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ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๕๕๙
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ (๔) ข้อ ๔ ข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ ๑๗ แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ซึ่งกําหนดห้ามมิให้ผู้ใด
ประกอบกิจการเดินอากาศอันเป็นกิจการค้าขายอันเป็นสาธารณูปโภค เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และในการอนุญาต รัฐมนตรีจะกําหนดเงื่อนไขใด ๆ ตามที่เห็นว่า
จําเป็น เพื่ อ ความปลอดภัย หรื อผาสุ กของประชาชน รวมทั้ งแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรื อ เพิ่มเติ มเงื่อ นไข
ได้ตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควรก็ได้ ฉะนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการอนุญาต ให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมการขนส่งทางอากาศ เรื่อง คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขออนุญาต
ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑
(๒) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง อายุของอากาศยานปีกแข็งที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ค้าขายในการเดินอากาศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
(๓) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง อายุของอากาศยานปีกแข็งที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ค้าขายในการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗
บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใดของกระทรวงคมนาคมหรือกรมการขนส่งทางอากาศ
หรือกรมการบินพลเรือนที่กําหนดไว้แล้วในประกาศหรือซึ่งขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ให้ใช้ประกาศนี้แทน
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“การประกอบกิจการแบบประจํามีกําหนด” หมายความว่า การให้บริการขนส่งทางอากาศ
ซึ่งคนโดยสาร สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ เพื่อบําเหน็จทางค้าเป็นปกติ โดยเปิดให้บริการแก่สาธารณชน
เป็นการทั่วไปตามตารางการบินที่ประกาศกําหนดไว้แน่นอนหรือทําการบินสม่ําเสมอจนเป็นที่จดจําได้
“การประกอบกิจการแบบไม่ประจํา” หมายความว่า การให้บริการขนส่งทางอากาศซึ่งคนโดยสาร
สินค้า และไปรษณียภัณฑ์ เพื่อบําเหน็จทางค้าเป็นปกติ ที่ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศแบบประจํามีกําหนด
“การประกอบกิจการการบินพาณิชย์อื่น” หมายความว่า การให้บริการการบินในเชิงพาณิชย์อื่น
นอกเหนือจากการประกอบกิจการแบบประจํามีกําหนดและการประกอบกิจการแบบไม่ประจํา
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“ผู้ขอรับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
“ผู้ได้รับใบอนุญาต” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับกิจการขนส่งทางอากาศของสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขาย
ในการเดินอากาศ
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หมวด ๑
คณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
ข้อ ๕ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาการประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศคณะหนึ่ง
ประกอบด้ ว ยผู้ อํ า นวยการเป็ น ประธานกรรมการ รองผู้ อํ า นวยการที่ ผู้ อํ า นวยการมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนไม่เกินสามคนซึ่งผู้อํานวยการแต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ ด้านอุตสาหกรรมการบิน และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน
เป็นกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายกํากับกิจการขนส่งทางอากาศ เป็นเลขานุการ และให้ผู้อํานวยการแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจําเป็น
ข้อ ๖ ให้ ก รรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ อ ยู่ ใ นตํ า แหน่ ง คราวละสามปี นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แต่ ง ตั้ ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตําแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ แต่ไม่เกิน
สองวาระติดต่อกัน
นอกจากการพ้นจากตําแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิย่อมพ้นจาก
ตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ผู้อํานวยการให้ออกเพราะมีเหตุบกพร่องต่อหน้าที่อย่างร้ายแรง หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจการเดินอากาศ
ถ้ามีการพ้นจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
เข้าแทน ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตําแหน่งได้เพียงเท่ากําหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
ตําแหน่งที่ว่างให้กรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ แต่ต้องมีกรรมการเหลือพอที่จะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๗ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทําหน้าที่แทน
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ข้อ ๘ ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ ต่ํ า กว่ า กึ่ ง จํ า นวน
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๙ การลงมติวินิจฉัยข้อพิจารณาต่าง ๆ ให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นประมาณ
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจํานวนเสียงลงคะแนนเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๑๐ ให้ ค ณะกรรมการมี อํ า นาจแต่ ง ตั้ ง อนุ ก รรมการเพื่ อ กระทํ า กิ จ การหรื อ พิ จ ารณา
สอบสวนข้อเท็จจริงใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งอํานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการประชุมอนุกรรมการให้นําข้อ ๘ และข้อ ๙ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๑ ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ คํ า แนะนํ า และคํ า ปรึ ก ษาในเรื่ อ งการประกอบกิ จ การค้ า ขายในการเดิ น อากาศ
เพื่อการปฏิบัติการตามประกาศนี้
(๒) ออกประกาศกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ในเรื่อง
(ก) จํ า นวนบุ ค ลากร และความรู้ ความชํ า นาญ ประสบการณ์ ของบุ ค ลากร
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบกิจการที่ขออนุญาตตามข้อ ๑๔ (๘)
(ข) คุณสมบัติอื่น ๆ ที่จําเป็นและเหมาะสมของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๔ (๑๑)
(ค) การครอบงํากิจการในลักษณะอื่นตามข้อ ๑๗ (๙)
(ง) กระทําความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนตามข้อ ๑๘ (๗) และ (๘)
(จ) ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นที่จําเป็นตามข้อ ๑๘ (๙)
(ฉ) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จําเป็นตามข้อ ๒๒ (๑๖) และข้อ ๒๙ (๕)
(ช) อายุขั้นสูงหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาอายุขั้นสูงของอากาศยานที่ใช้งานอยู่ที่จะใช้
เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตตามข้อ ๓๐
(ซ) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรายงานการเปลี่ยนแปลงในสาระสําคัญตามข้อ ๔๓ (๕)
(๓) เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจและสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นดําเนินการให้ถูกต้อง
ตามแผนธุรกิจตามข้อ ๔๔
(๔) พิจารณา
(ก) คําขออนุญาตตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๒๕ และดําเนินการตามข้อ ๒๖
(ข) พิจารณาว่าการกระทําในลักษณะใดถือว่าเป็นการโอนสิทธิ หรือแฝงสิทธิ หรือการถือหุ้น
โดยนอมินีเพื่อเลี่ยงกฎหมายตามข้อ ๓๗
(ค) การพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการก่อนเสนอรัฐมนตรีอนุญาตตามข้อ ๔๕
ข้อ ๖๕ และข้อ ๘๐
(๕) อํานาจหน้าที่อื่นใดตามที่รัฐมนตรีหรือผู้อํานวยการมอบหมาย
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หมวด ๒
การประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๒ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบ่งออกเป็น ๓ ประเภท
ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการแบบประจํามีกําหนด
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการแบบไม่ประจํา
(๓) ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพาณิชย์อื่น
ข้อ ๑๓ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตหลายประเภทในคราวเดียวกันสามารถกระทําได้
โดยให้ ระบุประเภทของใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอประกอบกิจการมาให้ ชัดเจนในคําขอ พร้อมยื่ น
เอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศนี้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงแผนธุรกิจสายการบิน
(Airline Business Plan) ที่สอดคล้องกับการประกอบกิจการหลายประเภทที่เสนอขอ ตลอดจน
ข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน อากาศยานที่จะใช้ในการประกอบกิจการ แผนการบริหารจัดการฝูงบิน บุคลากร
และข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงให้เห็นว่ามีความพร้อมในการประกอบกิจการหลายประเภทในคราวเดียวกัน
ในการยื่นคําขอและการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้นําความในข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔
ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการอนุญาต รัฐมนตรีจะระบุประเภทของใบอนุญาตที่ได้รับไว้ในใบอนุญาตฉบับเดียวกัน
และให้ใบอนุญาตนั้นมีอายุตามประเภทของการประกอบกิจการสูงสุดที่ได้รับอนุญาตหรือตามระยะเวลา
ที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
ผู้ที่ ไ ด้ รั บ อนุญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การหลายประเภทในใบอนุ ญ าตฉบั บเดี ย วกั น จะต้ อ งเริ่ ม
ประกอบกิจการโดยการทําการบินจริง (Actual Flight Operation) ตามสิทธิสูงสุดที่ได้รับอนุญาต
ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต หากไม่สามารถเริ่มประกอบกิจการตามสิทธิสูงสุด
ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ถือว่าใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้ทั้งฉบับ
ส่วนที่ ๒
การประกอบกิจการแบบประจํามีกําหนด
ข้อ ๑๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
และมีสํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
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(๒) ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการเดินอากาศ
(๓) มีหุ้นซึ่งเป็นของผู้มีสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๑๕
(๔) อํานาจการบริหารกิจการที่แท้จริงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๑๖
(๕) กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในข้อ ๑๘
(๖) มีทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเต็มจํานวนและมีเงินทุนเพียงพอต่อการประกอบกิจการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๑๙
(๗) มี อ ากาศยานตามประเภท แบบ รุ่ น จํ า นวน ที่ เ หมาะสมกั บ การประกอบกิ จ การ
ที่จะขออนุญาต โดยต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ทั้งนี้ อากาศยานที่จะจัดหา
มาใช้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๒๐
(๘) มีบุคลากรที่มีความรู้ความชํ านาญและประสบการณ์ ที่เหมาะสมและเพียงพอต่ อการ
ประกอบกิจการที่ขออนุญาตตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๙) จัดให้มีการประกันภัยสําหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจน
ทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่สาม ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในข้อ ๒๑
(๑๐) ไม่อยู่ในระหว่างถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศไม่ว่า
ประเภทใด ๆ มายังไม่ครบสามปี
(๑๑) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ข้อ ๑๕ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือและต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
ของหุ้นทั้งหมดเป็นของบุคคลในประเภทต่อไปนี้ แต่ละประเภทโดยลําพังหรือหลายประเภทรวมกัน
(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
(๒) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
(๓) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ
ถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นทั้งหมด
(๔) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบเอ็ดของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ หุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้นับเป็นหุ้นของบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
(๕) ห้างหุ้นส่วนจํากัด ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัดความรับผิดทั้งหมดมีสัญชาติไทยและทุน
ของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
(๖) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดมีสัญชาติไทย
(๗) นิติบุคคลอื่น ตามที่ผู้อํานวยการกําหนด
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นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมี
สํานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร และในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วน
นิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนนั้น จะต้องมีหุ้นเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในข้อนี้ด้วย
ข้อ ๑๖ อํานาจการบริหารกิจการที่แท้จริงของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ดังนี้
(๑) มีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสาม และ
(๒) ผู้จัดการหรือผู้มีอํานาจจัดการต้องมีสัญชาติไทย และ
(๓) มีกรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยตั้งแต่สองในสามขึ้นไป และ
(๔) ไม่มีการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้การครอบงําของผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามลักษณะ และ
เงื่อนไขที่กําหนดในข้อ ๑๗
ข้อ ๑๗ การบริหารจัดการที่ถือ ว่าอยู่ภายใต้การครอบงําของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ได้แ ก่
การบริหารจัดการหรือดําเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การครอบงํากิจการผ่านการให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ตามประกาศฉบับนี้
(๒) การครอบงํากิจการผ่านการถือหุ้นโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยเอง หรือถือผ่านผู้มีสัญชาติไทย
ซึ่งเป็นผู้แทน ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียง
ลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น (Voting Right) เกินกว่าสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือมีจํานวน
ตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไปของจํานวนหุ้นทั้งหมดเป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นหุ้นที่มีสิทธิพิเศษ
เหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
(๓) การครอบงํากิจการผ่านการที่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยมีอํานาจควบคุมหรือ มีอิทธิพลไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน หรือการแต่งตั้ง
กรรมการหรือผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ
หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการ
ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๔) การครอบงํากิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากผู้ที่ไม่มี
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ําประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่าราคาตลาด
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
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(๕) การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์
หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว
มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๖) การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาบริหารกับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลในเครือ หรือลูกจ้าง หรือพนักงานของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ และ
สัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๗) การครอบงํากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ
โดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและ
ผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๘) การครอบงํากิจการผ่านการทําธุรกรรมในลักษณะโอนราคา (Transfer Pricing) หรือสมยอม
ด้านราคากับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ
(๙) การครอบงํากิจการในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ข้อ ๑๘ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) เป็นผู้ต้องคําพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจําคุก เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทํา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอํานาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศมายังไม่ถึงสามปี
(๕) เคยถูกลงโทษทางวินัยให้พ้นจากตําแหน่งในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ
เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่
(๖) เคยถูกถอดถอนออกจากตําแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอันเนื่องจาก
กระทําความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
(๘) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการของนิติบุคคล ที่ถูกเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการอื่นใดอันเนื่องจากกระทําความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน
ตามที่คณะกรรมการกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๙) ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นที่จําเป็นตามที่คณะกรรมการกําหนด โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
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ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
(๑) มีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเต็มจํานวน ดังนี้
(ก) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ไม่ต่ํากว่าสองร้อยล้านบาท
(ข) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็งขนาดเล็กน้ําหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นไม่เกินห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัม
ไม่ต่ํากว่าสามสิบห้าล้านบาท
(๒) แสดงให้เห็นว่ามีเงินทุนในจํานวนที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(ก) เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเริ่มประกอบกิจการ (Start - up Cost)
(ข) เพียงพอกับต้นทุนคงที่และต้นทุนในการดําเนินงาน (Fixed and Operational Costs)
ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ซึ่งอยู่ภายใต้การประมาณการจากสมมติฐาน
ที่สมเหตุสมผลในระยะเวลาเก้าสิบวัน (90 Days Operating Cost) นับจากวันที่เริ่มประกอบกิจการ
โดยไม่ต้องคํานึงถึงรายได้ใด ๆ จากการประกอบกิจการ
รายละเอี ย ดของเงิ น ทุ น ให้ เ ป็ น ไปตามแบบแสดงรายละเอี ย ดของเงิ น ทุ น (Financial
Requirement Form) ตามภาคผนวก ก. และต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบเพื่อการตรวจสอบ
ความพร้อมทางการเงินของผู้ขออนุญาตตามรายการที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ข.
ข้อ ๒๐ อากาศยานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะจัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทอากาศยาน
อากาศยานปีกแข็ง

