ร่ างประกาศ คค.

ประกาศสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง กาหนดค่าธรรมเนียมใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง
ที่ออกตามอานาจหน้าที่ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------------------------------------------อาศัยอานาจตามความในมาตรา 10 (๖) มาตรา ๒๐ (๕) และมาตรา 3๗ (๑) แห่งพระราชกาหนดการบิน
พลเรือนแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกอบมติคณะกรรมการกากับส านักงานการบิน พลเรือนแห่ งประเทศไทย
ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ ๔/2561 เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน 2561
และครั้งที่ ๗/2561 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยโดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการกากับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงออกประกาศเพื่อกาหนด
ค่าธรรมเนี ยมใบรับ รอง ใบอนุ ญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองที่ออกตามอานาจหน้าที่ ของ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง กาหนด
ค่า ธรรมเนี ย มใบรั บ รอง ใบอนุ ญ าต ใบส าคั ญ หนั งสื อ อนุ ญ าต หรือ หนั งสื อ รับ รองที่ อ อกตามอ านาจหน้ าที่
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 256๑”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 256๑ เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้กาหนดอัตราค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้
(๑) ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(ก) เครื่องบิน น้าหนักขึ้นสูงสุดตั้งแต่ 5,700 กิโลกรัม เป็นต้นไป
1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ
ข) การต่ออายุ
ฉบับละ
๒) ค่าใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ก) ภายในประเทศ (Domestic)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ
- การต่ออายุ
ฉบับละ
ข) ภูมิภาคเอเซีย (ASIA)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ
- การต่ออายุ
ฉบับละ

535,๐๐๐ บาท
๒40,๐๐๐ บาท

2,465,๐๐๐ บาท
2,๒00,๐๐๐ บาท
5,465,๐๐๐ บาท
๔,000,๐๐๐ บาท

-๒ค) นอกจาก ก) และ ข)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 7,065,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 5,400,๐๐๐ บาท
ทั้ ง นี้ หากในการขอใบรั บ รองผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศครั้ ง แรกและการต่ อ อายุ
มี แ บบเครื่ อ งบิ น มากกว่ า หนึ่ งแบบ (More than one type) และต้ องการพื้ นที่ ปฏิ บั ติ การ (Area of Operation)
ที่แตกต่างกัน ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนี ยมสาหรับพื้นที่ปฏิบัติการที่ สูงที่สุ ดสาหรับแบบแรก และแบบต่อไปให้ ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมตาม ๓)
แล้วแต่กรณี
๓) การขอเพิ่ มแบบเครื่องบิ น (Additional Type) เพื่ อท าการบิ นในพื้ น ที่ป ฏิบั ติการ
(Area of Operation) ตามข้ อ ก าหนดการปฏิ บั ติ ก าร (Operation Specifications) ในใบรับ รองผู้ ด าเนิ น การ
เดินอากาศ
ก) ภายในประเทศ (Domestic)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 1,300,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 1,100,๐๐๐ บาท
ข) ภูมิภาคเอเซีย (ASIA)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 3,500,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 2,300,๐๐๐ บาท
ค) นอกจาก ก) และ ข)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 4,700,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 3,400,๐๐๐ บาท
๔) การขอเพิ่ ม แบบเครื่ อ งบิ น (Additional Type) และพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร (Area of
Operation) ใหม่พร้อมกัน ในระหว่างที่ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศยังไม่ หมดอายุ ให้ใช้อัตราตาม ๓) คูณด้วย
สัดส่วนของเดือนที่เหลืออยู่ของอายุใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
๕) การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร (Area of Operation) เดิ ม ให้ ม ากกว่ า ที่ ก าหนดไว้ ใ น
ข้อกาหนดการปฎิบัติการ (Operation Specifications) ให้ใช้อัตราตามส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมสาหรับพื้นที่
ปฏิบั ติการปั จจุ บั น และที่ขอเพิ่ มเติมตาม ๒) คูณ ด้วยสั ดส่ว นของเดือนที่เหลืออยู่ของอายุใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ
(ข) เครื่องบิน น้าหนักขึ้นสูงสุดไม่เกิน 5,700 กิโลกรัม
1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 267,5๐๐ บาท
ข) การต่ออายุ
ฉบับละ 120,๐๐๐ บาท

-๓๒) ค่าใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ก) ภายในประเทศ (Domestic)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 1,232,5๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 1,100,๐๐๐ บาท
ข) ภูมิภาคเอเซีย (ASIA)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 2,732,5๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 2,000,๐๐๐ บาท
ค) นอกจาก ก) และ ข)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 3,532,5๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 2,700,๐๐๐ บาท
ทั้ ง นี้ หากในการขอใบรั บ รองผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศครั้ ง แรกและการต่ อ อายุ
มี แ บบเครื่ อ งบิ น มากกว่ า หนึ่ งแบบ (More than one type) และต้ องการพื้ นที่ ปฏิ บั ติ การ (Area of Operation)
ที่แตกต่างกัน ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนี ยมสาหรับพื้นที่ปฏิบัติการที่สูงที่สุ ดสาหรับแบบแรก และแบบต่อไปให้ใช้อัตรา
ค่าธรรมเนียมตาม ๓) แล้วแต่กรณี
๓) การขอเพิ่ มแบบเครื่องบิ น (Additional Type) เพื่ อท าการบิ นในพื้ น ที่ป ฏิบั ติการ
(Area of Operation) ตามข้ อ ก าหนดการปฏิ บั ติ ก าร (Operation Specifications) ในใบรับ รองผู้ ด าเนิ น การ
เดินอากาศ
ก) ภายในประเทศ (Domestic)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 650,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 500,๐๐๐ บาท
ข) ภูมิภาคเอเซีย (ASIA)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 1,750,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 1,150,๐๐๐ บาท
ค) นอกจาก ก) และ ข)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 2,350,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 1,700,๐๐๐ บาท
๔) การขอเพิ่ ม แบบเครื่ อ งบิ น (Additional Type) และพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร (Area of
Operation) ใหม่พ ร้อมกัน ในระหว่างที่ ใบรับรองผู้ ดาเนินการเดินอากาศยังไม่ห มดอายุ ให้ ใช้อัตราตาม ๓)
คูณด้วยสัดส่วนของเดือนที่เหลืออยู่ของอายุใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
๕) การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ การ (Area of Operation) เดิ ม ให้ ม ากกว่าที่ ก าหนดไว้ใน
ข้อกาหนดการปฎิบัติการ (Operation Specifications) ให้ใช้อัตราตามส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมสาหรับ
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารปั จ จุ บั น และที่ ข อเพิ่ ม เติ ม ตาม ๒) คู ณ ด้ ว ยสั ด ส่ ว นของเดื อ นที่ เหลื อ อยู่ ข องอายุ ใบรั บ รอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ

-๔(ค) เฮลิคอปเตอร์ น้าหนักขึ้นสูงสุดตั้งแต่ 3,192 กิโลกรัม เป็นต้นไป
1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 535,๐๐๐ บาท
ข) การต่ออายุ
ฉบับละ ๒40,๐๐๐ บาท
๒) ค่าใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ก) ภายในประเทศ (Domestic)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 2,065,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 1,800,๐๐๐ บาท
ข) ภูมิภาคต่างประเทศ (International)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 2,765,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 2,300,๐๐๐ บาท
ทั้ ง นี้ หากในการขอใบรั บรองผู้ ด าเนิ นการเดิ นอากาศครั้ ง แรกและการต่ อ อายุ
มี แบบเฮลิ คอปเตอร์ มากกว่ าหนึ่ ง แบบ (more than one type) และต้ อ งการพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร (Area of
Operation) ที่แตกต่างกัน ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับพื้นที่ปฏิบัติการต่างประเทศสาหรับแบบแรก และแบบ
ต่อไปให้คิดค่าธรรมเนียมตาม ๓) แล้วแต่กรณี
๓) การขอเพิ่ ม แบบเฮลิ ค อปเตอร์ (Additional type) เพื่ อ ท าการบิ น ในพื้ น ที่
ปฏิบั ติการ (Area of Operation) ตามข้อกาหนดการปฏิบั ติการ (Operation Specifications) ในใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ก) ภายในประเทศ (Domestic)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 600,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 500,๐๐๐ บาท
ข) ภูมิภาคต่างประเทศ (International)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 1,000,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 750,๐๐๐ บาท
๔) การขอเพิ่มแบบเฮลิคอปเตอร์ (Additional Type) และพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of
Operation) ใหม่พ ร้อมกัน ในระหว่างที่ ใบรับรองผู้ ดาเนินการเดินอากาศยังไม่ห มดอายุ ให้ ใช้อัตราตาม ๓)
คูณด้วยสัดส่วนของเดือนที่เหลืออยู่ของอายุใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
๕) การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร (Area of Operation) เดิ ม ให้ ม ากกว่า ที่ ก าหนดไว้ใน
ข้อกาหนดการปฎิบัติการ (Operation Specifications) ให้ใช้อัตราตามส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมสาหรับ
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารปั จ จุ บั น และที่ ข อเพิ่ ม เติ ม ตาม ๒) คู ณ ด้ ว ยสั ด ส่ ว นของเดื อ นที่ เหลื อ อยู่ ข องอายุ ใบรั บ รอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ

-๕(ง) เฮลิคอปเตอร์ น้าหนักขึ้นสูงสุดไม่เกิน 3,192 กิโลกรัม
1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 267,5๐๐ บาท
ข) การต่ออายุ
ฉบับละ 125,๐๐๐ บาท
๒) ค่าใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ก) ภายในประเทศ (Domestic)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 1,032,5๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 900,๐๐๐ บาท
ข) ภูมิภาคต่างประเทศ (International)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 1,382,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 1,150,๐๐๐ บาท
ทั้ ง นี้ หากในการขอใบรั บรองผู้ ด าเนิ นการเดิ นอากาศครั้ ง แรกและการต่ อ อายุ
มี แบบเฮลิ คอปเตอร์ มากกว่ า หนึ่ ง แบบ (more than one type) และต้ อ งการพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร (Area of
Operation) ที่แตกต่างกัน ให้ใช้อัตราค่าธรรมเนียมสาหรับพื้นที่ปฏิบัติการต่างประเทศสาหรับแบบแรก และแบบ
ต่อไปให้คิดค่าธรรมเนียมตาม ๓) แล้วแต่กรณี
๓) การขอเพิ่ ม แบบเฮลิ ค อปเตอร์ (Additional type) เพื่ อ ท าการบิ น ในพื้ น ที่
ปฏิบัติการ (Area of Operation) เดิมตามข้อกาหนดการปฏิบัติการ (Operation Specifications) ในใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ก) ภายในประเทศ (Domestic)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 300,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 250,๐๐๐ บาท
ข) ภูมิภาคต่างประเทศ (International)
- การออกครั้งแรก
ฉบับละ 500,๐๐๐ บาท
- การต่ออายุ
ฉบับละ 375,๐๐๐ บาท
๔) การขอเพิ่มแบบเฮลิคอปเตอร์ (Additional Type) และพื้นที่ปฏิบัติการ (Area of
Operation) ใหม่พ ร้อมกัน ในระหว่างที่ ใบรับรองผู้ ดาเนินการเดินอากาศยังไม่ห มดอายุ ให้ ใช้อัตราตาม ๓)
คูณด้วยสัดส่วนของเดือนที่เหลืออยู่ของอายุใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
๕) การเพิ่ ม พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร (Area of Operation) เดิ ม ให้ ม ากกว่าที่ ก าหนดไว้ใน
ข้อกาหนดการปฎิบัติการ (Operation Specifications) ให้ใช้อัตราตามส่วนต่างระหว่างค่าธรรมเนียมสาหรับ
พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารปั จ จุ บั น และที่ ข อเพิ่ ม เติ ม ตาม ๒) คู ณ ด้ ว ยสั ด ส่ ว นของเดื อ นที่ เหลื อ อยู่ ข องอายุ ใบรั บ รอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ

-๖(จ) บอลลูน
1) ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอ
ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ
50,0๐๐ บาท
ข) การต่ออายุ
ฉบับละ
20,๐๐๐ บาท
๒) ค่าใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 150,0๐๐ บาท
ข) การต่ออายุ
ฉบับละ 130,๐๐๐ บาท
๓) การขอเพิ่มแบบบอลลูน (Additional type) ในใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ
75,0๐๐ บาท
ข) การต่ออายุ
ฉบับละ
65,๐๐๐ บาท
๔) การขอเพิ่มแบบบอลลูน (Additional Type) ในระหว่างที่ใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศยังไม่หมดอายุ ให้ใช้อัตราตาม ๓) คูณด้วยสัดส่วนของเดือนที่เหลืออยู่ของอายุใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ
(๒) ใบรับรองผู้ปฏิบัติการทดสอบเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
๑) การออกครั้งแรก
ฉบับละ ๑5,๐๐๐ บาท
๒) การต่ออายุ
ฉบับละ ๑0,๐๐๐ บาท
(๓) ใบรับรองตัวแทนควบคุม
1) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 300,๐๐๐ บาท
2) การต่ออายุ
ฉบับละ ๒00,๐๐๐ บาท
(๔) ใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุม
๑) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 300,๐๐๐ บาท
๒) การต่ออายุ
ฉบับละ ๒00,๐๐๐ บาท
(๕) ใบรับรองวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
๑) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 15,๐๐๐ บาท
๒) การต่ออายุ
ฉบับละ
8,๐๐๐ บาท
(๖) ใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (นักบิน)
(ก) ออกครั้งแรก รวมถึงการรับรองหลักสูตร
ฉบับละ 100,000 บาท
การฝึกอบรมหนึ่งหลักสูตร
(ข) การต่ออายุ
ฉบับละ 50,000 บาท
(ค) การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบิน (นักบิน) หลักสูตรละ 50,000 บาท
เพิ่มเติมจากที่ระบุในใบรับรองสถาบัน
(ง) การรับรองการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรละ ๑,000 บาท
ที่ได้รับการรับรองแล้ว
(๗) ใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
(ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 80,000 บาท
(ข) การต่ออายุ
ฉบับละ 40,000 บาท

-๗(๘) ใบรับรองหลักสูตรการควบคุมการจราจรทางอากาศ
(ก) การออกครั้งแรก
ฉบับละ 30,000
(ข) การต่ออายุ
ฉบับละ 15,000
(ค) การรับรองการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรละ ๑,000
ที่ได้รับการรับรองแล้ว
(๙) ใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน (นายช่างภาคพื้นดิน)
(ก) การออกครั้งแรก รวมถึงการรับรองหลักสูตร
ฉบับละ ๕0,000
การฝึกอบรมหนึ่งหลักสูตร
(ข) การต่ออายุ
ฉบับละ ๒5,000
(ค) การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบิน
หลักสูตรละ 15,000
(นายช่างภาคพื้นดิน) เพิ่มเติมจากที่ระบุในใบรับรองสถาบัน
(ง) การรับรองการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตร
หลักสูตรละ ๑,000
ที่ได้รับการรับรองแล้ว
(๑๐) ใบรับรองเครื่องช่วยฝึกบิน
(ก) เครื่องจาลองการฝึกบินเต็มรูปแบบ
ฉบับละ 15,000
(Full Flight Simulator)
(ข) เครื่องช่วยการฝึกบินอย่างอื่น นอกจาก (ก)
ฉบับละ 10,000
(๑๑) ใบรับรองเครื่องฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศจาลอง
(ก) ผู้ประกอบการทั่วไป หรือ
ฉบับละ ๘๐,000
(ข) สถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมจราจรทางอากาศ
๑) การออกครั้งแรก
ฉบับละ ๔๐,000
๒) การต่ออายุ
ฉบับละ ๒๐,000
(๑๒) ใบสาคัญการแต่งตั้งศูนย์ทดสอบภาษา
ฉบับละ 25,000
ผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
(๑๓) ใบรับรองผู้ปฏิบัติการทดสอบความสามารถ
ฉบับละ
2,500
ทางภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางวิทยุ
ของผู้ประจาหน้าที่
(๑๔) การจองทะเบียนอากาศยาน
ทะเบียนละ
5,000
(๑๕) การรับรองผลการทดสอบความสามารถทางภาษาของ ฉบับละ
1,000
ผู้ถือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
(๑๖) การบันทึกศักย (Rating) เพิ่มเติมจากที่ระบุใน
ศักยละ
๒,000
ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่ออกครั้งแรก
(๑๗) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบรับรอง
ครั้งละ
1,000
ใบอนุญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง
(๑๘) ใบแทนใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสาคัญ
ฉบับละ
1,000
หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง
(๑๙) หนังสือรับรองอื่น นอกจาก (๑) – (๑๔)
ฉบับละ
1,000
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