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พระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
เป็นปีที่ ๔ ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี บ ทบั ญญั ติบ างประการเกี่ ย วกั บการจ ากัด สิ ท ธิ และเสรีภ าพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๖ ประกอบกับมาตรา ๒๘ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๖ มาตรา ๓๘ และมาตรา ๔๐
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทาได้โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เหตุผลและความจาเป็นในการจากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อให้
การกากับดูแลการบินพลเรือนและการจัดระเบียบการประกอบกิจการเกี่ยวกับการเดินอากาศเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานของสากลยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประเทศ และประโยชน์สาธารณะอื่น ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ต ราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติทาหน้าที่รัฐสภา ดังต่อไปนี้
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มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔)
พ.ศ. ๒๕๖๒”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้เพิ่มบทนิยามคาว่า “ภาคผนวก” และคาว่า “การบินพลเรือน” ระหว่าง
บทนิยามคาว่า “อนุสัญญา” กับคาว่า “อากาศยาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
““ภาคผนวก” หมายความว่า ภาคผนวกและบทแก้ไขเพิ่มเติมภาคผนวกของอนุสัญญา
เพื่อกาหนดมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติระหว่างประเทศที่ใช้บังคับกับการบินพลเรือนที่มีผลใช้บังคับกับ
ประเทศไทย
“การบินพลเรือน” หมายความว่า การเดินอากาศ การปฏิบัติการของอากาศยานพลเรือน
เพื่อวัตถุประสงค์ของการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ การทางานทางอากาศ หรือการบินทั่วไป
และให้หมายความรวมถึงกิจกรรมอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องหรือเป็นส่วนประกอบกับกิจกรรมดังกล่าว”
มาตรา ๔ ให้ยกเลิกบทนิยามคาว่า “อากาศยานราชการ” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิน อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบั บที่ ๑๒)
พ.ศ. ๒๕๕๓ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““อากาศยานราชการ” หมายความว่า อากาศยานที่ใช้ในราชการตามที่กาหนดในมาตรา ๕”
มาตรา ๕ ให้เพิ่มบทนิยามดังต่อไปนี้ ระหว่างบทนิยามคาว่า “ผู้ดาเนินการหน่วยซ่อม”
กับคาว่า “สนามบิน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
““บริการการเดินอากาศ” หมายความว่า บริการการจัดการจราจรทางอากาศ บริการระบบสือ่ สาร
ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน บริการข่าวสารการบิน
บริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน และบริการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย ซึ่งจัดให้มีขึ้นสาหรับการจราจรทางอากาศในทุกช่วงของการปฏิบัติการบิน
“การจัดการจราจรทางอากาศ” หมายความว่า การจัดการจราจรทางอากาศและห้วงอากาศ
อย่างพลวัตและบูรณาการ ซึ่งได้แก่ บริการจราจรทางอากาศ การจัดการห้วงอากาศ และการจัดการ
ความคล่องตัวของการจราจรทางอากาศ
“บริการจราจรทางอากาศ” หมายความว่า บริการที่เกี่ยวกับข้อมูลสาหรับเที่ยวบิน การเฝ้าระวัง
และแจ้งเตือน การแนะนาจราจรทางอากาศ หรือการควบคุมการจราจรทางอากาศในพื้นที่ควบคุม
เขตประชิดสนามบิน และบริเวณสนามบิน
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“บริ ก ารอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิน ” หมายความว่ า บริ ก ารที่ เ กี่ ย วกั บ การตรวจและรายงาน
สภาพอากาศบริเวณสนามบิน การพยากรณ์อากาศเพื่อการบิน หรือการแจ้งเตือนสภาพอากาศที่เป็น
อันตรายต่อการบิน
“บริ ก ารข่ า วสารการบิ น ” หมายความว่ า บริ ก ารที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล และข่ า วสาร
ด้านการบินซึ่งจาเป็นต่อความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ และความมีประสิทธิภาพของการเดินอากาศ
ภายในพื้นที่ความรับผิดชอบที่กาหนด
“บริการออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน ” หมายความว่า บริการ
ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อออกแบบ จัดเก็บ ข้อมูลและเอกสาร ตรวจสอบความถูกต้อง บารุงรักษาและทบทวน
วิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน เพื่อให้การเดินอากาศมีความปลอดภัยถูกต้อง และ
มีประสิทธิภาพ
“บริ ก ารค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย ” หมายความว่ า บริ ก ารที่ จั ด ตั้งขึ้น
เพื่อเฝ้าระวังอากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตราย การติดต่อสื่อสาร การประสานงาน และการปฏิบัติการค้นหา
และช่วยเหลือ รวมทั้งการช่วยเหลือทางการแพทย์เบื้องต้น หรือการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์ โดยใช้
ทรัพยากร อากาศยาน เรือ ยานพาหนะอื่น และอาคารสถานที่ของทั้งภาครัฐและเอกชน
“การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์” หมายความว่า การปฏิบัติการของอากาศยานที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งคนโดยสาร สินค้า หรือไปรษณียภัณฑ์ เพื่อบาเหน็จทางการค้า
“ผู้ตรวจสอบด้านการบิน” หมายความว่า บุคคลที่ผู้อานวยการแต่งตั้งให้ทาหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ
ความปลอดภัยด้านการบิน และผู้ตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
“สมาชิกลูกเรือ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้ดาเนินการเดินอากาศให้ปฏิบัติหน้าที่ใด ๆ
บนอากาศยาน
“วั ต ถุ อั น ตราย” หมายความว่ า วั ต ถุ ห รื อ สารที่ ส ามารถก่ อให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งต่ อ สุ ขภาพ
ความปลอดภัย ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อม ในขณะขนส่งทางอากาศ ที่ผู้อานวยการกาหนดเป็นวัตถุอันตราย
ตามมาตรา ๑๕/๒๘
“การทางานทางอากาศ” หมายความว่า การปฏิบัติการของอากาศยานเพื่อการบริการอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นการเฉพาะ เช่น การเกษตร การก่อสร้าง การถ่ายภาพ การสารวจ การสังเกตการณ์
การลาดตระเวน การบินทดสอบ การโฆษณาโดยใช้อากาศยาน หรือการลากเครื่องร่อนหรือลากป้ายโฆษณา
“การบินทั่วไป” หมายความว่า การปฏิบัติการของอากาศยานนอกเหนือจากการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์และการทางานทางอากาศ
