ร่ างประกาศ คค.

ระเบียบสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพื่อออกใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือหนังสือรับรอง
ที่ออกตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑
--------------------------------------------------------------อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 10 (๖) มำตรำ ๒๐ (๕) และมำตรำ 3๗ (๑) แห่งพระรำชกำหนด
กำรบิ น พลเรื อนแห่ งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ประกอบมติ ค ณะกรรมกำรก ำกั บส ำนั กงำนกำรบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย ในครำวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2561 ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยโดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำกับสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จึงออกระเบียบเพื่อกำหนดค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิน กำรเพื่อออกใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต
หรือหนังสือรับรองที่ออกตำมอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกเหนือจำกที่กำหนด
ไว้ตำมพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่ำ “ระเบียบสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำรเพื่อออกใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือหนังสือรับรองที่ออกตำมอำนำจ
หน้ำที่ของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 256๑”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลำคม พ.ศ. 256๑ เป็นต้นไป
ข้อ 3 บรรดำ ข้อบังคับ ประกำศ ระเบียบ คำสั่ง และบันทึกอื่นใดที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
“ผู้ขอ” หมำยควำมว่ำ ผู้ขอออกหรือต่ออำยุใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือ
หนังสือรับรองที่ออกให้ตำมอำนำจหน้ำที่สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และให้หมำยควำมรวมถึง
ผู้ได้รับใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือหนังสือรับรองดังกล่ำวด้วย
“ค ำขอ” หมำยควำมว่ ำ ค ำขอให้ ส ำนั ก งำนกำรบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย ด ำเนิ น กำร
ตรวจสอบ ทดลอง ทดสอบ หรื อ กระท ำด้ ว ยประกำรใด เพื่ อ แสดงให้ เห็ น ว่ ำผู้ ข อออกหรือ ต่ อ อำยุ ใบรับ รอง
ใบอนุ ญ ำต ใบส ำคัญ หนั งสืออนุ ญ ำต หรือหนังสื อรับรอง มีคุณ สมบัติห รือขีดควำมสำมำรถในกำรดำเนินกำร
ครบถ้วน หรือแสดงให้เห็นว่ำผู้ได้รับใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือหนังสือรับรอง สำมำรถ
ดำเนินกำรได้อย่ำงมีควำมปลอดภัยหรือเป็นไปตำมมำตรฐำนที่สำนักงำนกำหนดไว้ และให้หมำยควำมรวมถึงคำขอ
เปลี่ยนแปลงกำรดำเนินงำนให้แตกต่ำงไปจำกที่กำหนดไว้ในใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือ
หนังสือรับรองนั้นด้วย

-2“ค่ำใช้จ่ำย” หมำยควำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยที่ผู้ขอต้องรับผิดชอบจ่ำยให้กับสำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยเพื่อดำเนินกำรตำมคำขอ
“หน่วยงำนของรัฐ” หมำยควำมว่ำ ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ และหน่วยงำนอื่นของรัฐ
“หน่วยงำน” หมำยควำมว่ำ ฝ่ำย กลุ่ม และหน่วยงำนอื่น ๆ ในสังกัดสำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
“เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ พนักงำนหรือลูกจ้ำงในสังกัดสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทำงไปดำเนินกำรตำมคำขอ
“ผู้อำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“สำนักงำน” หมำยควำมว่ำ สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ข้อ 5 ผู้ ข อต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรด ำเนิ น กำรตำมค ำขอตำมอั ต รำที่ ก ำหนดไว้ใน
ภำคผนวก ก ท้ำยระเบียบนี้
ข้อ 6 กรอบประมำณกำรระยะเวลำและจำนวนเจ้ำหน้ ำที่ ที่ จะใช้ ดำเนิ น กำรตำมคำขอให้
เป็นไปตำมภำคผนวก ข ท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๗ ในกรณีที่เจ้ำหน้ำที่ที่จะดำเนินกำรตำมคำขอต้องไปปฏิบัติงำนนอกสำนักงำน ให้ผู้ขอ
จัดหำยำนพำหนะตลอดช่วงระยะเวลำกำรดำเนินกำรตำมคำขอและรับผิดชอบค่ำพำหนะตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้
ในภำคผนวก ค ท้ำยระเบียบนี้
ข้ อ ๘ ในกรณี ที่ เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ที่ จ ะด ำเนิ น กำรตำมค ำขอต้ อ งไปปฏิ บั ติ งำนนอกส ำนั ก งำนที่ มี
กำรพักแรม ให้ผู้ขอจัดหำที่พักตลอดช่วงระยะเวลำกำรดำเนินกำรตำมคำขอและรับผิดชอบค่ำที่พักดังกล่ำวตำม
เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในภำคผนวก ง ท้ำยระเบียบนี้
ข้อ ๙ ในกรณีที่ผู้ขอเป็นหน่วยรำชกำรหรือหน่วยงำนของรัฐ ให้ผู้ขอรับผิดชอบค่ำพำหนะตำม
ข้อ ๗ หรือค่ำที่พักตำมข้อ ๘ ตำมอัตรำสูงสุดที่กำหนดไว้ในระเบียบของหน่วยงำนของรัฐนั้น แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๐ เมื่อผู้ขอได้ ยื่นคำขอ และได้รับแจ้งจำกสำนักงำนให้ชำระค่ำ ใช้จ่ำยแล้ว ให้ผู้ขอนำเงิน
ค่ำใช้จ่ำยมำชำระภำยในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
กำรชำระค่ำใช้จ่ำยตำมวรรคหนึ่งให้เป็นไปตำมวิธีกำรทีก่ ำหนดในหนังสือแจ้ง
ในกรณีที่ผู้ขอไม่ชำระค่ำใช้จ่ำยภำยในระยะเวลำที่กำหนดตำมวรรคหนึ่ง โดยไม่แจ้งเหตุผลหรือ
ควำมจำเป็นให้สำนักงำนทรำบล่วงหน้ำ สำนักงำนจะหยุดกำรดำเนินกำรตำมคำขอไว้จนกว่ำจะได้รับเงินค่ำใช้จ่ำย
ครบถ้วนแล้ว
ข้อ 1๑ ให้ผู้อำนวยกำรเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ และให้มีอำนำจตีควำมวินิจฉัยปัญหำเพื่อ
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบนี้

ภำคผนวก ก อัตรำค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมคำขอ แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่ำด้วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพื่อออกใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือหนังสือรับรองที่ออกตำมอำนำจหน้ำที่
ของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 256๑

ภาคผนวก ก
อัตราค่าใช้จ่ายในการดาเนินการตามคาขอ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรตำมคำขอ*
(หน่วย:ต่อวันต่อคน)
กำรดำเนินกำรภำยในประเทศ (ไม่มีกำรพักแรม)
กำรดำเนินกำรภำยในประเทศ (มีกำรพักแรม)
กำรดำเนินกำรในต่ำงประเทศ
กำรดำเนินกำรในต่ำงประเทศ กรณีพิเศษ**

จำนวนเงิน (บำท)
๔,๐๐๐
๕,๐๐๐
๘,๕๐๐
๙,๕๐๐

*กำรนั บ ระยะเวลำในกำรด ำเนิ น กำร ให้ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ เวลำออกเดิ น ทำงจำกส ำนั ก งำนกำรบิ น พลเรื อ น
แห่ งประเทศไทยหรือจำกสนำมบิ น ต้ น ทำงในประเทศไทยจนถึงเวลำที่เดินทำงกลั บมำถึงสำนักงำนกำรบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยหรือสนำมบินปลำยทำงในประเทศไทย แล้วแต่กรณี
ในกรณีดำเนินกำรภำยในประเทศที่มีกำรพักแรมหรือดำเนินกำรในต่ำงประเทศ ให้นับยี่สิบสี่โมงเป็นหนึ่งวัน
ถ้ำไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง ส่วนที่ไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงหรือเกินยี่สิบสี่ชั่วโมง หำกนับได้เกินสิบสอง
ชั่วโมง ให้ถือเป็นหนึ่งวัน
**กำรดำเนินกำรในต่ำงประเทศ กรณีพิเศษ ได้แก่ กำรไปดำเนินกำรในกลุ่มประเทศดังต่อไปนี้
1. ญี่ปุ่น
2. สำธำรณรัฐฝรั่งเศส
3. สหพันธรัฐรัสเซีย
4. สมำพันธรัฐสวิส
5. สำธำรณรัฐอิตำลี
6. รำชอำณำจักรเบลเยี่ยม
7. รำชอำณำจักรสเปน
8. สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี
9. สหรัฐอเมริกำ
10. สหรำชอำณำจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ
11. สำธำรณรัฐโปรตุเกส
12. สำธำรณรัฐสิงคโปร์

