ฉบับที่จะใช้รับฟังความคิดเห็น
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชกฤษฎีกากาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้น
คุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอานาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน
ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภททีห่ นึ่ง
พ.ศ. ....
หลักการ
กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา ๔๑/๒๒ มาตรา ๔๑/๓๓ และมาตรา ๔๑/๙๕ (๑) ในส่วน
ที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และอานาจการ
บริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓ วรรคหนึ่ง (๔)
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
เหตุผล
โดยที่มาตรา ๖/๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบั ญ ญั ติก ารเดิน อากาศ (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... บั ญ ญั ติ ว่า เพื่อ ประโยชน์ในการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแ ละส่งเสริม การลงทุน เกี่ย วกับ การผลิตอากาศยาน การผลิต ส่ว นประกอบสาคัญ ของ
อากาศยาน และการซ่อมอากาศยานของหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่งสาหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้น
สูงสุดตั้งแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไป อาจตราพระราชกฤษฎีกายกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของ
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือใบรับรองตามมาตรา ๔๑/๒๒ มาตรา ๔๑/๓๓ และมาตรา ๔๑/๙๕ (๑) ในส่วน
ที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึง่ ต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓ วรรคหนึ่ง (๒) และอานาจ
การบริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓ วรรคหนึ่ง (๔)
โดยจะกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้ จึงสมควรกาหนดหลักเกณฑ์
เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ จึงจาเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

ร่าง
พระราชกฤษฎีกา
กาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและ
อานาจการบริหารกิจการของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบ
สาคัญของอากาศยาน และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภททีห่ นึ่ง
พ.ศ. ....
..........................................
..........................................
..........................................
...................................................................................................................................
..........................................
โดยที่ เป็ น การสมควรยกเว้น คุ ณ สมบั ติ และลั ก ษณะของผู้ ขอรับ ใบอนุ ญ าตผลิ ต
อากาศยาน ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ส่ ว นประกอบส าคั ญ ของอากาศยาน และผู้ ข อรั บ ใบรับ รอง
หน่วยซ่อมประเภททีห่ นึ่งเกี่ยวกับทุนจดทะเบียนและอานาจการบริหารกิจการ
....................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชกฤษฎี ก านี้ เรี ย กว่ า “พระราชกฤษฎี ก าก าหนดหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะในเรื่องทุนและอานาจการบริหารกิจการ
ของผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตอากาศยาน ผู้ขอรับใบอนุญาตผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน
และผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภททีห่ นึ่ง พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป เป็นกาหนดเวลาไม่เกินสิบปี
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“ผู้อำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
มาตรา ๔ ให้ยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับ ใบอนุญาตผลิตอากาศยาน
และผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต ส่ ว นประกอบสาคั ญ ของอากาศยาน ตามมาตรา ๔๑/๒๒ และ
มาตรา ๔๑/๓๓ ในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็นของผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓

๒
วรรคหนึ่ง (๒) และอานาจการบริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตาม
มาตรา ๔๑/๒๓ วรรคหนึ่ง (๔) ตามหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และระยะเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ได้ รับ การส่ งเสริม ตามกฎหมายว่าด้ว ยการส่ งเสริม
การลงทุน หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีแผนจะลงทุนในประเทศไทยในการผลิตเป็นจานวนไม่น้อยกว่า
หนึ่งพันล้านบาท
(๒) อากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานที่จะผลิตต้องอาศัยเทคนิค
ทางวิ ศ วกรรม การศึ ก ษาวิ จั ย และการพั ฒ นาขั้ น สู ง เฉพาะทางอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการในการผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับมาตรฐานการรับรองการผลิต มีการใช้บุคลากรที่มี
ความรู้ และความชานาญและทักษะสูง ใช้ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบหรืออุป กรณ์ขั้ นสู งหรือ
เฉพาะด้าน มีวิธีการในการผลิตรวมถึงการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการที่ทันสมัย
ตลอดจนมีการใช้อุป กรณ์ที่ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ห รืออิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กในการออกแบบ
ผลิต หรือจัดการผลิตภัณฑ์
(๓) มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ อ านวยการ โดยต้ อ งเป็ น แผนด าเนิ น การตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าต และต้ อ ง
ประกอบด้วยการดาเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยของตนเอง
(ข) การแต่งตั้งบุคลากรไทยให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งแทนบุคลากรต่างชาติ
(ค) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒ นาบุคลากรไทยให้ แก่ผู้ ได้รับใบอนุญ าต
รายอื่นซึ่งมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็นของผู้มีสัญชาติไทย (หรือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของ
ผู้มีสัญชาติไทย) อย่างน้อยหนึ่งราย โดยจัดทาในรูปแบบของข้อตกลง
(ง) การจั ด ท าโครงการวิ จั ย และพั ฒ นา หรื อ การเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ ท าง
เทคโนโลยีการผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการบิน
หรือภาคการศึกษาของไทย
(จ) การให้ทุนการศึกษาหรือการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
การผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานแก่ผู้มีสัญชาติไทย
ภายหลังได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานหรือส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานแล้ว
ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตรายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบต่อผู้อานวยการ
ทุกหนึ่งปี หากไม่รายงานการดาเนินการหรือไม่สามารถดาเนินการตามแผนที่ได้ให้ความเห็นชอบโดย
ไม่มีเหตุอันสมควร ผู้อานวยการอาจพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตผลิ ตอากาศยานหรือส่ วนประกอบ
สาคัญของอากาศยานของบุคคลนั้นได้
(๔) มีการใช้บุคลากรไทยในการประกอบกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ ภายใน
ห้าปี
มาตรา ๕ ให้ยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมประเภท
ทีห่ นึ่ง สาหรับอากาศยานที่มีมวลวิ่งขึ้นสูงสุดตั้งแต่ห้าพันเจ็ดร้อยกิโลกรัมขึ้นไปตามมาตรา ๔๑/๙๕ (๑)
ในส่วนที่เกี่ยวกับทุนจดทะเบียนซึ่งต้องเป็น ของผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓ วรรคหนึ่ง (๒)
และอานาจการบริหารกิจการซึ่งต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทยตามมาตรา ๔๑/๒๓
วรรคหนึ่ง (๔) ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาดังต่อไปนี้