จํานวนเครื่องยนต์
ขนาดและน้ําหนัก
อายุของอากาศยาน
จํานวนอากาศยาน
ไม่จํากัด
เป็นไปตามความเหมาะสม - สํ าหรั บการรั บขนคนโดยสาร ไม่น้อยกว่า ๒ ลํา
กั บ ลั ก ษณะการประกอบ และสินค้าต้องไม่เกิน ๑๖ปี
กิจการที่เสนอขอ
นับตั้งแต่วันผลิต
- สําหรับการรับขนเฉพาะสินค้า
(All Cargo) ต้องไม่เกิน
๑๘ ปี นับตั้งแต่วันผลิต

ข้อ ๒๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แก่ ชี วิ ต ร่ างกาย ตลอดจนทรั พ ย์ สิน ของผู้โ ดยสารและบุค คลที่ สาม โดยรายละเอี ยดและเงื่ อ นไข
ในกรมธรรม์ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ อํ า นวยการ และวงเงิ น ประกั น ขั้ น ต่ํ า สํ า หรั บ ผู้ โ ดยสาร
สัมภาระและสินค้า ต้องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ วงเงินประกันภัยขั้นต่ําสําหรับผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้าและบุคคลที่สาม ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก ค.
เมื่ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง วงเงิ น ประกั น ภั ย ขั้ น ต่ํ า สํ า หรั บ ผู้ โ ดยสาร
สัมภาระ สินค้าและบุคคลที่สาม ให้ผู้อํานวยการประกาศกําหนดภาคผนวก ค. ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
ข้อ ๒๒ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ยื่ น คํ า ขอตามแบบที่ ผู้ อํ า นวยการกํ า หนด
ณ สํานักงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติและลักษณะตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔
ดังต่อไปนี้
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(๑) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองหรื อ หลั ก ฐานการเป็ น นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง แสดงรายการเกี่ ย วกั บ ชื่ อ
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคํารับรองของผู้มีอํานาจ
ให้คํารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานนั้น
(๒) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนรับรอง
(๓) โครงสร้างขององค์กรในเชิงธุรกิจ โดยระบุชื่อ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับตําแหน่ง อย่างน้อยของผู้บริหารสูงสุด (CEO) รองผู้บริหารสูงสุด ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัติการบิน
และผู้อํานวยการฝ่ายช่าง
(๔) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหาร
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ
หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือด้านอื่น ๆ ซึ่งตามโครงสร้างองค์กรของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดให้เป็น
ผู้บริหารระดับสูง
(๕) สถานที่ประกอบธุรกิจหลักและสถานีหลักที่ใช้ปฏิบัติการ
(๖) แบบแสดงรายละเอียดของเงินทุน (Financial Requirement Form) รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เช่น รายงานทางการเงินที่เสนอต่อ ผู้ถือ หุ้น หลักฐานอื่นที่แสดง
แหล่ ง ที่ ม าและใช้ ไ ปของเงิ น ทุ น หรื อ การลงทุ น ในกิ จ การอื่ น หรื อ เอกสารรั บ รองสถานะทางการเงิ น
ของสถาบันการเงินตามที่กําหนดในข้อ ๑๙ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดในภาคผนวก ก. และ
ภาคผนวก ข.
(๗) ลักษณะการปฏิบัติการบินที่เสนอขอ เช่น การบินขนส่งคนโดยสาร การบินขนส่งสินค้า
การบินขนส่งไปรษณียภัณฑ์ การปฏิบัติการบินกลางวันหรือกลางคืน การปฏิบัติการบินด้วยทัศนวิสัย
หรือเครื่องวัดประกอบการบิน หรือการบินขนส่งสินค้าอันตราย (ถ้ามี) เป็นต้น
(๘) แผนธุรกิจสายการบิน (Airline Business Plan) ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนด
ในภาคผนวก ง.
(๙) ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานที่จะใช้ในการประกอบกิจการตามข้อ ๒๐ ที่มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภท แบบ รุ่น และอายุของอากาศยาน
(ข) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน (ถ้ามี)
(ค) อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินอากาศประจําอากาศยาน
(ง) แผนการจัดหาอากาศยาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับการซื้อขาย การเช่าเฉพาะ
อากาศยาน (Dry Lease) และสัญญาหรือหนังสือแสดงเจตจํานงในการซื้อขายหรือการเช่าอากาศยาน
(Letter of Intent - LOI) ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่เกินกว่าสามเดือน นับแต่วันที่ยื่นเอกสารถูกต้องและครบถ้วน
(๑๐) การเตรียมการเกี่ยวกับการซ่อมบํารุงอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
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(๑๑) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ ป ระจํ า หน้ า ที่ ใ นอากาศยาน ใบอนุ ญ าต และประสบการณ์ ก ารบิ น
ของผู้ประจําหน้าที่แต่ละคน
(๑๒) การกํ า หนดจํ า นวนและคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระจํ า หน้ า ที่ ใ นอากาศยาน
ลู ก เรื อ และเจ้ า หน้ า ที่ ภ าคพื้ น แผนการจั ด ฝึ ก อบรม (รวมทั้ ง วิ ธี ก ารบั น ทึ ก ประวั ติ ก ารฝึ ก อบรม
ของบุคคลดังกล่าว)
(๑๓) เส้นทางบิน ความถี่และประเภทของการบินที่คาดว่าจะให้บริการ
(๑๔) เอกสารหลักฐานการจัดทําประกันภัยอากาศยานตามข้อ ๒๑
(๑๕) แผนรองรับกรณียกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า หรือกรณีที่ไม่สามารถนําอากาศยาน
ขึ้นทําการบินได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และมาตรการคุ้มครองดูแลผู้โดยสาร เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
ตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนด
(๑๖) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จําเป็นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ข้อ ๒๓ เมื่อได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ทําการตรวจสอบเบื้องต้น
ดังต่อไปนี้
(๑) ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นในคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตและความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ของเอกสารหลักฐานที่ยื่น
(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเต็มจํานวน ความพร้อมทางการเงิน
ในด้านการมีเงินทุนในจํานวนที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ และแหล่งที่มาของเงินทุนที่ใช้ในการ
ประกอบกิจการ
(๓) โครงสร้างองค์กร โครงสร้างการบริหารและบุคลากร
(๔) ข้ อ มู ล อื่ น ที่ แ สดงว่ า ผู้ ข ออนุ ญ าตมี ค วามสามารถเป็ น ผู้ ป ระกอบกิ จ การค้ า ขายในการ
เดินอากาศได้
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติถูกต้องและได้ยื่นเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อ ๒๓ ให้เจ้าหน้าที่เสนอคําขอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อ ๒๓ หรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่
แจ้ ง ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตทราบพร้ อ มด้ ว ยเหตุ ผ ลในทั น ที โ ดยไม่ ชั ก ช้ า เพื่ อ ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตแก้ ไ ข
ปรับปรุงและยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นอีกครั้งภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กําหนดแต่ต้องไม่เกิน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
ภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ผู้ขอรับใบอนุญาตอาจขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน
สามสิบวัน หากพ้นระยะเวลาที่กําหนดแล้วให้คําขออนุญาตนั้นเป็นอันตกไป
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ข้อ ๒๕ ในการพิจารณาคําขออนุญาตให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมของผู้ขออนุญาต ดังนี้
(๑) ความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นในคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตและความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
ของเอกสารหลักฐานที่ยื่น
(๒) ความเหมาะสมในการประกอบธุรกิจการเดินอากาศ โดยพิจารณาจาก
(ก) ความสามารถในการบริ หารจัด การของผู้บริหารระดับ สูงของผู้ ขอรับใบอนุญาต
โดยตรวจสอบว่าบุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจการเดินอากาศ
และทีมงานบริหารโดยรวมจะต้องมีภูมิหลังและประสบการณ์ด้านธุรกิจและด้านการบินเพียงพอต่อการ
ประกอบกิจการตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
(ข) แผนการดําเนินงานและแผนทางการเงิน โดยพิจารณาว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นการประกอบกิจการที่สมเหตุสมผลหรือไม่ ไม่ว่าจะมีเงินทุนอยู่แล้ว
หรือมีแผนการระดมทุนที่จําเป็นในการเริ่มต้นการประกอบกิจการที่เฉพาะเจาะจงและสามารถตรวจสอบได้
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากบุคคลที่สาม (เช่น สถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้)
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับเงินทุนที่จําเป็นในการประกอบกิจการ
(ค) ประวัติการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือการหลอกลวง
ผู้บริ โภคที่ ก่อ หรื อ อาจจะก่อ ให้ เกิ ดความเสียหายต่ อ ประชาชน หรื อ ปั จจั ยอื่ น ๆ ที่ แสดงให้ เห็ นว่ า
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้บริหารระดับสูงของผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีประวัติการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรือกฎระเบียบของกระทรวงคมนาคม สํานักงานหรือของทางราชการจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย
หรือกระทบต่อสาธารณชน
(๓) ความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์ส่วนสาระสําคัญและอํานาจในการบริหารกิจการที่แท้จริง
เป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๔) แผนการดําเนินการทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและในด้านความปลอดภัย
ในการเดิ น อากาศ โดยเส้ น ทางบิ น ที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบกิ จ การต้ อ งเป็ น เส้ น ทางที่ เ หมาะสมกั บ
ความต้องการของสาธารณะและสนามบินที่จะขอใช้ทําการบินขึ้นลงต้องมีความสามารถในการรองรับ
การทําการบินของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๕) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบกิจการ
(๖) มี ค วามพร้ อ มในการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บต่ า ง ๆ ของทางราชการ
ทั้งปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง

หน้า ๑๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจําเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม คณะกรรมการอาจสั่งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตดําเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ขออนุญาตไม่สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ กํ า หนด รวมทั้ ง ไม่ ใ ห้ ค วามสะดวกแก่ ผู้ อํ า นวยการหรื อ เจ้ า หน้ า ที่ จ นเป็ น เหตุ ใ ห้ ไ ม่ อ าจ
พิ จ ารณาคํ า ขอได้ ใ ห้ ค ณะกรรมการมี คํ า สั่ ง ยกคํ า ขอนั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตทราบ ทั้ ง นี้
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๖ เมื่อได้ทําการตรวจพิจารณาตามข้อ ๒๕ แล้ว ให้คณะกรรมการประเมินความเหมาะสม
ในการประกอบกิจการ รวมตลอดจนความพร้อมทางด้านการเงิน องค์กร บุคลากร ความเป็นไปได้
ของการประกอบกิจการ ความต้องการของผู้ใช้บริการและสาธารณะ ความพอเพียงของผู้ให้บริการ
ที่มีอยู่แล้วหากคณะกรรมการมีความเห็นว่า
(๑) สมควรออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อ
ผู้อํานวยการเพื่อให้ผู้อํานวยการเสนอรัฐมนตรีเพื่อออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต
(๒) ไม่สมควรออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอ ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการ
เพื่อให้มีคําสั่งยกคําขอนั้น และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ คําสั่งยกคําขอของผู้อํานวยการ
ให้ถือเป็นที่สุด และให้ผู้อํานวยการรายงานให้รัฐมนตรีทราบต่อไป
ข้อ ๒๗ เมื่อได้รับคําขอพร้อมด้วยความเห็นของผู้อํานวยการตามข้อ ๒๖ (๑) รัฐมนตรีจะพิจารณา
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๒) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีความเหมาะสมในการประกอบกิจการการเดินอากาศตามข้อ ๒๕ (๒)
(๓) ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตมี ค วามเป็ น เจ้ า ของและมี ก รรมสิ ท ธิ์ ส่ ว นสาระสํ า คั ญ และอํ า นาจ
ในการบริหารกิจการที่แท้จริงเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๔) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีแผนการดําเนินการทางธุรกิจที่เหมาะสมในเชิงธุรกิจและในด้านความปลอดภัย
ในการเดินอากาศ โดยเส้นทางบินที่ประสงค์จะประกอบกิจการต้องเป็นเส้นทางที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของสาธารณะและสนามบินที่จะขอใช้ทําการบินขึ้นลงต้องมีความสามารถในการรองรับการทําการบิน
ของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๕) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของ
กระทรวงคมนาคม สํานักงานหรือของทางราชการทั้งที่มีในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต ตลอดจนความพร้อม
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
(๖) การประกอบกิจการที่เสนอขออนุญาตเป็นไปตามความต้องการของสาธารณะ
(๗) การอนุญาตให้ประกอบกิจการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจ
ในการออกใบอนุญาต รัฐมนตรีจะกําหนดสิทธิของการให้บริการ ได้แก่ สิทธิในการทําการบิน
ภายในประเทศ และ/หรือระหว่างประเทศ ตามที่ผู้ขอรับใบอนุญาตเสนอขอหรือตามความเหมาะสม
และความพร้ อ มของผู้ ข ออนุ ญ าตเป็ น รายกรณี ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ การอนุ ญ าตให้ ทํ า การบิ น แบบประจํ า
มีกําหนดให้ถือว่าได้รับอนุญาตให้ทําการบินแบบไม่ประจําได้โดยอัตโนมัติ
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ในการออกใบอนุญาต รัฐมนตรีอาจกําหนดเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ รัฐมนตรีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมเงื่อนไขดังกล่าวก็ได้ โดยจะกําหนดระยะเวลาการใช้บังคับ
เงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมตามที่รัฐมนตรีเห็นสมควร
รั ฐ มนตรี จ ะกํ า หนดเป็ น เงื่ อ นไขแนบท้ า ยใบอนุ ญ าต โดยกํ า หนดให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต
ต้องดําเนินการยื่นคําขอใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศต่อสํานักงานภายในหกสิบวัน นับจากวันที่
ได้รับอนุญาต และจะต้องดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการออกใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ
ให้แล้วเสร็จจนได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศและต้องเริ่มประกอบกิจการโดยการทําการบินจริง
(Actual Flight Operation) ตามสิทธิสูงสุดที่ได้รับอนุญาตภายในหนึ่งปี นับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
หากไม่สามารถเริ่มประกอบกิจการภายในระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้ถือว่าใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้โดยอัตโนมัติ
และไม่สามารถขอขยายระยะเวลาการเริ่มประกอบกิจการออกไปอีกได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจํามีกําหนดให้เป็นไปตามแบบที่
ผู้อํานวยการกําหนด
ข้อ ๒๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจํามีกําหนดให้มีอายุ
ห้าปีนับแต่วันที่ออก เว้นแต่มีการเลิกประกอบกิจการให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่รัฐมนตรีอนุญาต
ให้เลิกกิจการได้
ข้อ ๒๙ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตที่ ป ระสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ ยื่ น คํ า ขอตามแบบ
ที่ผู้อํานวยการกําหนด ณ สํานักงาน ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบวันแต่ไม่เกินกว่า
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุประสงค์
ที่ตั้งสํานักงาน และผู้มีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฉบับที่เป็นปัจจุบัน
(๒) แบบแสดงรายละเอียดของเงินทุน (Financial Requirement Form) รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน เช่น รายงานทางการเงินที่เสนอต่อ ผู้ถือ หุ้น หลักฐานอื่นที่แสดง
แหล่ ง ที่ ม าและใช้ ไ ปของเงิ น ทุ น หรื อ การลงทุ น ในกิ จ การอื่ น หรื อ เอกสารรั บ รองสถานะทางการเงิ น
ของสถาบันการเงิน ตามที่กําหนดในข้อ ๑๙ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนดในภาคผนวก ก. และ
ภาคผนวก ข.
(๓) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อากาศยานที่ ใ ช้ ใ นการประกอบกิ จ การที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อายุ
ของอากาศยานทุกลํา และแผนการจัดหาอากาศยานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๔) สําเนากรมธรรม์ประกันภัยตามข้อ ๒๑ ฉบับล่าสุด
(๕) แผนธุรกิจสายการบิน (Airline Business Plan) ฉบับใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่กําหนด
ในภาคผนวก ง.
(๖) เอกสารหลักฐานอื่นที่จําเป็นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
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ในกรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ในการขอใบอนุญาตครั้งแรกมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาด้วย
เมื่อได้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่งแล้วให้ผู้ยื่นคําขอสามารถ
ประกอบกิจการนั้นต่อไปได้จนกว่ารัฐมนตรีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ หากไม่ได้ยื่น
คําขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาที่กําหนดจะต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ทั้งหมด
ข้อ ๓๐ ในการพิจารณาคําขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการนําความ
ในข้ อ ๒๓ ข้ อ ๒๔ ข้ อ ๒๕ และข้ อ ๒๖ มาใช้ บั ง คั บ โดยอนุ โ ลม และให้ พิ จ ารณาถึ ง ประวั ติ
การประกอบกิจการที่ผ่านมา ตลอดจนอายุของอากาศยานที่ใช้งานอยู่เป็นเกณฑ์ เมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเสร็จให้เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอต่อไป
รัฐมนตรีจะต่ออายุใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเมื่อได้ตรวจสอบคุณสมบัติ เอกสารหลักฐาน และ
ประวัติหรือรายงานการประกอบกิจการที่ผ่านมา ตลอดจนอายุขั้นสูงของอากาศยานที่ใช้แล้วปรากฏว่า
ผู้ข อต่ อ อายุ ใ บอนุญ าตคงไว้ ซึ่ ง มาตรฐานในการประกอบกิจ การทั้ ง ในด้ า นการให้ บริ ก ารและในด้ า น
ของความปลอดภัยในการเดินอากาศด้วยดีตลอดมา และไม่มีประวัติการฝ่าฝืนเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
หรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารซึ่งมีผลกระทบต่อผู้โดยสารเป็นจํานวนมาก
และให้นําความในข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการกําหนดระยะเวลาของอายุใบอนุญาตที่ขอต่ออายุ ให้นําความในข้อ ๒๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม และหากปรากฏว่า
(๑) ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตเคยมีประวัติการฝ่าฝืนเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตหรือไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารซึ่งมีผลกระทบต่อผู้โดยสารเป็นจํานวนมาก หรือมีสถานะ
ทางการเงิ น ไม่ ดี หรื อ ที่ ผ่ า นมาไม่ ส ามารถประกอบกิ จ การมาได้ ด้ ว ยดี หรื อ มี เ หตุ ผ ลอื่ น อั น สมควร
โดยพิจารณาจากการประกอบกิจการที่ผ่านมา รัฐมนตรีจะต่ออายุใบอนุญาตให้มีอายุน้อยกว่าห้าปี
นับแต่วันที่ออกเป็นการเฉพาะรายก็ได้ หรือ
(๒) ผู้ยื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตเคยให้บริการตามใบอนุญาตเดิมอย่างต่อเนื่องด้วยดีมาแล้ว
สามครั้ง ครั้งละห้าปีติดต่อกัน (ได้รับใบอนุญาตและให้บริการอย่างต่อเนื่องมาแล้วสิบห้าปีขึ้นไป) และ
ไม่มีประวัติการฝ่าฝืนเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตหรือการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิ
ผู้ โ ดยสารซึ่ ง มี ผ ลกระทบต่ อ ผู้ โ ดยสารเป็ น จํ า นวนมาก รั ฐ มนตรี จ ะต่ อ อายุ ใ บอนุ ญ าตให้ มี อ ายุ สิ บ ปี
นับแต่วันที่ออกก็ได้
อายุขั้นสูงหรือหลักเกณฑ์การพิจารณาอายุขั้นสูงของอากาศยานที่ใช้งานอยู่ที่จะใช้เป็นเกณฑ์
ในการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ข้อ ๓๑ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่
ประกอบกิจการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
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ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอ
รับใบแทนต่อสํานักงาน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการแจ้งความด้วย
การออกใบแทนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามแบบใบอนุ ญ าตเดิ ม โดยให้ เ ขี ย น
หรือประทับคําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาตนั้น และให้ระบุวัน
เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนกํากับไว้
ข้อ ๓๒ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอจัดสรรเส้นทางบินตามสิทธิ
ของการให้บริการที่ได้รับอนุญาตต่อผู้อํานวยการภายในหกสิบวันนับจากวันที่ได้รับใบอนุญาต
การพิจารณาจัดสรรเส้นทางบินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเส้นทางบินที่ผู้อํานวยการ
ประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหยุดทําการบินตามสิทธิในเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนเกินกว่าสิบห้าวัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการก่อน
ข้อ ๓๓ ก่ อ นเริ่ ม ดํ า เนิ น กิ จ การ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตจะต้ อ งยื่ น เงื่ อ นไขในการขนส่ ง
(Condition of Carriage) ให้ผู้อํานวยการให้ความเห็นชอบ และต้องดําเนินการตามเงื่อนไขในการขนส่ง
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้อํานวยการก่อน
การให้ความเห็นชอบตามความในวรรคหนึ่งจะกระทําได้ต่อเมื่อเงื่อนไขในการขนส่งดังกล่าว
จะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ และต้องมีการกําหนดเกี่ยวกับค่าโดยสาร ค่าระวาง และ
ค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการขนส่ง เช่น ค่าบรรทุกสัมภาระ ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง ค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนชื่อในบัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตลอดจนความรับผิดอันเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๔ ก่อนเริ่มดําเนินกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่มีข้อความตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนดต่อผู้อํานวยการ เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการดํ า เนิ น กิ จ การของตนต่ อ สาธารณชนและเพื่ อ ผู ก พั น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับ ที่กระทรวงคมนาคมและสํานักงานกําหนดขึ้น ตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) มู ล ค่ า หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารต้ อ งไม่ ต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละห้ า ของจํ า นวนเงิ น ทุ น
จดทะเบียนตามข้อ ๑๙ ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้ปรับเพิ่มขึ้น
ภายหลังได้ และในกรณีที่ผู้อํานวยการสั่งเพิ่มวงเงินในหนังสือค้ําประกันธนาคาร ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ส่งหนังสือค้ําประกันของธนาคารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากสํานักงาน
(๒) มีระยะเวลาการค้ําประกันจนถึงวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตที่ได้รับ
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดดําเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีติดต่อกัน สามารถขอยกเว้น
หรื อ ยกเลิ ก การวางหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ธนาคาร โดยยื่ น คํ า ร้ อ งต่ อ ผู้อํ า นวยการพร้ อ มด้ ว ยงบการเงิ น
ตามข้อ กํ าหนดของกระทรวงพาณิช ย์ หรื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย และเอกสารหลัก ฐาน
หรื อ คํ า รั บ รองที่ แ สดงว่ า ไม่ เ คยมี ป ระวั ติ ห รื อ การร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์
การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารซึ่งมีผลกระทบต่อผู้โดยสารเป็นจํานวนมาก
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ผู้อํานวยการจะพิจารณาให้ยกเว้นหรือยกเลิกการวางหนังสือค้ําประกันธนาคารเมื่อตรวจสอบข้อมูล
และเอกสารหลักฐานแล้วปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการประกอบกิจการทั้งในด้าน
การให้บริการและในด้านของความปลอดภั ยในการเดินอากาศด้วยดี ตลอดมา และไม่เคยมีประวั ติ
การไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิผู้โดยสารซึ่งมีผลกระทบต่อผู้โดยสารเป็นจํานวนมาก
หากในเวลาต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตที่ได้รับการยกเว้นการวางหนังสือ
ค้ําประกันธนาคารตามวรรคสามมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าก่อหรืออาจก่อความเสียหายจาก
การประกอบกิจการของตนหรือได้กระทําการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่กระทรวงคมนาคมและ
สํานักงานกําหนดขึ้น และการฝ่าฝืนนั้นก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ
ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้วางหนังสือค้ําประกันธนาคารใหม่ โดยให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๓๕ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการจําหน่ายบัตรโดยสาร ไม่ว่าโดยรูปแบบ วิธีการ
หรือช่องทางใด ๆ จนกว่าจะได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศจากสํานักงานแล้ว
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบกิจการโดยการทําการบินจริง (Actual Flight Operation)
ตามสิ ท ธิ ใ นการประกอบกิ จ การแบบประจํ า มี กํ า หนดที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตภายในหนึ่ ง ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
ได้รับอนุญาต
ข้อ ๓๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่โอนสิทธิอันตนมีอยู่ตามใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ไปยังบุคคลอื่นและต้องไม่กระทําด้วยวิธีการใด ๆ อันเป็นการยินยอมให้เกิดการแฝงสิทธิทําการบิน
ในนามของผู้ได้รับอนุญาต หรือการถือหุ้นโดยนอมินีเพื่อเลี่ยงกฎหมาย
ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจพิจารณาว่าการกระทําในลักษณะใดถือว่าเป็นการโอนสิทธิ
หรือแฝงสิทธิหรือการถือหุ้นโดยนอมินีเพื่อเลี่ยงกฎหมาย
ข้อ ๓๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้อง
(๑) ให้บริการตามเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาต
(๒) ให้บริการอย่างต่อเนื่องตามกําหนดตารางการบิน (Schedule) ที่ประกาศกําหนดไว้
(๓) กําหนดอัตราค่าโดยสารและค่าระวางในอัตราที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประกาศอัตราค่าโดยสารและค่าระวางตาม (๓) และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการขนส่ง
รวมทั้ ง เงื่ อ นไขในการขนส่ ง อื่ น ๆ อย่ า งเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ ณ ที่ ทํ า การของผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต
สถานที่จําหน่ายบัตรโดยสาร และบนเว็บไซต์ของผู้ได้รับอนุญาต
ข้อ ๓๙ การให้ บริ การตามความตกลงระหว่ างผู้ ได้ รับ อนุญ าตให้ป ระกอบกิ จการค้ าขาย
ในการเดินอากาศแบบประจํามีกําหนดด้วยกัน หรือกับผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจํา
หรือกับผู้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศต่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับขนทางอากาศ
เช่น การใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน (Code share) ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ ทั้งนี้
ผู้อํานวยการจะให้ความเห็นชอบแก่การให้บริการดังกล่าว เมื่อเห็นว่าการบริการดังกล่าวจะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่สาธารณะ
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ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะขอเพิ่มหรือลดเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ให้ยื่นคําขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ผู้อํานวยการกําหนดมายังสํานักงาน ทั้งนี้ การพิจารณาให้เพิ่ม
หรื อ ลดเส้ น ทางบิ น ให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ารจั ด สรรเส้ น ทางบิ น ที่ ผู้ อํ า นวยการประกาศกํ า หนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ข้อ ๔๑ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ มาตรการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินประจําภายในประเทศและเส้นทางระหว่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดหรือตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ
ข้อ ๔๒ การควบรวมกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่สองรายขึ้นไปจะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบรวมกิจการและต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีและให้นําหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๗
มาใช้บังคับกับการให้ความเห็นชอบตามข้อนี้โดยอนุโลม
การควบรวมกิ จการตามวรรคหนึ่ ง นิติ บุคคลที่ เกิ ดจากการควบรวมกิ จการตามวรรคหนึ่ ง
ย่อมได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามใบอนุญาตจากผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม
ข้อ ๔๓ นอกจากที่กาํ หนดไว้ในข้อ ๓๑ ถึงข้อ ๔๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) คงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
แบบประจํามีกําหนดตามที่กําหนดในประกาศนี้ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
(๒) ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต ตลอดจนกฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งของรัฐมนตรี
คณะกรรมการ ผู้อํานวยการและของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๓) ดําเนินการให้ได้มาซึ่งใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศและปฏิบัติตามข้อกําหนดเกี่ยวกับ
การปฏิ บั ติ ต ลอดจน กฎ ระเบี ย บ ประกาศ คํ า สั่ ง ที่ เ กี่ ย วข้ อ งของรั ฐ มนตรี คณะกรรมการ
ผู้อํานวยการและของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
(๔) ดําเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ให้ไว้ เว้นแต่จะมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๔๔
(๕) รายงานการเปลี่ ย นแปลงในสาระสํ า คั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การประกอบกิ จ การ
(Substantial Changes) ต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการกําหนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๖) จัดส่งรายงานผลการประกอบกิจการและงบกระแสเงินสดทุก ๆ สามเดือนจนครบหนึ่งปี
นับจากวันที่เริ่มต้นการประกอบกิจการ (Actual Flight Operations) ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
(๗) จั ด ส่ ง งบกํ า ไรขาดทุ น และงบดุ ล ประจํ า ปี ต่ อ ผู้ อํ า นวยการเป็ น ประจํ า ทุ ก ปี ภ ายใน
เดื อ นพฤษภาคมของปี ถั ด ไป รวมทั้ ง ข้ อ มู ล ทางด้ า นการเงิ น อื่ น ๆ ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข
ที่คณะกรรมการกําหนด
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(๘) ดําเนินการต่ออายุกรมธรรม์ก่อนวันสิ้นสุดไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ทั้งนี้ การประกันภัย
จะต้องมีผลต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับก่อนหน้า
(๙) หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
ข้อ ๔๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดําเนินกิจการตามแผนธุรกิจที่ได้ยื่นไว้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย
ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามได้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตอาจขอเปลี่ ย นแปลงแผนธุ ร กิ จ ได้ แต่ ต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติตามแผนธุรกิจที่ได้ยื่นไว้ หรือไม่ปฏิบัติตาม
แผนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้คณะกรรมการมีอํานาจสั่งให้
ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นดําเนินการให้ถูกต้องตามแผนธุรกิจ
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจที่ไม่ใช่สาระสําคัญตามที่คณะกรรมการกําหนด ให้ผู้ได้รับ
ใบอนุญาตแจ้งให้ผู้อํานวยการทราบล่วงหน้า และรายงานให้ผู้อํานวยการทราบเมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีผล
ข้อ ๔๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการได้เมื่อ มีเหตุผ ล
อันเหมาะสมและจําเป็น แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการพิจารณาคําขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการก่อนเสนอให้รัฐมนตรี
พิจารณาอนุญาต
รัฐมนตรีจะอนุญาตให้พักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้
การพักการประกอบการจะอนุญาตให้พักได้ไม่เกินกว่าหนึ่งปี และรัฐมนตรีสงวนสิทธิในการพิจารณา
จัดสรรเส้นทางบินของผู้ได้รับใบอนุญาตให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นได้
ข้อ ๔๖ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดําเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้ผู้ที่ไ ด้รับใบอนุญาตดําเนินการ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ
(๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร ค่าระวาง หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
(๓) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขนส่ง
(๔) ปรับปรุงอากาศยานหรือเครื่องอํานวยความสะดวก
(๕) แก้ไขวงเงินความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(๖) ดําเนินการอื่นใดตามที่เหมาะสมและจําเป็น
ข้อ ๔๗ ใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้เมื่อ
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
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(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เริ่มประกอบกิจการโดยการทําการบินจริง (Actual Flight Operation)
ตามสิ ท ธิ ใ นการประกอบกิ จ การแบบประจํ า มี กํ า หนดที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตภายในหนึ่ ง ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
ได้รับอนุญาตตามข้อ ๓๖
ข้อ ๔๘ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจเพิกถอนเส้นทางบินใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตหากปรากฏว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาต
(๑) ไม่ทําการบินตามเส้นทางบินนั้น (Actual Flight Operations) ภายในหกเดือนนับแต่
วันที่ได้รับอนุญาต
(๒) ทําการบินตามเส้นทางบินนั้นไม่สม่ําเสมอตามตารางการบินที่ประกาศไว้ หรือไม่ทําการบิน
ต่อเนื่องทุกฤดูกาลการบิน
ข้อ ๔๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอกลับมาทําการบินในเส้นทางบินเดิมที่ถูกเพิกถอน
ตามข้อ ๔๘ จะสามารถขออนุญาตได้ต่อเมื่อเวลาล่วงพ้นไปแล้วหนึ่งฤดูกาลการบิน
ข้อ ๕๐ เมื่อปรากฏแก่ผู้อํานวยการว่าผู้ได้รับใบอนุญาตกระทําการดังต่อไปนี้ ให้ผู้อํานวยการ
มีอํานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการแก้ไขปรับปรุง หรือดําเนินการใดภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
(๒) ไม่ทําการบินตามเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้รับอนุญาต
(๓) ทําการบินตามเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตไม่สม่ําเสมอตามตารางการบินที่ประกาศกําหนด
(๔) ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ ประกาศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ
ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ ผู้อํานวยการ หรือทางราชการ
ประกาศกําหนด
(๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
(๖) ไม่ดําเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้ยื่นไว้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ
(๗) ไม่สามารถดําเนินการไปได้ด้วยความปลอดภัย
ข้อ ๕๑ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตรายใด
(๑) ถูกพักใช้ใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ
(๒) ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขแนบท้ า ยใบอนุ ญ าตในข้ อ ที่ มี ผ ลกระทบไม่ ร้ า ยแรง
ต่อความปลอดภัยและสาธารณะ
(๓) ไม่ทําการแก้ไขปรับปรุงหรือดําเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้อํานวยการกําหนดในข้อ ๕๐
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตได้โดยมีกําหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร
ผู้ถูกพักใช้ใบอนุญาตจะกลับมาให้บริการได้เมื่อใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศกลับมามีผลใช้ได้
หรือได้ดําเนินการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตครบถ้วน และรัฐมนตรี
มีคําสั่งให้กลับมาเริ่มประกอบกิจการได้
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ข้อ ๕๒ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตรายใด
(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กําหนดในประกาศนี้ โดยเฉพาะในเรื่องทุนจดทะเบียน หุ้น และกรรมการ
หรือเมื่อกรรมสิทธิ์ส่วนสาระสําคัญ (Substantial Ownership) และการควบคุมอันแท้จริง (Effective Control)
มิได้เป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๒) ถูกพักใช้ใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศเกินสองครั้งภายในระยะเวลาสองปี
(๓) ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ
(๔) ไม่สามารถดําเนินกิจการไปได้ด้วยดีหรือไม่สามารถดําเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
(๕) หยุดทําการบินตามสิทธิในเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเกินกว่า
สิบห้าวันโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้อํานวยการ
(๖) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการเดินอากาศตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยการเดิ น อากาศ ตลอดถึ ง กฎ ระเบี ย บ ประกาศ หรื อ คํ า สั่ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย
ในการเดินอากาศตามที่ผู้อํานวยการกําหนด และการฝ่าฝืนนั้นก่อให้เกิดอันตรายแก่การเดินอากาศ
(๗) มิ ไ ด้ ค วบคุ ม ดู แ ลให้ ก ารประกอบกิ จ การหรื อ การดํ า เนิ น การเดิ น อากาศเป็ น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
รัฐมนตรีมีอํานาจสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาต และให้สํานักงานประกาศให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
ส่วนที่ ๓
การประกอบกิจการแบบไม่ประจํา
ข้อ ๕๓ เพื่อประโยชน์แห่งส่วนนี้
“เที่ยวบินแบบไม่ประจํา” หมายความว่า เที่ยวบินแบบไม่ประจําเป็นครั้งคราว (Ad Hoc Charter)
เที่ยวบินรับส่งผู้ป่วยทางอากาศ (Air Ambulance/Medevac), เที่ยวบินรับส่งบุคคล (Own Use Charter)
หรื อ เที่ ย วบิ น รั บ ส่ ง ผู้ บ ริ ห ารหรื อ พนั ก งานของหน่ ว ยงาน (Corporate Charter) ที่ มี ร ะยะเวลา
การให้บริการตามสัญญาหรือความตกลง และเที่ยวบินแบบไม่ประจําที่มีกําหนดการเดินทาง (Program Charter)
“เที่ยวบินแบบไม่ประจําเป็นครั้งคราว (Ad Hoc Charter)” หมายความว่า เที่ยวบิน
เพื่อการเดินทางหรือท่องเที่ยวซึ่งให้บริการเป็นรายเที่ยวตามสัญญาหรือความตกลงที่ทําขึ้นกับกลุ่ม
หรือคณะบุคคลหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว
“เที่ยวบินแบบไม่ประจําที่มีกําหนดการเดินทาง (Program Charter)” หมายความว่า เที่ยวบิน
เพื่อการเดินทางหรือท่องเที่ยวซึ่งให้บริการเป็นช่วงระยะเวลาโดยมีกําหนดการเดินทางตามที่ได้ทําสัญญา
หรือความตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว”
ข้อ ๕๔ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเต็มจํานวน ดังนี้
(๑) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าล้านบาท
(๒) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็งชนิดเครื่องยนต์เดียว ไม่ต่ํากว่าสิบล้านบาท
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(๓) กรณีใช้เฮลิคอปเตอร์ ไม่ต่ํากว่าสามสิบล้านบาท
(๔) กรณีใช้บัลลูนเพื่อการรับขนผู้โดยสาร ไม่ต่ํากว่าเจ็ดล้านบาท
(๕) กรณีใช้อากาศยานประเภทอื่น ไม่ต่ํากว่าห้าล้านบาท
นอกจากเงินทุนจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ (๒)
ทั้งนี้ สําหรับกรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอํานาจจัดการของผู้ขอรับใบอนุญาตที่ใช้เฮลิคอปเตอร์
ให้บริการ จะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติการณ์จากสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานตรวจคนเข้าเมือ ง (กรณีเป็นผู้ที่ไม่มี
สัญชาติไทย) ด้วย
ข้อ ๕๕ อากาศยานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะจัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทอากาศยาน จํานวนเครื่องยนต์
ขนาดและน้ําหนัก
อายุของอากาศยาน
จํานวนอากาศยาน
อากาศยานปีกแข็ง
ไม่จํากัด
เป็นไปตามความเหมาะสม - สําหรับการรับขน - ตั้งแต่ ๑ ลํา ขึ้นไป
กั บ ลั ก ษณะการประกอบ คนโดยสารและ สําหรับเที่ยวบินแบบ
สิ น ค้ า ต้ อ งไม่ เ กิ น ไม่ประจําเป็นครั้งคราว
กิจการที่เสนอขอ
๑๖ ปี นับตั้งแต่ (Ad Hoc Charter)
วันผลิต
เที่ยวบินที่รบั ขนเฉพาะสินค้า
- สําหรับการรับขน (All - Cargo) เที่ยวบิน
เฉพาะสินค้า (All- รับส่งผู้ป่วยทางอากาศ
Cargo) ต้องไม่เกิน (Air Ambulance/Medevac)
๑๘ ปี นับตั้งแต่ เที่ยวบินรับส่งบุคคล
วันผลิต
(Own Use Charter)
เที่ยวบินรับส่งผู้บริหาร
หรือพนักงานของหน่วยงาน
(Corporate Charter)
- ตั้งแต่ ๒ ลํา ขึ้นไปสําหรับ
เที่ ย วบิ น แบบไม่ ป ระจํ า
ที่ มี กํ า หนดการเดิ น ทาง
(Program Charter)
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ประเภทอากาศยาน จํานวนเครื่องยนต์
ขนาดและน้ําหนัก
อายุของอากาศยาน
จํานวนอากาศยาน
เฮลิคอปเตอร์ ก ร ณี ทํ า ก า ร บิ น ไ ม่ จํ า กั ด ข น า ด แ ล ะ ไม่เกิน ๕ ปี นับตั้งแต่ - ตั้งแต่ ๑ ลํา ขึ้นไป
ในเขตชุ มชนต้ องมี น้ํ า หนั ก ของอากาศยาน วันผลิต
๒ เ ค รื่ อ ง ย น ต์ ทั้ ง นี้ เป็ น ไปตามความ
และต้ องเป็ นไปตาม เ ห ม า ะ ส ม กั บ บ ริ ก า ร
ประกาศกระทรวง ที่เสนอขอ
ค ม น า ค ม เรื่ อ ง
การปฏิ บั ติ การบิ น
ของเฮลิคอปเตอร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
บัลลูนหรืออากาศยาน ไม่จํากัดขนาดและน้ําหนักของอากาศยาน ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริการที่เสนอขอ
ประเภทอื่น
โดยผู้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งระบุ แ บบ จํ า นวน ปริ ม าตรความจุ (กรณี บั ล ลู น ) และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรายละเอียดในการใช้เพื่อให้บริการมาเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อ ๕๖ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่ชีวิต
ร่างกาย ตลอดจนทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่สาม โดยรายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ และวงเงินประกันขั้นต่ําสําหรับผู้โดยสาร สัมภาระและสินค้า
ต้องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ ทั้งนี้ วงเงินประกันภัย
ขั้นต่ําสําหรับผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้าและบุคคลที่สาม ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ค.
เมื่ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง วงเงิ น ประกั น ภั ย ขั้ น ต่ํ า สํ า หรั บ ผู้ โ ดยสาร
สัมภาระ สินค้าและบุคคลที่สาม ให้ผู้อํานวยการประกาศกําหนดภาคผนวก ค. ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
ข้อ ๕๗ ให้นําความในข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ
กับการยื่นคําขอ และการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจํา
โดยอนุโลม
ข้อ ๕๘ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจําให้มีอายุห้าปี
นับแต่วันที่ออก เว้นแต่มีการเลิกประกอบกิจการ ให้ถือว่าใบอนุญาตสิ้นอายุในวันที่รัฐมนตรีอนุญาต
ให้เลิกกิจการได้
ข้อ ๕๙ ให้นําความในข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอต่ออายุและการพิจารณา
ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจําโดยอนุโลม
ข้อ ๖๐ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ ใ นที่ เ ปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่
ประกอบกิจการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในกรณีที่ใบอนุญาต สูญหาย ถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่น
คําขอรับใบแทนต่อผู้อํานวยการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการรับแจ้งความด้วย
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การออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตเดิม โดยให้เขียน
หรือประทับคําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาตนั้น และให้ระบุวัน
เดือน ปีที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนกํากับไว้
ข้อ ๖๑ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการจําหน่ายหรือเปิดให้จองที่นั่ง ไม่ว่าโดยรูปแบบ
วิธีการ หรือช่องทางใด ๆ จนกว่าจะได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศจากสํานักงาน
ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบกิจการโดยการทําการบินจริง (Actual Flight Operation)
ตามสิทธิในการประกอบกิจการแบบไม่ประจําที่ได้รับอนุญาตภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๖๒ ให้นําความในข้อ ๓๔ ข้อ ๓๗ ข้อ ๓๙ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ มาใช้บังคับ
กับการประกอบกิจการของผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจําโดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการจําหน่ายบัตรโดยสารโดยตรงให้แก่สาธารณชน
เป็นรายบุคคลในลักษณะเดียวกับผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบประจํา
มีกําหนด ทั้งนี้ การให้บริการจะต้องมีลักษณะเป็นการเช่าเหมาทั้งลําหรือเช่าเหมาบางส่วน
ข้อ ๖๔ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ มาตรการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ทั้งในเส้นทาง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ข้อ ๖๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการได้เมื่อ มีเหตุผ ล
อันเหมาะสมและจําเป็น แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการพิจารณาคําขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการก่อนเสนอให้รัฐมนตรี
พิจารณาอนุญาต
รัฐมนตรีจะอนุญาตให้พักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการนั้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้
การพักการประกอบการจะอนุญาตให้พักได้ไม่เกินกว่าหนึ่งปี
ข้อ ๖๖ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดําเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดําเนินการอย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ
(๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขนส่ง
(๓) ปรับปรุงอากาศยานหรือเครื่องอํานวยความสะดวก
(๔) แก้ไขวงเงินความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่เหมาะสมและจําเป็น
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ข้อ ๖๗ ใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้เมื่อ
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เริ่มประกอบกิจการโดยการทําการบินจริง (Actual Flight Operation)
ตามสิทธิในการประกอบกิจการแบบไม่ประจําที่ได้รับอนุญาตภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ตามข้อ ๖๑
ข้อ ๖๘ เมื่อปรากฏแก่ผู้อํานวยการว่าผู้ได้รับใบอนุญาตกระทําการดังต่อไปนี้ ให้ผู้อํานวยการ
มีอํานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการแก้ไขปรับปรุง หรือดําเนินการใดภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
(๒) กรณีให้บริการเที่ยวบินแบบไม่ประจําที่มีกําหนดการเดินทาง (Program Charter)
แต่ทําการบินตามเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตไม่สม่ําเสมอ
(๓) ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ก ารให้ เ ป็ น ไปตามกฎ ระเบี ย บ ประกาศ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ ผู้อํานวยการ หรือทางราชการ
ประกาศกําหนด
(๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
(๕) ไม่ดําเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้ยื่นไว้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ
(๖) ไม่สามารถดําเนินการไปได้ด้วยความปลอดภัย
ข้อ ๖๙ ให้นําความในข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ มาใช้บังคับกับการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบไม่ประจําโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
การประกอบกิจการการบินพาณิชย์อื่น
ข้อ ๗๐ เพื่อประโยชน์แห่งส่วนนี้ การประกอบกิจการการบินพาณิชย์อื่น ได้แก่
(๑) การประกอบกิจการการบินที่ไม่ต้องได้รับใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศตามที่กําหนด
ในข้อบังคับหรือข้อกําหนดว่าด้วยใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ ดังต่อไปนี้
(ก) การใช้อากาศยานบรรทุกผู้โดยสารในการบินชมภูมิประเทศที่ ขึ้น - ลง ณ ที่เดียวกัน
ดังนี้
๑) เครื่องบินที่มีน้ําหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินไม่เกินห้าพัน
เจ็ดร้อยกิโลกรัมหรือมีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกินเก้าที่นั่ง และ
๒) เฮลิคอปเตอร์ที่มีน้ําหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินไม่เกิน
สามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองกิโลกรัมหรือมีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกินสี่ที่นั่ง
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(ข) การใช้อากาศยานบินรับจ้างเพื่อ
๑) ฉีดพ่น โปรย และหว่านเพื่อการเกษตร ตลอดจนควบคุมสัตว์เลี้ยงและสัตว์
ที่บุกรุกเพื่อการปศุสัตว์
๒) โฆษณา (Advertisement) เช่น การลากป้าย เป็นต้น
๓) ถ่ายภาพทางอากาศและสํารวจพื้นที่ (Aerial Photography or Survey)
๔) ดับเพลิง (Fire Fighting)
๕) สํารวจสายส่งกําลังไฟฟ้าแรงสูงและท่อขนส่งเชื้อเพลิง (Power Line or
Pipeline Patrol)
๖) การบินทดสอบเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(ค) การใช้อากาศยานบินเพื่อทิ้งร่มอากาศภายในรัศมียี่สิบห้าไมล์ของสนามบินที่บินขึ้น
(๒) การใช้อากาศยานเพื่อการอื่นตามที่สํานักงานประกาศกําหนด เช่น Drone, UAV, อากาศยาน
ปีกหมุนที่รับขนภายนอก (External Load) เป็นต้น
ข้อ ๗๑ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วเต็มจํานวน ดังนี้
(๑) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ไม่ต่ํากว่ายี่สิบห้าล้านบาท
(๒) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็งชนิดเครื่องยนต์เดียว ไม่ต่ํากว่าสิบล้านบาท
(๓) กรณีใช้เฮลิคอปเตอร์ ไม่ต่ํากว่าสามสิบล้านบาท
(๔) กรณีใช้บัลลูน เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ํากว่าสี่ล้านบาท
(๕) กรณีใช้อากาศยานประเภทอื่น ไม่ต่ํากว่าสามล้านบาท
นอกจากเงินทุนจดทะเบียนตามวรรคแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ (๒)
สํ า หรั บ กรรมการ ผู ้ จั ด การ หรื อ บุ ค คลผู ้ มี อํ า นาจจั ด การของผู ้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตที่ ใ ช้ เ ฮลิ ค อปเตอร์
ให้ บริ ก ารจะต้อ งผ่ า นการตรวจสอบประวัติ แ ละพฤติก ารณ์จากสํ านั กข่ า วกรองแห่ งชาติ สํ านั กงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (กรณีเป็นผู้ที่ไม่มี
สัญชาติไทย) ด้วย
ข้อ ๗๒ อากาศยานที่ผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าต จะจั ด หามาเพื่ อ ใช้ ใ นการประกอบกิ จ การต้ อ ง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทอากาศยาน จํานวนเครื่องยนต์
อากาศยานปีกแข็ง
ไม่จํากัด

ขนาดและน้ําหนัก
อายุของอากาศยาน จํานวนอากาศยาน
- การบรรทุกผู้โดยสารในการบินชมภูมิประเทศที่ขึ้น - ลง ต้องไม่เกิน ๑๖ ปี อย่างน้อย ๑ ลํา
ณ ที่เดียวกัน ตามข้อ ๗๐ (๑) (ก) ต้องใช้เครื่องบิน นับตั้งแต่วันผลิต
ที่มีน้ําหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบิน
ไม่เกิน ๕,๗๐๐ กิโลกรัม หรือมีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกิน
๙ ที่นั่ง
- การบินรับจ้างและการทิ้งร่มอากาศ ตามข้อ ๗๐ (๑) (ข)
(ค) และการใช้ อากาศยานเพื่ อการอื่ น ตามข้ อ ๗๐ (๒)
ไม่จํากัดขนาดและน้ําหนักของอากาศยาน ทั้งนี้ เป็นไป
ตามความเหมาะสมกั บ ลั ก ษณะการประกอบกิ จ การ
ที่เสนอขอ
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ประเภทอากาศยาน จํานวนเครื่องยนต์
เฮลิคอปเตอร์ ก ร ณี ทํ า ก า ร บิ น
ในเขตชุ ม ชนต้ อ งมี
๒ เครื่ องยนต์ และ
ต้องเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงคมนาคม
เรื่ อ ง การปฏิ บั ติ
การบินของเฮลิคอปเตอร์
ในเขตกรุงเทพมหานคร

ขนาดและน้ําหนัก
อายุของอากาศยาน จํานวนอากาศยาน
- การบรรทุกผู้โดยสารในการบินชมภูมิประเทศที่ขึ้น - ลง ต้องไม่เกิน ๕ ปี อย่างน้อย ๑ ลํา
ณ ที่ เ ดี ย วกั น ตามข้ อ ๗๐ (๑) (ก) ต้ อ งใช้ นับตั้งแต่วันผลิต
เฮลิคอปเตอร์ที่มีน้ําหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้
ในคู่ มือการบิ นไม่ เ กิน ๓,๑๙๒ กิโลกรัม หรือมี ที่ นั่ ง
ผู้โดยสารไม่เกิน ๔ ที่นั่ง
- การบิน รับ จ้างและการทิ้ งร่ มอากาศ ตามข้ อ ๗๐
(๑) (ข) (ค) และการใช้ อ ากาศยานเพื่ อ การอื่ น
ตามข้ อ ๗๐ (๒) ไม่จํากั ดขนาดและน้ํ าหนั กของอากาศยาน
ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริการที่เสนอขอ
บัลลูนหรืออากาศยาน ไม่จํากัดขนาดและน้ําหนักของอากาศยาน ทั้งนี้ เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริการที่เสนอขอ โดยผู้ขออนุญาตต้องระบุ
ประเภทอื่น
แบบ จํานวน ปริมาตรความจุ (กรณีบัลลูน) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งรายละเอียดในการใช้เพื่อให้บริการ
มาเพื่อประกอบการพิจารณา ทั้งนี้ การใช้บัลลูนทําการบินจะอนุญาตเฉพาะการทําการบินรับจ้างตามข้อ ๗๐ (๑) (ข)
และการใช้อากาศยานเพื่อการอื่นตามข้อ ๗๐ (๒) เฉพาะในการทําการบินบางประเภทที่สามารถใช้บัลลูนได้เท่านั้น

