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กฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติหน้าที่ของผู้จดทะเบียนอากาศยาน
พ.ศ. ๒๕๕๕
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ (๕) และมาตรา ๔๑/๘๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกั บ มาตรา ๓๒ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัย อํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การบันทึกประวัติการบํารุงรักษาอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน
ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานดําเนินการบันทึกตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้
(๑) เวลาที่ใช้งานทั้งหมดเป็นจํานวนชั่ว โมงหรือเวลาตามปฏิทิน หรือวงรอบของอากาศยาน
หรือชิ้นส่วนที่มีกําหนดอายุการใช้งาน (life limited parts)
(๒) สถานะปัจจุบันในการปฏิบัติต ามคําสั่งเพื่อคงความต่อเนื่องของความสมควรเดินอากาศ
ได้แก่ คําสั่งความสมควรเดินอากาศ (airworthiness directives) การปฏิบัติตามข่าวสารด้านบริการ
(service bulletins)
(๓) สถานะปัจจุบันในการปฏิบตั ิตามแผนการบํารุงรักษาอากาศยานที่ได้รับความเห็นชอบจากอธิบดี
(๔) รายละเอียดการดัดแปลงและการซ่อม
(๕) เวลาที่ใช้งานเป็น จํานวนชั่ว โมงหรือเวลาตามปฏิทิน หรือวงรอบนับจากการซ่อมใหญ่
ครั้งสุดท้ายของอากาศยานหรือชิ้นส่วนที่มีกําหนดอายุการซ่อมใหญ่
(๖) รายละเอียดการบํารุงรักษาที่แสดงให้เห็นว่าการลงนามรับรองการบํารุงรักษาได้กระทํา
อย่างถูกต้องตามข้อกําหนดของอธิบดี
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บัน ทึก ตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ต้ องจั ด เก็ บไว้ต ลอดระยะเวลาที่อ ากาศยาน
หรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานยังคงใช้งานอยู่ เว้นแต่อากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน
ได้ ถู ก ถอนจากการใช้ ง านเป็ น การถาวรหรื อ ถู ก ยกเลิ ก การใช้ ง านเป็ น การถาวร แล้ ว แต่ ก รณี
ให้จัดเก็บบันทึกดังกล่าวไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้ถูกถอนจากการใช้งานเป็นการถาวร
หรือถูกยกเลิกการใช้งานเป็นการถาวร ส่วนบันทึกตาม (๖) ให้จัดเก็บไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับแต่
วันที่มีการลงนามรับรองการบํารุงรักษา
ในกรณีที่มีการส่งมอบอากาศยานหรือส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานให้แก่ผู้จดทะเบีย น
อากาศยานรายใหม่ ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานรายเดิมส่งมอบบันทึกตามวรรคหนึ่งให้แก่ผู้จดทะเบียน
อากาศยานรายใหม่นั้นด้วย
ข้อ ๒ การจัดเก็บหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศ (authorized release certificate/
airworthiness approval tags) ของส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ
และบริภัณ ฑ์ที่ใช้ในการบํารุงรักษาเพื่อเป็น หลักฐานในการบํารุงรักษา ให้ผู้จดทะเบีย นอากาศยาน
ดําเนินการจัดเก็บในสถานที่ที่สามารถตรวจสอบได้ และเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ และบริภัณฑ์ที่ใช้ในการบํารุงรักษาได้ถูกยกเลิก
การใช้งานเป็นการถาวร
ในกรณีที่หนังสือรับรองความสมควรเดิน อากาศที่จัดเก็บตามวรรคหนึ่งสูญ หาย ถูกทําลาย
หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานขอรับหนังสือรับรองใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้ทราบถึงการสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญนั้น
ข้อ ๓ การจัดทํารายงานการบํารุงรักษาอากาศยาน ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานจัดทําเอกสาร
ทบทวนประวั ติ การบํ ารุ งรักษาตลอดจนงานทั้ งหมดที่ ได้ กระทํ าต่ ออากาศยานหรื อส่วนประกอบสํ าคั ญ
ของอากาศยาน เช่น การซ่อม การดัดแปลง การถอดเปลี่ยน วันที่ได้ทํางานนั้นเสร็จสมบูรณ์ และชื่อ
ของผู้กระทํางานนั้นทุกรอบหกเดือน และเสนอต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ครบรอบหกเดือน
ข้อ ๔ การจัดทํารายงานสาระสําคัญของอากาศยานที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๒ ให้ผู้จดทะเบียน
อากาศยานจัดทํารายงานเมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานใช้ไม่ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เมื่อมีการเปลี่ย นแปลงกรรมสิทธิ์ของอากาศยานนั้น ในกรณีที่เจ้าของเป็นผู้จดทะเบีย น
หรือมีการเปลี่ยนแปลงสิทธิครอบครองอากาศยานนั้น ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครองเป็นผู้จดทะเบีย น
ให้แสดงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง และรายละเอียด
เกี่ยวกับเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองรายใหม่
(๒) เมื่อผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นขาดคุณสมบัติในการขอจดทะเบียนอากาศยานตามมาตรา ๓๑
ให้แสดงรายละเอียดหรือข้อเท็จจริงที่ทําให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นขาดคุณสมบัติ
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(๓) เมื่อปรากฏว่าการเป็นเจ้าของหรือการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองของผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้น
ไม่เป็นไปตามที่แสดงไว้ในการจดทะเบียนว่ามีสิทธิเช่นนั้นในรายการขอจดทะเบียน ให้แสดงรายละเอียด
หรือข้อเท็จจริงที่ทําให้การเป็นเจ้าของหรือการเป็นผู้มีสิทธิครอบครองนั้นไม่เป็นไปตามที่แสดงไว้ในการ
จดทะเบียน
(๔) เมื่ออากาศยานนั้น ได้รับความเสีย หายมากจนไม่เหมาะสมที่จะใช้การต่อไปได้ ให้แ สดง
รายละเอียดความเสียหายของอากาศยานที่เกิดขึ้น
(๕) เมื่อใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานนั้นสิ้นอายุเกินกว่าหกเดือนแล้ว ให้แสดง
รายละเอียดวันที่ใบสําคัญสมควรเดินอากาศหมดอายุและสถานะปัจจุบันของอากาศยาน
(๖) ในกรณีที่อากาศยานได้สูญ หายไปเป็นเวลาเกินกว่าสามเดือน ให้แสดงรายละเอียดหรือ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการสูญหายของอากาศยาน
ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่งเสนอต่ออธิบดีภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งส่งคืนใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ด้วย
เว้นแต่การจัดทํารายงานตาม (๖) ให้เสนอต่ออธิบดีภายในสิบห้าวันนับแต่วันครบกําหนดเวลาสามเดือน
ที่อากาศยานนั้นสูญหาย
ข้อ ๕ การแจ้ง การสูญ หายของอากาศยาน ให้ผู้จดทะเบีย นอากาศยานแจ้งการสูญ หาย
โดยไม่ชักช้า โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
(๑) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนของอากาศยาน
(๒) ชื่อและที่อยู่ของผู้จดทะเบียนอากาศยาน
(๓) แบบอากาศยานและหมายเลขชุดที่ผู้สร้างกําหนด
(๔) เลขที่ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน
(๕) เลขที่และวันสิ้นอายุของใบสําคัญสมควรเดินอากาศ
(๖) ชื่อผู้ประจําหน้าที่และพนักงานต้อนรับในอากาศยานที่ปฏิบัติหน้าที่ในขณะที่อากาศยานสูญหาย
(๗) รายชื่อผู้โดยสารหรือสิ่งของบนอากาศยานที่สูญหาย
(๘) วัน เวลา (เวลาท้องถิ่นหรือเวลามัชฌิมกรีนิช) และบริเวณที่พบอากาศยานครั้งสุดท้าย
(๙) สาเหตุที่อากาศยานสูญหาย
(๑๐) ข้อเท็จจริงอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสูญหายของอากาศยาน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
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หมายเหตุ :- เหตุ ผ ลในการประกาศใช้ ก ฎกระทรวงฉบั บ นี้ คื อ โดยที่ ม าตรา ๔๑/๘๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานมีหน้าที่จัดให้มีการบันทึกประวัติการบํารุงรักษาอากาศยาน
ส่วนประกอบสําคัญของอากาศยาน รวมทั้งการจัดเก็บหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศของส่วนประกอบ
สําคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนรับรองคุณภาพ และบริภัณฑ์ที่ใช้ในการบํารุง รักษาเพื่อ เป็นหลักฐานในการ
บํารุง รักษา จัดทํารายงานการบํารุงรักษาอากาศยานให้อ ธิบ ดีท ราบทุก หกเดือ น จัดทํารายงานเกี่ยวกับ
สาระสําคัญของอากาศยาน และแจ้งการสูญหายของอากาศยาน โดยรายละเอียดในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
ของผู้จดทะเบียนอากาศยานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออก
กฎกระทรวงนี้