๓
(๑) ผู้ ข อรั บ ใบรั บ รองเป็ น ผู้ ได้ รั บ การส่ งเสริม ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการส่ งเสริ ม
การลงทุน หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีแผนจะลงทุนในประเทศไทยในการบารุงรักษาอากาศยานเป็น
จานวนไม่น้อยกว่าห้าร้อยล้านบาท
(๒) การบ ารุ งรั ก ษาอากาศยานที่ จ ะด าเนิ น การต้ อ งอาศั ย ความรู้ ท างวิศ วกรรม
การศึ ก ษาวิ จั ย และการพั ฒ นาขั้ น สู ง และเฉพาะทางอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง มี ก ารรวมเทคโนโลยี แ ละ
กระบวนการในการบารุงรักษาที่มีคุณภาพสอดคล้ องกับมาตรฐานการรับรองหน่วยซ่อม มีการใช้
บุคลากรที่มีความรู้ และความชานาญและทักษะสูง ใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับระบบหรืออุปกรณ์ขั้น
สู งหรื อเฉพาะด้ าน ตลอดจนมี วิธีการในการด าเนิ นงานด้ว ยคอมพิ ว เตอร์และระบบปฏิ บัติ การที่
ทันสมัย
(๓) มีแผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยที่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ อ านวยการ โดยต้ อ งเป็ น แผนด าเนิ น การตลอดระยะเวลาที่ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รอง และต้ อ ง
ประกอบด้วยการดาเนินการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรไทยของตนเอง
(ข) การแต่งตั้งบุคลากรไทยให้ปฏิบัติงานในตาแหน่งแทนบุคลากรต่างชาติ
(ค) การถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรไทยให้แก่ผู้ได้รับใบรับรอง
รายอื่นซึ่งมีทุนจดทะเบียนทั้งหมดเป็นของผู้มีสัญชาติไทย (หรือไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ดเป็นของ
ผู้มีสัญชาติไทย) อย่างน้อยหนึ่งราย โดยจัดทาในรูปแบบของข้อตกลง
(ง) การจัดทาโครงการวิจัยและพัฒนา หรือการเผยแพร่องค์ความรู้ทาง
เทคโนโลยีการบารุงรักษาอากาศยานให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการบินหรือภาคการศึกษาของไทย
(จ) การให้ทุนการศึกษาหรือการสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการศึกษาเกี่ยวกับ
การบารุงรักษาอากาศยานแก่ผู้มีสัญชาติไทย
ภายหลั งได้รั บ ใบรั บ รองหน่ ว ยซ่ อ มประเภทที่ ห นึ่ ง ให้ ผู้ ได้ รับ ใบรับ รองรายงาน
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตามแผนที่ได้รับความเห็นชอบต่อผู้อานวยการทุก หนึ่งปี หากไม่รายงาน
การด าเนิ น การหรื อไม่ สามารถด าเนิ น การตามแผนที่ ได้ ให้ ความเห็ นชอบโดยไม่ มี เหตุ อั นสมควร
ผู้อานวยการอาจพิจารณาเพิกถอนใบรับรองหน่วยซ่อมของบุคคลนั้นได้
(๔) มีการใช้บุคลากรไทยในการประกอบกิจการไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ ภายใน
ห้าปี
มาตรา ๖ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระราชโองการ
..........................................
นายกรัฐมนตรี