ภำคผนวก ข ประมำณกำรระยะเวลำและจำนวนเจ้ำหน้ำที่ที่จะใช้ดำเนินกำร แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำรเพื่อออกใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือหนังสือรับรอง
ที่ออกตำมอำนำจหน้ำทีข่ องสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 256๑

ภาคผนวก ข
ประมาณการระยะเวลาและจานวนเจ้าหน้าที่ที่จะใช้ดาเนินการ
ประเภทของการอนุญาตหรือรับรอง

ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน)

จานวนเจ้าหน้าที่
(คน)

≤๗

≤10

ขึ้นกับพื้นที่ปฏิบัติกำรบิน
(Area of Operation)
≤3

≤7

กำรขอใบรับรองตัวแทนควบคุม
กรณีขอครั้งแรก
กรณีขอต่ออำยุ

≤๔
≤3

≤๔
≤๔

กำรขอใบรับรองกำรไปรษณีย์ควบคุม
กรณีขอครั้งแรก
กรณีขอต่ออำยุ

≤๔
≤3

≤๔
≤๔

1

1

กำรขอใบรับรองสถำบันฝึกอบรมด้ำนกำรบิน (นักบิน)
กรณีขอครั้งแรก
กรณีขอต่ออำยุ

≤4
≤3

≤3
≤3

กำรขอใบรับรองเครื่องช่วยฝึกบิน และกำรขอต่ออำยุ

1

1

กำรขอใบรับรองสถำบันฝึกอบรมด้ำนกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ
กรณีขอครั้งแรก
กรณีขอต่ออำยุ

≤4
≤3

≤3
≤3

1

≤2

กำรขอใบรับรองผู้ดำเนินกำรเดินอำกำศ และกำรขอต่ออำยุ
1) ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำร – Operations Inspection
๒) ขั้นตอนกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติกำร – Demonstrations Flight
กำรขอใบรับรองผู้ปฏิบัติกำรทดสอบเครื่องอำนวยควำมสะดวก
ในกำรเดินอำกำศ และกำรขอต่ออำยุ

กำรขอใบรับรองวิทยำกรด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยกำรบินพลเรือน
และกำรขอต่ออำยุ

กำรขอใบรับรองเครื่องฝึกปฏิบัติกำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ
จำลอง และกำรขอต่ออำยุ

≤2

-๒ระยะเวลาดาเนินการ
(วัน)

จานวนเจ้าหน้าที่
(คน)

กำรขอใบรับรองสถำบันฝึกอบรมด้ำนกำรบิน (นำยช่ำงภำคพื้นดิน)
กรณีขอครั้งแรก
กรณีขอต่ออำยุ

≤4
≤3

≤3
≤3

กำรขอใบรับรองกำรแต่งตั้งศูนย์ทดสอบภำษำผู้ถือใบอนุญำต
ผู้ประจำหน้ำที่
กรณีขอครั้งแรก
กรณีขอต่ออำยุ

≤2
1

≤3
≤3

กำรทดสอบภำคอำกำศเพื่อขอเพิ่มศักยในใบอนุญำต (นักบิน)

1

1

ประเภทของการอนุญาตหรือรับรอง

หมายเหตุ
1. ระยะเวลำดำเนินกำรและจำนวนเจ้ำหน้ำที่เป็นกำรประมำณกำรซึ่งอำจเพิ่มหรือลดได้ขึ้นอยู่กับ
ข้อเท็จจริงของผู้ขอเป็นรำยกรณีไป
2. ระยะเวลำดำเนินกำรนับเฉพำะวันปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น ไม่นับรวมวันเดินทำงไปปฏิบัติงำน
และวันเดินทำงกลับจำกกำรปฏิบัติงำน
๓. กรณีกำรเดินทำงไปตรวจสอบตำมคำขออื่นที่อยู่ในขอบเขตของใบอนุญำต ใบรับรอง ใบสำคัญ
หนังสืออนุญำต หนังสือรับรอง จะคิดค่ำใช้จ่ำยตำมระยะเวลำดำเนินกำรและจำนวนเจ้ำหน้ำที่
ที่ได้ประมำณกำรไว้ สำหรับกรณีขอต่ออำยุ ตำมแต่ละประเภทของกำรอนุญำตหรือรับรองนั้น

ภำคผนวก ค เงื่อนไขกำรจัดหำยำนพำหนะ แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรดำเนินกำรเพื่อออกใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือหนังสือรับรองที่ออกตำมอำนำจหน้ำที่ของ
สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 256๑

ภาคผนวก ค
เงื่อนไขการจัดหายานพาหนะ
1. กำรเดินทำงจำกสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปยังพื้นที่อื่น นอกเขตกรุงเทพมหำนคร
และปริมณฑลที่ไม่มีสนำมบิน หรือมีสนำมบินแต่ไม่มีเที่ยวบินพำณิชย์ให้บริกำร ให้ผู้ขอจัดเตรียมยำนพำหนะ
รับส่งจำกสำนักงำนไปยังสถำนที่ดำเนินกำร และกลับ
2. กำรเดินทำงจำกสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปยังจังหวัดที่มีสนำมบินและมีเที่ยวบิน
พำณิชย์ให้บริกำร ให้ผู้ขอ
(1) จัดให้มีกำรเดินทำงโดยเครื่องบินขำไปและกลับ โดยรับผิดชอบค่ำเดินทำงดังกล่ำว
(2) จัดเตรียมยำนพำหนะรับส่งจำกสนำมบินไปยังสถำนที่ ดำเนินกำร และจำกสถำนที่พักไปยัง
สถำนที่ดำเนินกำร และกลับ ในกรณีที่มีกำรพักแรม
3. กำรเดินทำงจำกสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไปยังต่ำงประเทศ ให้ผู้ขอ
(1) จั ด ให้ มี กำรเดิน ทำงโดยเครื่องบิ นขำไปและกลั บ โดยรับ ผิ ด ชอบค่ ำเดิ น ทำงดั งกล่ ำว ทั้ งนี้
ชั้นกำรเดินทำงให้ไม่ต่ำกว่ำสิทธิที่เจ้ำหน้ำที่พึงได้รับตำมที่กำหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมกำรกำกับสำนักงำน
กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปปฏิบัติงำน พ.ศ. ๒๕๖๐
(2) จัดเตรียมยำนพำหนะรับส่งจำกสนำมบินไปยังสถำนที่ดำเนินกำร และจำกสถำนที่พักไปยัง
สถำนที่ดำเนินกำร และกลับ ในกรณีที่มีกำรพักแรม

ภำคผนวก ง เงื่อนไขกำรจัดหำที่พกั แนบท้ำยระเบียบสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินกำร
เพื่อออกใบรับรอง ใบอนุญำต ใบสำคัญ หนังสืออนุญำต หรือหนังสือรับรองที่ออกตำมอำนำจหน้ำทีข่ องสำนักงำนกำรบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย พ.ศ. 256๑

ภาคผนวก ง
เงื่อนไขในการการจัดหาที่พัก
ในกำรดำเนิน กำรทั้งภำยในประเทศและต่ำงประเทศ ให้ ผู้ ขอจัดหำและรับผิ ดชอบค่ำที่พักภำยใต้
เงื่อนไข ดังต่อไปนี้
๑. มีมำตรฐำนเทียบเท่ำโรงแรมระดับ 3 ดำว ขึ้นไป
๒. มีบริกำรอำหำรเช้ำ
๓. มีบริกำรรถรับส่งระหว่ำงสนำมบินกับสถำนที่พัก
๔. มีบริกำร Internet Access ตลอด 24 ชั่วโมง
๕. มีบริกำรซักรีด ในกรณีที่ต้องพักแรมเกินห้ำวัน
ทั้งนี้ บริกำรตำม ๒ – 5 อำจเป็นบริกำรของทำงสถำนที่พักหรือผู้ขอเป็นผู้จัดหำก็ได้

