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ประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธกี ารคานวณค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่ง
ในเส้นทางบินภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๕) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติ การเดิ น อากาศ (ฉบั บ ที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการการบิ น พลเรือ น
ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๑
เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าโดยสาร
และค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่งในเส้นทางบินภายในประเทศ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการบิน พลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิ ธี ก ารค านวณค่ าโดยสารและค่ าระวางส าหรั บ อากาศยานขนส่ งในเส้ น ทางบิ น ภายในประเทศ
พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมือ่ พ้นกาหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคานวณค่าโดยสารและค่าระวาง
ของผู้ประกอบการขนส่งสาหรับอากาศยานขนส่งภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒
(๒) ประกาศกรมการบินพลเรือน เรื่อง การกาหนดอัตราค่าโดยสารของผู้ประกอบการขนส่ง
สาหรับอากาศยานขนส่งภายในประเทศ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
“บริการเต็มรูปแบบ” หมายความว่า บริการที่ผู้ประกอบการอากาศยานขนส่งจัดให้แก่ผู้โดยสาร
ทุกรายอย่างเท่าเทียม อย่างน้อยครอบคลุมถึงน้าหนักสัมภาระลงทะเบียนอย่างน้อย ๒๐ กิโลกรัม
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง และบริการเลือกที่นั่ง โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
“บริการต้นทุนต่า” หมายความว่า บริการที่น้อยกว่าบริการเต็มรูปแบบ
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบการอากาศยานขนส่งในเส้นทางบินภายในประเทศ
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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ส่วนที่ ๑
ค่าโดยสาร
ข้อ ๕ การให้บริการสาหรับการขนส่งคนโดยสารของผู้ประกอบการในแต่ละเส้นทางให้เป็นไป
ตามรูปแบบบริการรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) บริการเต็มรูปแบบ
(๒) บริการต้นทุนต่า
ข้อ ๖ การเก็บค่าโดยสารของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้ต้นทุนรวมของผู้ประกอบการที่มีต้นทุนการให้บริการสูงสุด
(๒) ให้ใช้อัตราการบรรทุกร้อยละ ๖๐ ของเส้นทางบินรวมเป็นจุดคุ้มทุน
(๓) ให้แบ่งกลุ่มตามระยะทางบินเพื่อกาหนดค่าโดยสาร ตามที่กาหนดในข้อ ๗
(๔) การก าหนดค่ าโดยสารชั้ น ที่ สู งกว่ าชั้ น ประหยั ด ให้ เรี ยกเก็ บ สู งกว่ าอั ต ราค่ าโดยสาร
ชั้นประหยัดได้ไม่เกินร้อยละ ๓๐
(๕) การแสดงค่ า โดยสารในทุ ก ช่ อ งทางการจ าหน่ า ยและการโฆษณาประชาสั ม พั น ธ์
ให้ผู้ประกอบการแสดงค่าโดยสารที่รวมต้นทุนทุกรายการที่เกี่ยวกับค่าโดยสาร
ข้อ ๗ การแบ่งกลุ่มตามระยะทางบินเพื่อกาหนดค่าโดยสาร ให้แบ่งออกเป็นสองกลุ่ม ดังนี้
(๑) กลุ่ ม ที่ ๑ กลุ่ ม ที่ ไม่ ค วบคุ ม ค่ าโดยสาร คื อ เส้ น ทางบิ น ที่ มี ร ะยะทางบิ น ไม่ เกิ น
๓๐๐ กิ โลเมตร ซึ่ ง มี ก ารเดิ น ทางภาคพื้ น สะดวกและเส้ น ทางบิ น ซึ่ งเป็ น การบิ น เชื่ อ มระหว่ า งภาค
โดยไม่แวะท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ ให้กาหนดค่าโดยสารโดยเสรี
(๒) กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ควบคุมค่าโดยสาร คือ
(ก) เส้นทางบินที่มีระยะทางบินไม่เกิน ๓๐๐ กิโลเมตร และมีการเดินทางภาคพื้นไม่สะดวก
ให้ผู้ประกอบการที่ให้บริ การเต็มรูปแบบและผู้ประกอบการที่ให้บริการต้นทุนต่ากาหนดค่าโดยสารได้
ไม่เกิน ๒๒ บาทต่อกิโลเมตร
(ข) เส้นทางบินที่มีระยะทางบินเกิน ๓๐๐ กิโลเมตร ให้ผู้ประกอบการกาหนดค่าโดยสาร
ดังนี้
๑) เส้นทางบินที่ผู้ประกอบการให้บริการเต็มรูปแบบให้กาหนดค่าโดยสารได้ไม่เกิน
๑๓ บาทต่อกิโลเมตร