ข้อ ๗๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องจัดให้มีการประกันภัยที่ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
แก่ ชี วิ ต ร่ างกาย ตลอดจนทรั พ ย์ สิน ของผู้โ ดยสารและบุค คลที่ สาม โดยรายละเอี ยดและเงื่ อ นไข
ในกรมธรรม์ ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากผู้ อํ า นวยการ และวงเงิ น ประกั น ขั้ น ต่ํ า สํ า หรั บ ผู้ โ ดยสาร
สัมภาระและสินค้า ต้องเป็นไปตามที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ วงเงินประกันภัยขั้นต่ําสําหรับผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้าและบุคคลที่สาม ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้
ในภาคผนวก ค.
เมื่ อ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ มี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง วงเงิ น ประกั น ภั ย ขั้ น ต่ํ า สํ า หรั บ ผู้ โ ดยสาร
สัมภาระ สินค้าและบุคคลที่สาม ให้ผู้อํานวยการประกาศกําหนดภาคผนวก ค. ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
ข้อ ๗๔ ให้ นํ า ความในข้ อ ๒๒ ข้ อ ๒๓ ข้ อ ๒๔ ข้ อ ๒๕ ข้ อ ๒๖ และข้ อ ๒๗
มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอ และการพิจารณาออกใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
แบบกิจการการบินพาณิชย์อื่นโดยอนุโลม
ข้อ ๗๕ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบกิจการการบินพาณิชย์อื่น
ให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออก
ข้อ ๗๖ ให้นําความในข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ มาใช้บังคับกับการยื่นคําขอต่ออายุและการพิจารณา
ต่ออายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบกิจการการบินพาณิชย์อื่นโดยอนุโลม
ข้อ ๗๗ ผู้ไ ด้รั บใบอนุ ญ าตต้อ งแสดงใบอนุญ าตไว้ ในที่เ ปิ ดเผย เห็น ได้ง่ าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในกรณีที่ใบอนุญาต สูญหาย ถูกทําลาย หรือ ชํารุดในสาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ยื่นคําขอรับใบแทนต่อผู้อํานวยการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการรับแจ้งความด้วย
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การออกใบแทนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตเดิม โดยให้เขียน
หรือประทับคําว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาตนั้น และให้ระบุวัน เดือน ปี
ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนกํากับไว้
ข้อ ๗๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องเริ่มประกอบกิจการโดยการทําการบินจริง (Actual Flight Operation)
ตามสิทธิในการประกอบกิจการการบินพาณิชย์อื่นที่ได้รับอนุญาตภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ข้อ ๗๙ ให้นําความในข้อ ๓๗ ข้อ ๔๒ ข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการ
ของผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การค้ า ขายในการเดิ น อากาศแบบกิ จ การการบิ น พาณิ ช ย์ อื่ น
โดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตอาจขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการได้เมื่อ มีเหตุผ ล
อันเหมาะสมและจําเป็น แต่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ให้คณะกรรมการพิจารณาคําขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการก่อนเสนอให้รัฐมนตรี
พิจารณาอนุญาต
รัฐมนตรีจะอนุญาตให้พักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการตามวรรคหนึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า
การพั ก การประกอบกิ จ การหรื อ เลิ ก กิ จ การนั้ น จะไม่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ ทั้ ง นี้
การพักการประกอบการจะอนุญาตให้พักได้ไม่เกินกว่าหนึ่งปี
ข้อ ๘๑ เมื่ อ มี เ หตุ อั น ควรเชื่ อ ได้ ว่ า การดํ า เนิ น กิ จ การของผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายใด
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะให้ผู้อํานวยการมีอํานาจสั่งให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ
(๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการขนส่ง
(๓) ปรับปรุงอากาศยานหรือเครื่องอํานวยความสะดวก
(๔) แก้ไขวงเงินความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่อให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่เหมาะสมและจําเป็น
ข้อ ๘๒ ใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้เมื่อ
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เริ่มประกอบกิจการโดยการทําการบินจริง (Actual Flight Operation)
ตามสิทธิในการประกอบกิจการการบินพาณิชย์อื่นที่ได้รับอนุญาตภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต
ตามข้อ ๗๘
ข้อ ๘๓ เมื่อปรากฏแก่ผู้อํานวยการว่าผู้ได้รับใบอนุญาตกระทําการดังต่อไปนี้ ให้ผู้อํานวยการ
มีอํานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทําการแก้ไขปรับปรุง หรือดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
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(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
ค้าขายในการเดินอากาศที่รัฐมนตรี คณะกรรมการ ผู้อํานวยการ หรือทางราชการประกาศกําหนด
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
(๔) ไม่ดําเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้ยื่นไว้โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อํานวยการ
(๕) ไม่สามารถดําเนินการไปได้ด้วยความปลอดภัย
ข้อ ๘๔ ให้นําความในข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ มาใช้บังคับกับการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอน
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศแบบกิจการการบินพาณิชย์อื่นโดยอนุโลม
หมวด ๓
การกํากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๘๕ เพื่อประโยชน์ในการกํากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตและเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตคงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ผู้อํานวยการติดตามตรวจสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ การบริหารจัดการ
สถานะทางการเงิน และการดําเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อ คุณสมบัติ ข องผู้ได้ รับอนุญาต
โดยให้มีอํานาจเรียกดูข้อมูลและเอกสารหลักฐานทางการเงินตามที่กําหนดในภาคผนวก ข. หรือเอกสาร
หลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันจากผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบ
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๖ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศที่ออกให้ก่อนวันที่ประกาศนี้
ใช้บังคับและยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ใบอนุญ าต และให้ ถือ ว่ าใบอนุญ าตนั้ น เป็น ใบอนุ ญ าตที่ อ อกให้ต ามประกาศนี้ โดยผู้ ได้ รั บ อนุ ญ าต
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและบทบัญญัติที่กําหนดในประกาศนี้ และหากใบอนุญาตใดยังมีอายุ
คงเหลื อ เกิ น กว่ า หนึ่ ง ปี ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตนั้ น จะต้ อ งแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง ให้ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะ
ต้องห้ามตามที่กําหนดในประกาศนี้ภายในระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถ
ดําเนินการได้ภายในระยะเวลาที่กําหนดให้ใบอนุญาตนั้นเป็นอันใช้ไม่ได้
ใบอนุญาตที่ถูกเพิกถอนไปก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับให้ถือว่าใบอนุญาตนั้นเป็นใบอนุญาต
ที่ถูกเพิกถอนตามประกาศนี้
ข้อ ๘๗ บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือข้อกําหนดใด ๆ ที่ออก
โดยอาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ (๔) ข้อ ๔ ข้อ ๗ ข้อ ๙ และข้อ ๑๗ แห่งประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้มีผลใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งต่อประกาศนี้

เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๓๐๑ ง

หน้า ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ข้อ ๘๘ บรรดาคําขอซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ประกาศนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นคําขอตามประกาศนี้และให้ดําเนินการกับคําขอดังกล่าวตามประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ภาคผนวก ก.
แบบแสดงรายละเอียดของเงินทุน (Financial Requirement Form)
ชื่อนิตบิ คุ ลผู้ยนื่ คําขอ
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-Mail
ชื่อผูต้ ดิ ต่อ/โทรศัพท์/EMail
วัน/เวลาทีย่ ื่นคําขอ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั คําขอ

คํารับรองของผู้ยื่นคําขอ

ข้าพเจ้า .......................................... และ .........................................
และ ................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท ............................................................. ผู้ยื่นคําขอ
ขอรับรองว่า
 ค่าใช้จ่ายในการเริ่มประกอบการ (Start Up Costs) ที่ระบุใน
แบบแสดงรายละเอียดของเงินทุนฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน และอยู่บนพื้นฐานการประมาณการที่สมเหตุสมผล
 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (Operating Costs) สอดคล้องกับ
ระยะเวลา ๙0 วันแรกของการประกอบการ และอยู่บนพื้นฐานการ
ประมาณการที่สมเหตุสมผล
 ข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดเป็นความจริง
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ ........................................ ลงชื่อ ........................................
(............................................)
(............................................)
ลงชื่อ ........................................ ลงชื่อ ........................................
(............................................)
(............................................)
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

รายงานค่าใช้จ่ายในการเริ่มประกอบการ (Start-Up Cost Statement)
ให้ชี้แจงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการเริ่มประกอบกิจการที่เสนอขอใบอนุญาต

Line

Cost Category

10
11
12
13
14

Aircraft:
- Acquisition and leasing
- Tooling, reconfiguration and improvement
- Importation, registration and certification
- Others (specify)

20
21
22
23
24
30
31
32
33
34
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
60
61
62
63
64
65
99

Training:
- Flight crew
- Flight attendance
- Maintenance staff
- Others (specify)
Facilities:
- Office
- Airports
- Hangar
- Others (specify)
Inventory, Equipment and Supplies:
- Fuel
- Spare parts
- Catering and operational equipment
- Manuals
- Uniforms
- Others (specify)
Professional Fees:
- Legal
- Consulting
- Incorporation
- Others (specify)
Administrative:
- Administrative and operational salaries
- Computer and software systems
- Marketing and promotion
- Office furniture and equipment
- Others (specify)
Total Start-Up Costs

Start-Up Costs
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้ว

ค่าใช้จ่ายที่คาดการณ์

บาท

บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

บาท

รายงานค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ๙๐ วันแรกของการประกอบการ
(90-Day Operating Statement)
ให้ชี้แจงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (Operating Costs) สอดคล้องกับระยะเวลา ๙0 วันแรก ของการประกอบการ ที่เสนอ
ขออนุญาตที่อยู่บนพื้นฐานการประมาณการที่สมเหตุสมผล

Line

Expense Category

101
102
103
200
201
202
203
204
205
206

Aircraft Type:
Number of aircraft
Block hours of operation for 90-day reporting period
Salaries and Benefits:
- Pilot
- Flight Attendances
- Maintenance staff
- Airport and passenger services personnel
- Management, sales and administration
Others (specify)
Subtotal:
Aircraft:
- Acquisition and lease
- Fuel and oil
- Maintenance
- Insurance
- Others (specify)
Subtotal:
Passenger services:
- Catering
- In-flight entertainment
- Others (specify)
Subtotal:
Airport and air Navigation:
- Air navigation fees
- Landing and terminal fees
- Ground handling and loading
- Others (specify)
Subtotal:
Sales and Administrative:
- Office building
- Administrative and overhead
- Information systems
- Sales and Marketing
- Interest charges
- Others (specify)
Total 90-Day Operating Costs

300
301
302
303
304
305
400
401
402
403
500
501
502
503
504
600
601
602
603
604
605
999

Aircraft Type#1

บาท

Aircraft Type#2

บาท

Totals

บาท

รายงานความต้องการทางการเงิน (Financial Requirement Statement)
รายงานนี้จัดทําเพื่อการคํานวณ
1. ความต้องการทางการเงิน
2. จํานวนเงินทุนที่ต้องการซึ่งจะต้องจัดหาจากทุนของเจ้าของกิจการ และ
3. ดุลความต้องการทางการเงินซึ่งไม่ได้จํากัดว่าจะต้องจัดหาจากทุนของเจ้าของกิจการ

Line

Description

1000
1001
1002
1003

Shareholders’ or Partners’ Equity/Deficit (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่ประกอบกิจการแล้ว)
Equity/ (Deficit) (from audited balance sheet, deficit reported as a negative number)
Start-up costs incurred prior to financial statement year-end date
Net equity/ (deficit) (line 1001+ line 1002, deficit reported as a negative number)

2000
2001
2002
2003
2004
2005

Financial Requirement
Start-up costs (line 99 from Start-up Cost Statement)
Operating costs (line 999 from 90-Day Operating Statement)
Total costs (line 2001+line 2001)
Net deficit, if any (from line 1003, deficit reported as a negative)
Financial Requirement (line 2003 + line 2004)

3000
3001
3002
3003

Capital Funding Requirement
50% of total costs (line 2003x50%)
Net deficit, if any (from line 1003, deficit reported as a negative)
Capital funding requirement (line 3001- line 3002; if negative, enter zero)

4000
4001
4002
4003

Balance of Funding Requirement
Financial Requirement (from line 2005)
Capital funding requirement (from line 3003)
Balance of Funding Requirement (line 4001- line 4002)

บาท

รายการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ยนื่ (Submission Checklist)
ลําดับ
รายการข้อมูลและเอกสารที่ยื่น
1 Business plan, which should include the following information;
(a) A description of the type of air service that will be provided, including whether the schedule and
charter type services will be offered;
(b) The market and the region within which the applicant intends to operate;
(c) The routes that will be operated and the frequency of flights;
(d) The type and number of aircraft that will be operated; and
(e) A summary of any significant agreements or partnerships that will influence how the air service will be
provided and the cost to provide the service.
2

Business plan, which should include the following information;
(a) Proposed block hour utilization per aircraft under conditions of optimum demand;
(b) The individual start-up costs, as reported within the Start-up Cost Statement; and
(c) The individual operating costs, as reported within the 90-Day Operating Statement.

3

Aircraft purchase and lease agreements, detailing the cost to purchase or lease the aircraft.

4

Audited Financial Statement for the most recent fiscal period (only applies to applicants that are
already operating a business).
List of start-up costs incurred prior to the year-end date of the most recent audited financial
statement (only applies to applicants that are already operating a business).
Most recent monthly unaudited financial statements (only applies to applicants that are already
operating a business).
Statement or other summary confirming sources of funds that will be used to meet the financial
requirement (i.e., share capital, line of credit, shareholder loan, other liquid assets, etc.).
For any shareholder or partner capital contributions, provide;
(a) Proof amounts have been deposited into the applicant’s bank account (i.e., bank statement);
(b) Corporate minutes confirming that the shares have been issued and fully paid for; and
(c) Board of directors’ resolution, share certificate, or written statement from each partner stating that
the indentified share or partners’ capital will not be redeemed or withdrawn for at least one year after
the issuance of the license.

5
6
7
8

9

Financing agreements (i.e., line of credit, shareholder loan, etc.) disclosing all of the terms and
conditions under which the funds have been or will be provided.

มี

ภาคผนวก ข.
รายการเอกสารประกอบการตรวจสอบความพร้อมทางการเงิน (Financial Fitness)
1. สําหรับการยื่นขออนุญาตครั้งแรกและการขอต่ออายุ
(๑) บัญชีบริหารภายในล่าสุด (internal management accounts) และบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้วย้อนหลัง ๑ปีงบประมาณ (ถ้ามี)
(๒) ประมาณการงบดุลและประมาณการงบกําไรขาดทุนล่วงหน้า ๕ ปี
(๓) หลั ก เกณฑ์พื้นฐานที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ซึ่งพิจารณาจากรายการต่างๆ เช่น
เชื้อเพลิง อัตราค่าโดยสารค่าระวาง เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน การซ่อมบํารุง ค่าเสื่อม ความผันผวนของ
อั ต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตรา ค่า บริ ก ารสนามบิ น ค่า บริ ก ารเครื่อ งอํ า นวยความสะดวกในการเดิ น อากาศ
ค่าบริการภาคพื้น ประกันภัย และการคาดการณ์ปริมาณจราจรกับรายได้ เป็นต้น
(๔) รายละเอียดของค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (start-up costs) ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่
ยื่นคําขอใบอนุญาตจนถึงเวลาที่เริ่มประกอบกิจการและคําอธิบายค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
(๕) รายละเอียดของแหล่งเงินทุนที่มีอยู่และที่ประมาณการไว้
(๖) รายละเอียดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมทั้งสัญชาติและชนิดหรือประเภทของหุ้นที่ถือตลอดจนหนังสือ
บริคณห์สนธิและข้อบังคับของนิติบุคคล หากผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้นใดในนิติบุคคลจะต้อง
แสดงข้อมูลรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในกลุ่มด้วย
(๗) ประมาณการงบกระแสเงินสดและแผนสภาพคล่องล่วงหน้า ๕ ปีแรกของการประกอบกิจการ
(๘) รายละเอียดทางการเงินในการซื้อหรือเช่าอากาศยาน ในกรณีการเช่าอากาศยานต้องยื่นสัญญา
เช่าอากาศยานหรือหนังสือแสดงเจตจํานง (LOI) หรือบันทึกความตกในการเช่าอากาศยานมา (MOU) ด้วย
(๙) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
2. สําหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของนิติบุคคลหรือรูปแบบการประกอบกิจการ/
การให้บริการ ที่มีผลกระทบทางด้านการเงิน
(๑) บัญชีบริหารภายในล่าสุด (internal management accounts) และบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้วย้อนหลัง ๑ปีงบประมาณ (ถ้ามี)
(๒) รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยละเอียด เช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทการให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงทุนจกทะเบียน การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เป็นต้น
(๓) ประมาณการงบดุ ล และประมาณการงบกํ า ไรขาดทุ น ของปี ง บประมาณปั จ จุ บั น รวมทั้ ง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกิจกรรมที่มีผลสําคัญต่อภาระทางการเงินทั้งหมด
(๔) ค่าใช้จ่ายและรายได้ในอดีตและประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ในอนาคตซึ่งพิจารณาจากรายการ
ต่างๆ เช่น เชื้อเพลิง อัตราค่าโดยสารค่าระวาง เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน การซ่อมบํารุง ค่าเสื่อม ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน ค่าบริการสนามบิน ค่าบริการเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ ค่าบริการ
ภาคพื้น ประกันภัย และการคาดการณ์ปริมาณจราจรกับรายได้ เป็นต้น
(๕) งบกระแสเงินสดประมาณการและแผนสภาพคล่องสําหรับปีงบประมาณต่อไป รวมทั้งรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกิจกรรมที่มีผลสําคัญต่อภาระทางการเงินทั้งหมด
(๖) รายละเอียดทางการเงินในการซื้อหรือเช่าอากาศยาน ในกรณีการเช่าอากาศยานต้องยื่นสัญญา
เช่าอากาศยานหรือหนังสือแสดงเจตจํานง (LOI) หรือบันทึกความตกในการเช่าอากาศยานมา (MOU) ด้วย
(๗) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด

-23. สําหรับตรวจสอบการคงไว้ซึ่งความพร้อมทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาต
(๑) บัญชีที่ตรวจสอบแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน รวมทั้งบัญชีบริหารภายในและงบดุล
ล่าสุด
(๒) ประมาณการงบดุลและประมาณการงบกําไรขาดทุนของปีงบประมาณที่จะมาถึง
(๓) ค่าใช้จ่ายและรายได้ในอดีตและประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ในอนาคตซึ่งพิจารณาจากรายการ
ต่าง ๆ เช่น เชื้อเพลิง อัตราค่าโดยสารค่าระวาง เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน การซ่อมบํารุง ค่าเสื่อม ความผัน
ผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ค่ าบริการสนามบิน ค่าบริการเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ค่าบริการภาคพื้น ประกันภัย และการคาดการณ์ปริมาณจราจรกับรายได้ เป็นต้น
(๔) ประมาณการงบกระแสเงินสดและแผนสภาพคล่องสําหรับปีงบประมาณต่อไป
(๕) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
……………...................................

ภาคผนวก ค.
วงเงินประกันภัยขัน้ ต่ํา
1. คนโดยสาร 113,100 SDRs ต่อคน ต่อครั้ง
2. สัมภาระ at 1,131 SDRs ต่อคน ต่อครั้ง
3. สินค้า 19 SDRs ต่อกิโลกรัม
4. บุคคลที่สาม ต่อครั้ง/ต่ออากาศยาน 1 ลํา ดังนี้
ประเภท (Category)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

มวลวิ่งขึ้นสูงสุดตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือการบิน (MTOM(kg))
‹ 500
‹ 1 000
‹ 2 700
‹ 6 000
‹ 12 000
‹ 25 000
‹ 50 000
‹ 200 000
‹ 500 000
≥ 500 000

วงเงินประกันภัยขั้นต่ํา
(million SDRs)
0.75
1.5
3
7
18
80
150
300
500
700

สําหรับการจัดทําประกันภัยแบบ Combined Single Limit Required (CSL) ต้องจัดทําใน
วงเงินประกันภัยขัน้ ต่ําสําหรับอากาศยานแต่ละลํา โดยคํานวณจาก
1. คนโดยสาร 113,100 SDRs คูณด้วยจํานวนสูงสุดของผู้โดยสารที่รับขนบนอากาศยานนั้น และ
2. สัมภาระ 1,131 SDRs คูณด้วยจํานวนสูงสุดของผู้โดยสารที่รับขนบนอากาศยานนั้น และ
3. สินค้า 19 SDRs คูณด้วยจํานวนน้ําหนักของสินค่าที่รับขน (กิโลกรัม) และ
4. บุคคลที่สาม ตามอัตราที่กําหนดในตาราง
.......................................
หมายเหตุ: หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Right-SDR) หมายความว่า หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงินในกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศ

ภาคผนวก ง.
แผนธุรกิจสายการบิน (Business Plan) ตามข้อ ๒๒ (๙)
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
1. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้พิจารณาแผนธุรกิจสายการบิน
ได้ทราบภาพรวมทั้งหมดของโครงการประกอบการสายการบิน และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน รายละเอียด
ประกอบด้วย
1.1 ลักษณะและแนวคิดของธุรกิจสายการบิน
1.2 โอกาสและกลยุทธ์หลักที่ใช้
1.3 กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย
1.4 ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจสายการบิน
1.5 ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไร
1.6 ทีมผู้บริหาร
ความยาวประมาณ 1 – 2 หน้า เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของแผนธุรกิจสายการบิน (แต่ไม่ใช่บทนํา)
อยู่หน้าแรกสุด แต่เขียนขึ้นหลังสุด
2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นว่า มีช่องทาง หรือ โอกาส หรือ มีแนวความคิดอย่างไรที่
จะประกอบธุรกิจสายการบินประเภทนี้
3. กลยุทธ์ทางธุรกิจ รายละเอียดประกอบด้วย
3.1 สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน
3.2 การประเมินโอกาสและอุปสรรค
3.3 แหล่งเงินทุนและอากาศยาน (Source of Capital)
-แหล่งเงินทุน
-แหล่งที่มาของอากาศยาน (ซื้อหรือเช่า, แนบเอกสารแสดงที่มาของ Initial Fleet)
-กลยุทธ์ทางทรัพย์ยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร การเงิน
4. โครงสร้างอุตสาหกรรมสายการบินในขณะที่เสนอขอประกอบธุรกิจ
บอกถึงภาพรวมของ
อุต สาหกรรมของโครงการประกอบการสายการบิ น วิ สั ย ทัศ น์ ภารกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการประกอบการ
สายการบิน รายละเอียดประกอบด้วย
4.1 ประวัติกิจการ/ผู้ประกอบการอย่างสั้น
4.2 สถานที่ตั้ง
4.3 วิสัยทัศน์ (Vision) ระบุว่า จะทําอะไร และต้องการให้องค์กรเป็นอย่างไรในอนาคตข้างหน้า
4.4 ภารกิจหลัก (Mission) หรือ พันธกิจ
5. แผนการตลาด (Marketing Plan)
5.1 กําหนดตลาดเป้าหมาย หรือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
5.2 เป้าหมายทางธุรกิจด้านการตลาดและการบริการ ในปัจจุบันและอนาคต
5.3 กําหนดส่วนแบ่งตลาด โดยการทําวิจัยตลาด
5.4 กลยุทธ์ทางการตลาดที่จะนํามาใช้ เพื่อทําให้การดําเนินการเป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
5.5 แผนการจัดหาอากาศยาน ควรต้องระบุว่าจะจัดหาด้วยวิธีใด เช่า หรือ ซื้อ
5.6 ช่องทางการจัดจําหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
6. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)
6.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
-โซ่ห่วงคุณค่า (Value Chain) หรือกิจกรรมสนับสนุน ของสายการบินเอง เช่น การจัดซื้อ
การวิจัยและพัฒนา การบริหารงานบุคคล ฯลฯ
-ต้นทุนในแต่ละกิจกรรมของโซ่ห่วงคุณค่า (Value Chain)
-นโยบายราคาและการกําหนด Revenue Management System (RMS) ของสายการบินเอง
-กลยุทธ์การใช้ ตัวแปรตัดสินใจการตลาด (Marketing Decision Variables) ต่าง ๆ
-กลยุทธ์ความสมดุลของ Actual Load Factor กับ Breakeven Load Factor

-26.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
-กฎเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ทุกรูปแบบ
-ปัจจัยประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมืองการปกครอง ค่านิยม วัฒนธรรม
-การแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competition) กับสายการบินอื่น ๆ
-ส่วนแบ่งการตลาด
6.3 การทํา SWOT Analysis
-วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายใน
-วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ จากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายนอก
เขียนเป็นข้อ ๆ สั้น ๆ กระชับ มีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจทันที ชี้ให้เห็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างธุรกิจการบินกับกิจการที่เสนอขอ เพื่อนําไปกําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors)
7. แผนการด้านโครงสร้างองค์กรและบุคลากร คือ การเขียนแผนผังโครงสร้างขององค์กร โดยระบุ
ตํ า แหน่ ง หน้ า ที่ และประโยชน์ ข องหน่ ว ยงานในองค์ ก ร เพื่ อ แสดงให้ เ ห็ น ว่ า องค์ ก รมี ก ารจั ด เตรี ย มคนที่ มี ค วามรู้
ความสามารถ และมีความชํานาญในงานที่ทํา
8. แผนการดําเนินการระยะ 5 ปี
8.1 ประเภทการให้บริการ รวมถึงจุดบิน เส้นทางบิน และความถี่
8.2 รายละเอียดฝูงบินและแบบอากาศยานที่มาใช้ให้บริการ และเอกสารประกอบที่มาของ
อากาศยาน และชั่วโมงบินต่อวัน (Aircraft Utilization)
8.3 การผลิต (Production) ASK และหรือ ATK
8.4 การบรรทุก (Load) RPK และหรือ RTK
8.๕ ผลการดําเนินงาน
1) สําหรับเที่ยวบินประจํา ประกอบด้วย
-อัตราการบรรทุก (Cabin or Load Factor-CF/LF)
-เส้นทางบินและความจุ/ความถี่ของการให้บริการ
-รายได้ต่อหน่วย (Yield) บาทต่อ RPK และหรือ RTK แล้วแต่กรณี
-ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) บาทต่อ ASK และหรือ ATKแล้วแต่กรณี
-อัตราการบรรทุกที่จุดคุ้มทุน (Breakeven LF/CF
-รายได้ รายจ่าย
-รายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)
-กําไรขาดทุน
2) สําหรับเที่ยวบินไม่ประจํา ประกอบด้วย
-รายได้ต่อชั่วโมงบิน
-รายจ่ายชั่วโมงบิน
-จํานวนชั่วโมงบิน
-รายได้ รายจ่าย
-กําไรขาดทุน
9. แผนธุรกิจสนับสนุน (ถ้ามี) ประกอบด้วย
9.1 รายละเอียดของธุรกิจ
9.2 การลงทุน
9.3 รายรับ รายจ่าย และกําไร ขาดทุน
10. แผนการเงิน ประกอบด้วย
10.1 สมมติฐานการทางด้านการเงินต่างๆ แหล่งของเงินทุนที่ไม่ได้มาจากการดําเนินกิจการปกติ (ถ้ามี)
10.2 ประมาณการงบการเงิน (Financial statements) 5 ปี ประกอบด้วย
๑) งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial position)
-ทรัพย์สินรวม
-หนี้สินรวม
-ส่วนของผู้ถือหุ้น
-อัตราหนี้ทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/ Equity Ratio)

-๓๒) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive income statement)
-รายได้ รายจ่าย
-กําไรก่อนดอกเบี้ยและค่าเสื่อมราคา (EBITDA)
-กําไรก่อนหักภาษี (Profit before Tax)
-Profit Margin before Tax
-กําไรสุทธิ (NPAT)
๓) งบกระแสเงินสด (Statement of cash flows)
-เงินสดต้นปี
-แหล่งที่มาของเงินสด (จากการดําเนินงาน หรือจากแหล่งอื่น เช่น กู้ยืม)
-การใช้เงินสด
-เงินสดปลายปี
๑๑. เงื่อนไขในการขนส่ง (Condition of Carriage)
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