5. That flight is necessary to carry oversized cargo, which could not be
transported by scheduled air services, for example, machinery, heavy equipment.
How to apply for permit
1. Form ATD-1, is used to apply for permit to operate air cargo charter flight to
Thailand.
2. Application could be sent to DOA by mail, fax, telex and AFTN.
3. The air carrier operator is required to submit application form 3.5 days in
advance, prior to the operation of the flight.
Mailing Address, fax, AFTN, E-mail
Department of Civil Aviation
Air Transport Regulatory Bureau
71 Soi Ngarmduplee
Rama IV Road, Tung Mahamek, Bangkok 10120
Tel : (662) 286 8158
Fax: (662) 287 3139, 286 4624
AFTN: VTBAYAYD
E-mail: atreg@aviation.go.th