๒) เส้นทางบินที่ผู้ประกอบการให้บริการต้นทุนต่าให้กาหนดค่าโดยสารได้ไม่เกิน
๙.๔๐ บาทต่อกิโลเมตร
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ข้อ ๘ ให้ผู้ได้รับการจัดสรรเส้นทางบินภายในประเทศใหม่ หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการหรืออัต ราค่าโดยสารที่เรียกเก็บ ยื่นขอความเห็นชอบรูปแบบบริการ
และค่าโดยสารที่จะเรียกเก็บต่อผู้อานวยการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่ประสงค์จะใช้รูปแบบ
บริการและอัตราค่าโดยสารดังกล่าว
ข้อ ๙ ผู้ ป ระกอบการที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบให้ เปลี่ ย นแปลงรู ป แบบบริ ก ารตามข้ อ ๘
อันเป็นผลให้ค่าโดยสารปรับลดลงเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบบริการ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในประกาศนี้ ต้องชดเชยค่าโดยสารส่วนต่างที่ลดลงให้แก่ผู้โดยสารที่ได้ชาระเงินเกินอัตราค่าโดยสาร
ที่ได้รับความเห็นชอบ
ในกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับความเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงรูปแบบบริการ อันเป็นผลให้อัตรา
ค่าโดยสารเพิ่มขึ้นจากอัตราค่าโดยสารที่ผู้โดยสารได้ชาระแล้ว ผู้ประกอบการไม่อาจเรียกเก็บค่าโดยสาร
ส่วนต่างที่เพิ่มขึ้นจากผู้โดยสารได้
ข้อ ๑๐ ให้ ผู้ป ระกอบการประกาศรูป แบบบริก ารของผู้ป ระกอบการในแต่ล ะเส้น ทางบิ น
ภายในประเทศประกอบอัตราค่าโดยสารที่ได้รับความเห็นชอบอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะ ณ ที่ทาการ
ของผู้ประกอบการ สถานที่จาหน่ายบัตรโดยสาร ในเว็บไซต์ของผู้ประกอบการ และในทุกช่องทาง
การจาหน่าย
ส่วนที่ ๒
ค่าระวาง
ข้อ ๑๑ การเก็บค่าระวางของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการคานวณ
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้กาหนดอัตราค่าระวางโดยเทียบเคียงกับค่าระวางในเส้นทางระหว่างประเทศที่มีระยะทางบิน
ใกล้เคียงกันเป็นเกณฑ์การคานวณค่าระวางสินค้าทั่วไป
(๒) วิธีการคานวณค่าระวาง ให้คิดตามน้าหนักสินค้าและระยะทางการบิน
(๓) ค่าระวางให้แบ่งตามประเภทสินค้า ตามที่กาหนดในข้อ ๑๒
(๔) อัตราค่าระวางสินค้าเฉพาะอย่าง (specific commodity rates) ให้เรียกเก็บต่ากว่า
อัตราค่าระวางสินค้าทั่วไป
(๕) อัตราค่าระวางสินค้าพิเศษ (class rates) ให้เรียกเก็บสูงหรือต่ากว่าอัตราค่าระวางสินค้าทั่วไป
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทสินค้า
(๖) การปรับเพิ่มอัตราค่าระวาง ให้ปรับเพิ่มในสัดส่วนเดียวกับการปรับเพิ่มอัตราค่าโดยสาร
ทั้งนี้ ไม่เกินอัตราที่กาหนดในกฎกระทรวง
ข้อ ๑๒ ค่าระวางให้แบ่งตามประเภทสินค้า ดังนี้
(๑) อัตราค่าระวางขั้นต่าต่อหนึ่งใบตราส่งสินค้า กรณีที่ค่าระวางต่ากว่าการคานวณตามน้าหนัก
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(๒) อัตราค่าระวางสินค้าทั่วไป (general cargo rates) แบ่งออกเป็น
(ก) อัตราค่าระวางสินค้าสาหรับสินค้าที่มีน้าหนักต่ากว่า ๔๕ กิโลกรัม ให้คิดในอัตรา
๐.๐๔ บาทต่อกิโลกรัมต่อกิโลเมตร
(ข) อัต ราค่าระวางสินค้าสาหรับสินค้าที่มีน้าหนักตั้งแต่ ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป (Q๔๕)
ให้คิดค่าระวางร้อยละ ๗๕ ของอัตราค่าระวางปกติ
ข้อ ๑๓ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารค านวณตามประกาศนี้ ไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ ค่ า โดยสาร
และค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่งในเส้นทางบินภายในประเทศที่ผู้ประกอบการได้จาหน่ายไปก่อน
วันที่ประกาศนี้ มีผลใช้บังคับ
ให้ผู้ประกอบการยื่นขอความเห็นชอบรูปแบบบริการ พร้อมข้อมูลอัตราค่าโดยสารในแต่ละ
เส้นทางบินเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีป่ ระกาศนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยผู้ประกอบการจะใช้รูปแบบบริการพร้อมอัตราค่าโดยสารได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน