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“สถานที่ทาการ” หมายความรวมถึงสนามบิน โรงเก็บอากาศยาน หน่วยซ่อมที่ได้รับการรับรอง
โรงงาน ลานจอด ที่เก็บน้ามันเชื้อเพลิง สานักงานของผู้ประกอบการ พื้นที่ขนถ่ายสินค้า สถานที่จัดเตรียม
อาหารและเครื่องดื่ม สถานที่เก็บพัสดุอากาศยาน ยานพาหนะ และสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
“สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ” หมายความว่า เครื่องอานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ เครื่องมือหรือสิ่งอานวยความสะดวกในสนามบินอย่างอื่น ที่ใช้หรือสามารถใช้หรือ
ถูกออกแบบมาเพื่อใช้สาหรับช่วยในการเดินอากาศของอากาศยาน รวมถึงสนามบิน พื้นที่ลงจอด ไฟ
หรือเครื่องมืออุปกรณ์ใด ๆ สาหรับการเผยแพร่ข้อมูลสภาพอากาศ การส่งสัญญาณ การค้นหาทิศทางวิทยุ
หรือวิทยุ หรือการสื่อสารโดยแม่เหล็กไฟฟ้าอื่น ๆ และโครงสร้างหรือกลไกอื่น ๆ ที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อนาทางหรือควบคุมเที่ยวบินในอากาศหรือการขึ้นลงของอากาศยาน
“ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศ” หมายความว่า ห้วงอากาศเหนือระดับความสูงขั้นต่า
ที่กาหนดไว้เพื่อการทาการบิน และห้วงอากาศที่จาเป็นต่อความปลอดภัยในการบินขึ้นและลงจอดของ
อากาศยาน”
มาตรา ๖ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “การรั ก ษาความปลอดภั ย ” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““การรักษาความปลอดภัย ” หมายความว่า การป้องกันการกระทาอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายที่จะก่อให้เกิดอันตรายต่อการบินพลเรือน”
มาตรา ๗ ให้เพิ่มบทนิยามดังต่อไปนี้ ระหว่างบทนิยามคาว่า “การรักษาความปลอดภัย”
กับคาว่า “ลานจอดอากาศยาน” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย” หมายความว่า การกระทาหรือ
พยายามกระทาการที่เป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของการบินพลเรือน ซึ่งรวมถึงการกระทา ดังต่อไปนี้
(๑) การยึดอากาศยานโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) การทาลายอากาศยานในระหว่างบริการ
(๓) การจับบุคคลเป็นตัวประกันในอากาศยานหรือในสนามบิน
(๔) การบุกรุกโดยใช้กาลังเข้าไปในอากาศยานหรือที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอานวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ
(๕) การนาอาวุธ หรือกลอุปกรณ์ วัตถุหรือสิ่งของที่อาจเป็นอันตรายขึ้นไปในอากาศยานหรือ
เข้าไปที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๖) การใช้อากาศยานในระหว่างบริการอันอาจเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย การบาดเจ็บสาหัส
หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรง
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(๗) การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จซึ่งเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย เช่น ความปลอดภัยของ
อากาศยานระหว่างการบินหรือขณะอยู่บนพื้นดิน หรือความปลอดภัยของผู้โดยสาร สมาชิกลูกเรือ
เจ้าหน้าที่ภาคพื้น หรือสาธารณชน ที่สนามบินหรือที่ตั้งสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๘) การกระทาในลักษณะอื่นตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
“การตรวจค้น” หมายความว่า การใช้วิธีการทางเทคนิคหรือวิธีการอืน่ ใดสาหรับตรวจจับอาวุธ
วัตถุระเบิด หรือวัตถุใด ๆ ซึ่งอาจใช้ในการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายใด ๆ
“คาสั่งการรักษาความปลอดภัย” หมายความว่า คาสั่งที่ออกตามมาตรา ๕๐/๒๒
“ตัวแทนควบคุม” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมจากผู้อานวยการ
ตามมาตรา ๕๐/๓๑
“การไปรษณีย์ควบคุม” หมายความว่า ผู้ที่ได้รับใบรับรองการไปรษณีย์ควบคุมจากผู้อานวยการ
ตามมาตรา ๕๐/๓๑”
มาตรา ๘ ให้ ย กเลิ ก บทนิ ย ามค าว่ า “ผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ” ในมาตรา ๔
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
““ผู้ดาเนินการเดินอากาศ” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
ทั้งภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ไม่ว่าด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น หรือโดยการเช่าอากาศยานหรือ
การดาเนินการรูปแบบอื่นใด”
มาตรา ๙ ให้เพิ่มบทนิยามดังต่อไปนี้ ระหว่างบทนิยามคาว่า “ผู้ดาเนินการเดินอากาศ” กับ
คาว่า “สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” ในมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
““ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศ” หมายความว่า ผู้ดาเนินการเดินอากาศที่ได้รับอนุญาต
ตามกฎหมายของต่างประเทศที่ให้บริการมายังหรือออกจากราชอาณาจักรไม่ว่าด้วยตนเองหรือบุคคลอื่น
หรือโดยการเช่าอากาศยานหรือการดาเนินการรูปแบบอื่นใด
“ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ” หมายความว่า ใบรับรองที่ออกให้แก่ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
เพื่อรับรองว่าผู้ดาเนินการเดินอากาศนั้นมีความสามารถดาเนินการเดินอากาศได้อย่างปลอดภัยและ
มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะออกให้ตามพระราชบัญญัตินี้หรือออกโดยหน่วยงานกากับดูแลด้านการบินพลเรือน
ของประเทศอื่น”
มาตรา ๑๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
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“มาตรา ๗ ให้มีคณะกรรมการการบินพลเรือนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม เป็ น ประธานกรรมการ ปลั ด กระทรวงคมนาคม เป็ น รองประธานกรรมการ
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และกรรมการอื่นอีกจานวนเจ็ดคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
โดยต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้แ ละประสบการณ์ ด้ านการบิ น พลเรื อ น จ านวนไม่ น้ อ ยกว่ า สามคน และ
ให้ผู้อานวยการ เป็นกรรมการและเลขานุการ”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘ กรรมการอื่นอยู่ในตาแหน่งคราวละสี่ปี กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
จะแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้
มาตรา ๙ กรรมการอื่นย่อมพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออก
ถ้ามีการพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน ผู้ที่ได้รับ
การแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน”
มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีหน้าที่และอานาจในการกากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้ทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้อง และครบถ้วนตามกฎหมาย
และตามอนุสัญญาและภาคผนวก และให้มีห น้าที่และอานาจตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัตินี้ในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศ และพิจารณาอนุมัติแผนนิรภัย ใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนอานวยความสะดวกใน
การบิน พลเรือนแห่ งชาติ แผนแม่บทการจัด ตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ และแผนด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
(๒) รับปรึกษาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบินพลเรือนแก่รัฐมนตรี
(๓) กาหนดนโยบายเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริการในภาคอุตสาหกรรมการบิน
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(๔) กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศของประเทศไทย
(๕) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการออกหรือต่อใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
ตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
(๖) ออกข้อบังคับเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาต
ประกอบกิจการการบินพลเรือน
(๗) ให้ความเห็นชอบข้อบังคับที่ออกโดยผู้อานวยการ
(๘) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการคานวณค่าบริการการเดินอากาศ
(๙) ให้ความเห็นชอบอัตราค่าธรรมเนียมกากับการบินพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
(๑๐) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีก ารคานวณค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่ง
และอัตราขั้นสูงตามมาตรา ๔๑/๑๓๐
(๑๑) ก าหนดอัต ราและเงื่ อนไขการเรีย กเก็บค่า บริการ ค่ า ภาระ หรื อ เงินตอบแทนอื่น ใด
ในสนามบินอนุญาต ซึ่งให้บริการแก่สาธารณะตามมาตรา ๕๖ (๒) และ (๓)
(๑๒) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเป็นกลไกยุติข้อขัดแย้งระหว่างสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยและผู้ประกอบกิจการการบินพลเรือน
(๑๓) ปฏิบัติการอื่นตามพระราชบัญญัตินี้
นโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศตาม (๑) ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แจ้งให้หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศดังกล่าว”
มาตรา ๑๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๑ การกากับดูแลการบินพลเรือน มาตรา ๑๕/๗
มาตรา ๑๕/๘ มาตรา ๑๕/๙ มาตรา ๑๕/๑๐ มาตรา ๑๕/๑๑ มาตรา ๑๕/๑๒ มาตรา ๑๕/๑๓
มาตรา ๑๕/๑๔ มาตรา ๑๕/๑๕ และมาตรา ๑๕/๑๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๑/๑
การกากับดูแลการบินพลเรือน
มาตรา ๑๕/๗ ให้ ส านั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทยมี ห น้ า ที่ แ ละรั บ ผิ ด ชอบใน
การกากับดูแลการบินพลเรือนของประเทศในเรื่อง ดังต่อไปนี้
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(๑) ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
(๒) ลักษณะและมาตรฐานทางวิศวกรรมและทางเทคนิคของอากาศยาน ผลิตภัณฑ์ สนามบิน
และบริการการเดินอากาศ ในการปฏิบัติการการบินพลเรือน รวมทั้งการบารุงรักษา
(๓) การจดทะเบีย นและเครื่อ งหมายอากาศยาน การจดทะเบีย นสิ ท ธิและผลประโยชน์
ในอากาศยาน และการกาหนดเอกสารประจาอากาศยาน
(๔) มาตรฐานอากาศยาน การรับรองแบบ การรับรองการผลิต และการรับรองความสมควร
เดินอากาศ
(๕) คุณลักษณะและมาตรฐานทางเทคนิคในการควบคุมอากาศยาน และการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ควบคุมอากาศยานและผู้ประจาหน้าที่
(๖) การออกใบรั บ รอง ใบอนุ ญ าต ใบส าคั ญ หนั ง สื อ อนุ ญ าต หรื อ หนั ง สื อ รั บ รอง
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๗) เส้น ทางการบิน เขตควบคุมการบิน บริเวณที่ใช้เป็นที่จอดหรือหยุดอากาศยานหรือ
ยานพาหนะอย่างอื่น และการจัดการพื้นที่โดยรอบสนามบินและสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๘) การดูแลการขนส่งคนโดยสารและของที่ขนส่งทางอากาศ รวมทั้งค่าธรรมเนียมหรือภาระ
ทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านการบินพลเรือน
(๙) การกาหนดมาตรการด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย และการอานวย
ความสะดวกในการบินพลเรือน ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการและภาระทางด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี
(๑๐) การดาเนินการเกี่ยวกับอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับการบินพลเรือน และอุบัติการณ์ที่เกี่ยวกับ
การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่มีผลต่อการรักษาความปลอดภัยการบิน
(๑๑) การประกอบกิจการการบินพลเรือน มาตรฐานและคุณภาพการให้บริการ การคุ้มครอง
ผู้ใช้บริการและอัตราค่าบริการ การป้องกันการผูกขาด และมาตรการการยุติข้อขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการ
และผู้ใช้บริการ
(๑๒) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕/๘ ในการกากับดูแลการบินพลเรือนตามมาตรา ๑๕/๗ ให้สานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยมีหน้าที่และรับผิดชอบการบริหารจัดการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพลเรือนในประเทศให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน
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(๒) ประสานงานและให้การสนับสนุนเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
(๓) วางแผน ประสานงาน และจัดทาแผนแม่บทห้วงอากาศ เพื่อการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ
ของประเทศไทยที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
(๔) จัดทา ติดตาม ประสานงาน และขับเคลื่อนให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนนิรภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนอานวยความสะดวก
ในการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ รวมทั้งแผนแม่บทหรือ
แผนหลักระดับประเทศด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๕) ให้คาแนะนาและช่วยเหลือ รัฐบาลในการเจรจากับประเทศอื่น ๆ เพื่อจัดทาความตกลง
ระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ
(๖) เป็นที่ปรึกษาให้แก่รัฐบาลและช่วยเหลือในการติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวกับองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่รัฐภาคีอื่นได้ร้องขอให้ประเทศไทยดาเนินการ
ตรวจสอบติดตามด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
มาตรา ๑๕/๙ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๕/๗ และมาตรา ๑๕/๘ สานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหรือคานึงถึงอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึงพันธกรณี
ตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี แล้วแต่กรณี และให้รวมถึง
การดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) จัดทาและปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึงพันธกรณีตามความตกลง
ระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับด้านความปลอดภัย ด้านการรักษาความปลอดภัย
การอานวยความสะดวก การรักษาสิ่งแวดล้อม และการประกอบกิจการการบินพลเรือน
(๒) จัดทามาตรการเพื่ออนุวัติการ และติดตามให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามอนุสัญญาและ
ภาคผนวก รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐาน
และข้อพึงปฏิบัติเกี่ยวกับการกากับดูแลการบินพลเรือน
(๓) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้การกากับดูแลการบินพลเรือนเกิดผลสัมฤทธิ์
มาตรา ๑๕/๑๐ ให้ ผู้ อ านวยการมี อ านาจก าหนดมาตรการหรื อการด าเนิ นการที่ จ าเป็ นต่ อ
การกากับดูแลการบินพลเรือนตามมาตรา ๑๕/๗ และการดาเนินงานของสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยตามมาตรา ๑๕/๘ แล้วแต่กรณี ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) มาตรฐานความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และ
การประกอบกิจการการบินพลเรือน
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(๒) มาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับผู้ประจาหน้าที่อากาศยาน ผลิตภัณฑ์ ความสมควร
เดิน อากาศ การบารุงรักษา การฝึกอบรมด้านการบิน สนามบิน ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ บริการการเดินอากาศ
(๓) มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้โดยสาร สมาชิกลูกเรือ เจ้าหน้าที่
สนามบินและบุคคลอื่น อากาศยาน สนามบิน ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน สิ่งอานวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ บริการการเดินอากาศ ตลอดจนการป้องกันการกระทาให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน
หรือให้อากาศยานเกิดความเสียหาย และการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(๔) การเข้าออกและการจัดสรรเวลาการเข้าออกสนามบินของอากาศยาน
(๕) การทดสอบ ตรวจสอบ หรือการตรวจตราอากาศยาน เครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่ใช้หรือ
มีไว้ใช้เพื่อประกอบกิจการการบินพลเรือน สนามบิน ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานหรือสถานที่ทาการ
หรือสถานที่ที่มีไว้ใช้เพื่อประกอบกิ จการการบินพลเรือนและการปฏิบัติการของอากาศยาน รวมถึง
การทดสอบหรือการตรวจสอบผู้ประจาหน้าที่ สมาชิกลูกเรือ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน
(๖) ข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามของผู้ประจาหน้าที่ ผู้ประกอบกิจการการบินพลเรือนและอากาศยาน
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่ไม่มีบทบัญญัติอื่นใดในพระราชบัญญัตินี้
บัญญัติให้อานาจไว้เป็นการเฉพาะ ให้ผู้อานวยการมีอานาจออกข้อกาหนดสาหรับกรณีตาม (๑) (๒)
และ (๓) หรือออกระเบียบสาหรับกรณีตาม (๔) (๕) และ (๖) ในการกากับดูแลให้เป็นไปตามเรื่อง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ในการดาเนินการตามวรรคสอง ให้ผู้อานวยการจัดให้มีการรับฟังความเห็นหรือชี้แจงทาความเข้าใจกับ
ผู้เกี่ยวข้องหรืออาจได้รับผลกระทบจากเรื่องที่กาหนด และคานึงถึงหลักเกณฑ์และมาตรฐานในเรื่องนั้น ๆ
ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือมาตรฐานระหว่างประเทศอื่นด้วย
ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินและจาเป็นเพื่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
อย่างทันท่วงที ผู้อานวยการอาจดาเนินการกาหนดมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแล
การบินพลเรือน หรือการออกข้อกาหนด หรือระเบียบในเรื่องใดตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการ
กับเหตุฉุกเฉินนั้น โดยไม่ต้องดาเนินการรับฟังความคิดเห็นตามวรรคสามก่อน แต่ต้องแจ้งหรือเผยแพร่
ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเป็นการทั่วไปโดยเร็ว ในการดาเนินการเช่นว่านี้ ให้ผู้อานวยการ
มีอานาจสั่งระงับหรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนไว้เป็นการชั่วคราวได้จนกว่าจะได้มีการกาหนดมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อ
การกากับดูแลการบินพลเรือน หรือการออกข้อกาหนด หรือระเบียบในเรื่องนั้นแล้ว
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ให้ผู้อานวยการจัดให้มีการประกาศเผยแพร่มาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลที่กาหนดขึน้
ตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ทราบเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ ตามรูปแบบและลักษณะที่เหมาะสมที่ผู้อานวยการ
กาหนด
ให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลการบินพลเรือนที่ผู้อานวยการกาหนด
ตามวรรคหนึ่ง ปฏิบัติตามมาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลการบินพลเรือนนั้นโดยเคร่งครัด
มาตรา ๑๕/๑๑ ในการก าหนดมาตรการหรื อ การด าเนิ น การที่ จ าเป็ น ต่ อ การก ากั บ ดู แ ล
การบินพลเรือน หรือการออกข้อกาหนด หรือระเบียบในเรื่องใดตามมาตรา ๑๕/๑๐ หากในเรื่องนั้น
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ หรือรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา หรือหน่วยงานของรัฐด้านกากับดูแล
การบิน หรือด้านอื่น ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการกาหนดมาตรฐาน ระเบียบ ข้อกาหนด ข้อปฏิบัติ หรื อ
เอกสารอื่นใดไว้แล้ว ผู้อานวยการอาจนามาตรฐาน หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ดงั กล่าว
มากาหนดในเรื่องที่ต้องดาเนินการตามมาตรา ๑๕/๑๐ เพื่อใช้บังคับกับการบินพลเรือนของประเทศได้
หลั กเกณฑ์ วิ ธี การ และกระบวนการในการพิ จารณาน ามาตรฐาน ระเบี ยบ ข้ อก าหนด
ข้อปฏิบัติ หรือเอกสารอื่นใดมากาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๕/๑๒ ในกรณีที่ผู้อานวยการกาหนดมาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ประจาหน้าที่ อากาศยาน ผลิตภัณฑ์ ความสมควรเดินอากาศ การบารุงรักษา การฝึกอบรมด้าน
การบิน สนามบิน สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ บริการการเดินอากาศ การรักษาความปลอดภัย
และเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบิน ให้ผู้อานวยการจัดให้มีระบบการตรวจ ติดตาม และประเมินผลจาก
การปฏิบัติตามมาตรการหรือการดาเนินการกากับดูแลในเรื่องดังกล่าวด้วย
มาตรา ๑๕/๑๓ ให้ สานั กงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัด ทาและรักษาไว้ซึ่งระบบ
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลและเอกสารหลักฐาน อย่างน้อยตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(๒) เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเหนืออากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(๓) ส่วนประกอบสาคัญของอากาศยาน ชิ้นส่วนของอากาศยาน และบริภัณฑ์ที่มีไว้สาหรับ
ใช้กับอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
(๔) ใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง ใบแทน และการอนุญาต
หรือการอนุมัติอื่นใดที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) ข้อมูลและเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่ผู้อานวยการกาหนดให้จัดเก็บ
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ให้ผู้อานวยการจัดทาระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูลตามวรรคหนึ่ง โดยเอกสารหลักฐาน
ตาม (๒) ผู้ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดเหนืออากาศยานที่จดทะเบียน รวมถึงส่วนประกอบสาคัญของ
อากาศยาน ชิ้นส่วนของอากาศยาน และบริภัณฑ์ จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวต่อผู้อานวยการ
เพื่อบันทึกไว้ในระบบการบันทึกและจัดเก็บข้อมูล
การบันทึกและจัดเก็บข้อมูล รวมทั้งการเก็บรักษาข้อมูลและเอกสารหลักฐาน ให้เป็นไปตามที่
ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๕/๑๔ เพื่ อประโยชน์ แห่ งการบิ นพลเรื อนของประเทศและเป็ นไปเพื่ อประโยชน์
สาธารณะ หากผู้อานวยการเห็นสมควรอาจยกเว้นมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแล
การบินพลเรือน หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องใดตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือบางส่วน ให้แก่บุคคล อากาศยาน ผลิตภัณฑ์ สนามบิน หรือบริการเกี่ยวกับการบินใด ๆ
เป็นรายกรณีได้ โดยการยกเว้นดังกล่าวต้องไม่กระทบต่อความปลอดภัยในการเดินอากาศ
การดาเนินการเพื่อยกเว้นตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีเหตุ อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ปรากฏต่อ
ผู้อานวยการก่อนที่จะมีการดาเนินการยกเว้นดังกล่าว
(๑) ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแลการบินพลเรือน
หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องนั้นครบถ้วนแล้ว และไม่มีความจาเป็น
ต้องปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวอีกต่อไป
(๒) การดาเนินการที่จะกระทาหรือกาลังกระทาอยู่นั้นเป็นไปตามหรือมีประสิทธิภาพมากกว่า
การปฏิบัติตามมาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแลการบินพลเรือน หรือข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องนั้น
(๓) มาตรการหรือการดาเนินการที่จาเป็นต่อการกากับดูแลการบินพลเรือน หรือข้อบังคับ
ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องนั้นโดยสภาพไม่เหมาะสมหรือไม่สามารถใช้กับกรณีนั้นอีก
(๔) ข้ อ เท็ จ จริ ง ในกรณี นั้ น ท าให้ ม าตรการหรื อ การด าเนิ น การที่ จ าเป็ น ต่ อ การก ากั บ ดู แ ล
การบินพลเรือน หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบ หรือคาสั่งในเรื่องนั้นไม่เหมาะสมหรือ
ไม่มีความจาเป็นที่ต้องปฏิบัติ และอาจเกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ทางการบินพลเรือนของประเทศเพิ่มขึ้นหากไม่ได้รับการยกเว้น
เมื่อผู้อานวยการดาเนินการยกเว้นในเรื่องใดตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ
ตามวิ ธี ก ารที่ ผู้อ านวยการก าหนด ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกาศลงในระบบเครื อข่ า ยสารสนเทศของ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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มาตรา ๑๕/๑๕ ให้ผู้อานวยการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบด้านการบิน ซึ่งจะเป็นหรือมิได้เป็นพนักงาน
ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยต้องมีความรู้ความชานาญ และประสบการณ์เหมาะสม
ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อกากับดูแลด้านการบินให้เป็นไปตามมาตรการและการดาเนินการกากับดูแล
การบินพลเรือนที่กาหนดขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้
ความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการกาหนดหรือผ่านหลักสูตรการอบรมตามที่ผู้อานวยการกาหนด
คุณสมบัติ การแต่งตั้ง การปฏิบัติหน้าที่ และการกากับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ด้านการบิน ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๑๕/๑๖ ผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรา ๑๕/๑๕ มีหน้าที่และอานาจ
รับผิดชอบในการดาเนินการทดสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจตราอากาศยานสิ่งอานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ และอุปกรณ์อื่นที่ผู้ประกอบกิจการได้ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อประกอบกิจการการบินพลเรือน
สนามบิน ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน สถานที่ทาการหรือสถานที่ใช้หรือมีไว้ใช้เพื่อประกอบกิจการ
การบินพลเรือนและการปฏิบัติการของอากาศยาน รวมถึงการทดสอบหรือตรวจสอบผู้ประจาหน้าที่
สมาชิกลูกเรือ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน
ในการทดสอบ ตรวจสอบ หรือตรวจตราตามวรรคหนึ่ง หากพบข้อบกพร่อง ให้ผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินแจ้งข้อบกพร่องและกาหนดระยะเวลาในการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ นั้น แก่ผู้ซึ่งมีหน้าที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการ และแจ้งให้ผู้อานวยการทราบโดยเร็ว เมื่อผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องแล้ว ให้แจ้งผู้ตรวจสอบด้านการบินเพื่อตรวจสอบหรือตรวจตราให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และการประกอบกิจการการบินพลเรือน
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ แล้วรายงานให้ผู้อานวยการทราบโดยเร็ว
ในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบด้านการบิน ต้องมีและแสดงบัตรประจาตัวไว้ตลอดเวลา
ที่ปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ แบบและการออกบัตรประจาตัวของผู้ตรวจสอบด้านการบินให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการ
ประกาศกาหนด
ให้ผู้ตรวจสอบด้านการบินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญา”
มาตรา ๑๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๒ การกากับดูแลการบริการการเดินอากาศ
มาตรา ๑๕/๑๗ มาตรา ๑๕/๑๘ มาตรา ๑๕/๑๙ มาตรา ๑๕/๒๐ มาตรา ๑๕/๒๑ มาตรา ๑๕/๒๒
มาตรา ๑๕/๒๓ มาตรา ๑๕/๒๔ มาตรา ๑๕/๒๕ และมาตรา ๑๕/๒๖ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
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“หมวด ๑/๒
การกากับดูแลการบริการการเดินอากาศ
มาตรา ๑๕/๑๗ ให้ผู้อานวยการมีอานาจออกข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ
ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ขั้นตอนและการให้บริการการเดินอากาศ
(๒) การจัดการจราจรทางอากาศ
(๓) ระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน
(๔) อุตุนิยมวิทยาการบิน
(๕) ข่าวสารการบิน
(๖) การออกแบบวิธีปฏิบัติการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
(๗) การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
มาตรา ๑๕/๑๘ ห้ามมิให้บุคคลใดจัดให้มีบริการการเดินอากาศ สาหรับบริเวณห้วงอากาศ
เหนือพื้นดินและพื้นน้าภายในเขตภูมิภาคข่าวสารการบินในราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับใบรับรองในเรื่องนั้น
จากผู้อานวยการ
ห้ ว งอากาศเหนื อพื้น ที่น อกทะเลอาณาเขตหรือห้วงอากาศที่ไม่ได้อ ยู่ภ ายใต้อาณาเขตของ
ประเทศใด หากมีความจาเป็นต้องมีบริการจราจรทางอากาศ ให้รัฐมนตรีทาความตกลงกับรัฐภาคีใน
ภูมิภาคเพื่อกาหนดผู้รับผิดชอบในการให้บริการจราจรทางอากาศเหนือห้วงอากาศบริเวณนั้น
มาตรา ๑๕/๑๙ ผู้ที่จะขอรับใบรับรองบริการการเดินอากาศในเรื่องใด ต้องเป็นนิติบุคคลตามที่
ผู้อานวยการประกาศกาหนด และให้ยื่นคาขอใบรับรองต่อผู้อานวยการ พร้อมทั้งคู่มือการดาเนินงาน
และเอกสารหลักฐานอื่น
การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๑๕/๒๐ ผู้อานวยการจะออกใบรับรองบริการการเดินอากาศให้แก่ผู้ขอได้เมื่อผู้ขอ
มีคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕/๑๙
ในการออกใบรับรองตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการอาจกาหนดเงื่อนไขหรือข้อจากัดเกี่ยวกับ
การดาเนินงานได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบังคับการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๕/๒๑ ใบรับรองบริการการเดินอากาศในเรื่องใด ให้มีอายุตามที่ผู้อานวยการประกาศ
กาหนด แต่ต้องไม่เกินสิบปี
การขอและการต่อใบรับรองบริการการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
ในข้อกาหนด
มาตรา ๑๕/๒๒ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ให้บริการให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐานตามมาตรา ๑๕/๑๗ และสอดคล้อง
กับมาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
(๒) ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารอย่ า งทั่ ว ถึ ง ครอบคลุ ม เพี ย งพอ เสมอภาค และจั ด เก็ บ
ค่าบริการตามมาตรา ๑๕/๒๖
(๓) จัดให้มี ปรับปรุง และปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ
ดาเนินงาน ระบบการจัดการด้านนิรภัยและการรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน และ
ปัจจัยมนุษย์
(๔) จัดให้มีบุคลากรที่มีความรู้และความชานาญเพียงพอในการดาเนินงานและมีแผนพัฒนา
บุคลากรที่เหมาะสม
(๕) จัดทารายงานต่อผู้อานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ระเบียบและคู่มือการดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงาน ระบบการจัดการด้านนิรภัย
และการรักษาความปลอดภัย ระบบการตรวจสอบภายใน และปัจจัยมนุษย์ ตาม (๓) ต้องเป็นไป
ตามมาตรฐานและมีข้อมูลครบถ้วนตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๕/๒๓ ผู้อานวยการมีอานาจสั่งพักใช้ใบรับรองบริการการเดินอากาศ ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรับรองบริก ารการเดินอากาศฝ่ าฝื นหรือ ไม่ป ฏิ บัติต ามเงื่ อนไขหรือข้อจากัด
แนบท้ายใบรับรองที่ผู้อานวยการกาหนดตามมาตรา ๑๕/๒๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕/๒๒ และผู้อานวยการได้สั่งให้แก้ไขปรับปรุงแล้วไม่อาจแก้ไขปรับปรุง
การดาเนินงานให้เกิดความปลอดภัยได้ภายในระยะเวลาตามคาสั่งของผู้อานวยการ
(๒) ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ ไม่ยินยอมให้ผู้อานวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบิน เข้าดาเนินการตามหน้าที่และอานาจ หรือไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของผู้อานวยการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินตามมาตรา ๑๕/๒๕

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ให้ผู้อานวยการกาหนดระยะเวลาพักใช้ ใบรับรองบริการการเดินอากาศได้ตามที่เห็นสมควร
แต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน
มาตรา ๑๕/๒๔ ผู้อานวยการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองบริการการเดินอากาศได้ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศกระทาการ ดังต่อไปนี้
(ก) ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศโดยแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน
ตามข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๑๕/๑๙ โดยมีเจตนาเพื่อให้ได้รับใบรับรองโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
(ข) ขาดคุณสมบัติตามมาตรา ๑๕/๑๙
(ค) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อจากัดแนบท้ายใบรับรองที่ผู้อานวยการกาหนด
ตามมาตรา ๑๕/๒๐ วรรคสอง หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามมาตรา ๑๕/๒๒ ที่ก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการซึ่งเป็นกรณีที่ร้ายแรง
(๒) ถูกสั่งพักใช้ใบรับรองและผู้ได้รับใบรับรองไม่ดาเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา
ที่ถูกพั กใช้ใบรับรอง หรือมีการสั่งพักใช้ใบรับรองบริการการเดินอากาศตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปภายใน
ช่วงเวลาสองปี
เมื่ อ ผู้ อ านวยการสั่ งเพิ ก ถอนใบรับ รองบริ การการเดิน อากาศ ให้ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรับ รองบริการ
การเดินอากาศส่งคืนใบรับรองต่อผู้อานวยการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่งเพิกถอนใบรับรอง
มาตรา ๑๕/๒๕ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามการดาเนินการเกี่ยวกับการบริการ
การเดินอากาศ ให้ผู้อานวยการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีหน้าที่และอานาจ
ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ทาการและสถานที่ปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ
ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงาน และเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(๒) ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ
(๓) สั่งระงับการให้บริการในส่วนที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน คู่มือการดาเนินงานหรือที่อาจก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย
(๔) สั่งให้ผู้ได้รับใบรับรองนาส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
การให้บริการและการปฏิบัติงาน
(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลซึ่งเกีย่ วข้องกับการดาเนินงานของผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศนัน้
มาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารใดมาเพื่อประกอบการพิจารณา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๗๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕/๒๖ ผู้ไ ด้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศจะเรียกเก็บค่าบริการได้ตามอัตรา
ที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด ทั้งนี้ การกาหนดอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขในการคานวณที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด”
มาตรา ๑๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๑/๓ การกากับดูแลการขนส่งวัตถุอันตราย
และสิ่งของต้องห้ ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ มาตรา ๑๕/๒๗ มาตรา ๑๕/๒๘ มาตรา ๑๕/๒๙
มาตรา ๑๕/๓๐ และมาตรา ๑๕/๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๑/๓
การกากับดูแลการขนส่งวัตถุอันตราย
และสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
มาตรา ๑๕/๒๗ ห้ามมิให้บุคคลใดรับมอบ จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่าย หรือขนส่งวัตถุอันตราย
ไปกับอากาศยาน เว้น แต่จะได้รับใบอนุญาตดาเนินงานจากผู้อานวยการ และปฏิบัติต ามเงื่อนไข
ที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๑๕/๒๘ ให้ผู้อานวยการมีอานาจดังต่อไปนี้ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุ
อันตราย
(๑) ออกประกาศกาหนดประเภทและรายการวัตถุอันตรายที่อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย
ของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
(๒) ออกข้อกาหนดการขออนุญาตและการปฏิบัติในการขนส่งวัตถุอันตรายของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ออกข้อกาหนด เงื่อนไข แนวทางในการบรรจุหีบห่อ การทาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
การให้หรือสาแดงข้อมูล ความรับผิดของผู้ขนส่ง ความรับผิดชอบของผู้ตราส่ง รวมถึงการกาหนดให้มี
การจัดทาแผนการฝึกอบรม รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
(๔) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดและจัดเก็บค่าขนส่งและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการขนส่ง
วัตถุอันตราย
(๕) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่งวัตถุ
อันตราย
มาตรา ๑๕/๒๙ ห้ามมิให้บุคคลใดรับมอบ จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่าย หรือขนส่งสิ่งของต้องห้าม
หรือต้องดูแลเป็นพิเศษ ไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตดาเนินงานจากผู้อานวยการ และ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ผู้อานวยการกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๑๕/๓๐ ให้ ผู้ อ านวยการมี อานาจดังต่อ ไปนี้ ในการดาเนินการเกี่ย วกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
(๑) ออกประกาศกาหนดประเภทและรายการสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษที่อาจเป็น
อันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
(๒) ออกข้อกาหนดการขออนุญาตและการปฏิบัติในการขนส่งสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแล
เป็นพิเศษของผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๓) ออกข้อกาหนด เงื่อนไข แนวทางในการบรรจุหีบห่อ การทาเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์
การให้หรือสาแดงข้อมูล ความรับผิดของผู้ขนส่ง ความรับผิดชอบของผู้ตราส่ง รวมถึงการกาหนดให้มี
การจัดทาแผนการฝึกอบรม รายงานอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
(๔) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการกาหนดและจัดเก็บค่าขนส่งและค่าบริการอื่นที่เกี่ยวกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
(๕) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การมอบหมายในการดาเนินการเกี่ยวกับการขนส่ง
สิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
มาตรา ๑๕/๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดส่งหรือพาวัตถุอันตรายหรือสิ่งของต้องห้ามหรื อต้องดูแ ล
เป็นพิเศษไปกับอากาศยาน เว้นแต่จะให้หรือสาแดงข้อมูลต่อผู้ขนส่งตามข้อกาหนดของผู้อานวยการ
ตามมาตรา ๑๕/๒๘ (๓) หรือมาตรา ๑๕/๓๐ (๓) แล้วแต่กรณี”
มาตรา ๑๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๖/๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๖/๕ เมื่อคณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้
ในการเดินอากาศของประเทศไทยตามมาตรา ๑๕ (๔) แล้ว ให้ผู้อานวยการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
เพื่อประโยชน์ของความปลอดภัยในการบิน
(๑) ออกข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง
การกาหนดเกี่ยวกับระยะสูงที่ปลอดภัยในการทาการบิน พฤติการณ์เพื่อความปลอดภัยและการป้องกัน
การชนกันระหว่างอากาศยานด้วยกัน ระหว่างอากาศยานกับยานพาหนะและวัตถุบนพื้นดินหรือพื้นน้า และ
ระหว่างอากาศยานกับวัตถุในอากาศ
(๒) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการเดินอากาศและการทาการบินของอากาศยาน
(๓) ออกข้อกาหนดเกี่ยวกับการป้องกันบุคคลและทรัพย์สินบนภาคพื้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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การออกข้อบังคับหรือข้อกาหนดตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการต้องคานึงถึงการป้องกันประเทศ
การบินพลเรือนและสิทธิบินผ่านห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศ รวมทั้งต้องสอดคล้องกับนโยบาย
เกี่ยวกับการใช้ห้วงอากาศ ภายใต้ข้อตกลง เงื่อนไข หรือข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือกฎเกณฑ์
ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อให้มั่นใจได้วา่ จะเกิดความปลอดภัยต่ออากาศยาน และมีการใช้
ห้วงอากาศให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
ในการใช้ห้วงอากาศเหนือพื้นดินและพื้นน้าภายในเขตภูมิภาคข่าวสารการบินในราชอาณาจักร
อากาศยาน สนามบิน และผู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการบิน ต้องใช้หน่วยวัดที่ใช้ในการบินตามที่ผู้อานวยการ
ประกาศกาหนด
การใช้ห้วงอากาศที่ใช้ในการเดินอากาศตามมาตรานี้ให้ครอบคลุมถึงห้วงอากาศที่ประเทศไทย
ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการควบคุมการจราจรทางอากาศตามที่กาหนดในความตกลงระหว่าง
ประเทศ”
มาตรา ๑๗ ให้ ยกเลิกมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๒๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๑ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการการเดินอากาศ
ผู้ประจาหน้าที่ บุคคลที่อยู่ในอากาศยาน ผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะ และ
บุคคลอื่นใดที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ต้องปฏิบัติการเพื่อความปลอดภัยตามข้อบังคับ”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๒๑/๑ และมาตรา ๒๑/๒ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๒๑/๑ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทาแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการความปลอดภัยการบินพลเรือนในระดับประเทศซึ่งต้อง
สอดคล้ อ งกับ อนุ สัญ ญาและภาคผนวก รวมถึ งพั น ธกรณี ต ามความตกลงระหว่ างประเทศเกี่ยวกับ
การบินพลเรือนที่ประเทศไทยเป็นภาคี และต้องจัดให้มีการทบทวนเพื่อปรับปรุงแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติทุก ๆ ปี โดยแผนดังกล่าวให้มคี ณะกรรมการนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติซึ่งคณะกรรมการ
การบินพลเรือนแต่งตั้ง เพื่อขับเคลื่อนแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย
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เมื่อสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทาหรือปรับปรุงแผนนิรภั ยในการบินพลเรือน
แห่งชาติตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อนาไปปฏิบัติ โดยผู้เกี่ยวข้องต้องจัดทาระบบการจัดการ
ด้านนิรภัยสาหรับกิจการการบินพลเรือนของตนให้สอดคล้องกับแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
ดังกล่าว
ให้ผู้อานวยการกากับติดตามให้มีการดาเนินการตามวรรคสอง โดยอาจกาหนดแนวทางหรือ
มาตรการในการกากับติดตามหรือการตรวจสอบให้มีการดาเนินการดังกล่าวด้วยได้
มาตรา ๒๑/๒ เพื่อประโยชน์ ในการบริหารจัด การแผนนิ รภั ย ในการบิน พลเรือนแห่ ง ชาติ
ให้ผู้อานวยการมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) แต่งตั้งหรือมอบหมายให้บุคคลใดรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติ
(๒) จัดให้มีกลไก มาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการบินพลเรือน ดังนี้
(ก) การตรวจติดตามความปลอดภัยในการบินพลเรือนที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับ
แผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
(ข) การระบุอันตรายและการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ให้บริการ
(ค) การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายหรือความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
(ง) การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านความปลอดภัย
(จ) การตรวจสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องจัดให้มีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยอย่างครบถ้วน
(๓) จัดให้มีกระบวนการเพื่อลาดับความสาคัญในการตรวจ ตรวจสอบ และสารวจโดยพิจารณา
จากข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย หรือการประเมินความเสี่ยง
(๔) ส่งเสริมให้ ผู้ที่เกี่ยวข้องตระหนักรู้และดาเนินการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยใน
การบินพลเรือน เพื่อสนับสนุนองค์กรและพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยขององค์กร ซึ่งจะเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของแผนนิรภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
เมื่อผู้อานวยการได้มีการดาเนินการในเรื่องใดตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้แจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องตามแผนนิรภัย
ในการบินพลเรือนแห่งชาติทราบ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามกลไกและกระบวนการที่ผู้อานวยการกาหนด”
มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๒๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๒๒ ห้ า มอากาศยานบิ น เข้ า พื้ น ที่ ห วงห้ า มเด็ ด ขาดหรื อ พื้ น ที่ ห วงห้ า มเฉพาะ
ที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าว โดยต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่ผู้รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวกาหนด
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ในการกาหนดพื้นที่ตามวรรคหนึ่ง หากเป็นพื้นที่เกี่ยวกับราชการทหาร ให้ผู้อานวยการประกาศ
กาหนดพื้นที่ตามที่หน่วยงานราชการทหารเสนอ และกาหนดให้หน่วยงานที่เสนอนั้นเป็นผู้รับผิดชอบพื้นที่
ตามที่ประกาศกาหนด
อากาศยานที่จะบินเข้าพื้นที่อันตรายที่ผู้อานวยการประกาศกาหนดต้องใช้ความระมัดระวังและ
ต้องปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้อานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดอันตรายและ
มีผลกระทบต่อกิจกรรมในพื้นที่ดังกล่าว”
มาตรา ๒๑ ให้ ยกเลิกมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“การขอจดทะเบียน การรับจดทะเบียน และการถอนทะเบียนอากาศยาน ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในข้อกาหนด”
มาตรา ๒๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๓๓/๑ มาตรา ๓๓/๒ และมาตรา ๓๓/๓
ของหมวด ๓ การจดทะเบียนและเครื่องหมายอากาศยาน แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๓๓/๑ ในกรณีที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศของไทยนาอากาศยานต่างประเทศที่จดทะเบียน
ในประเทศที่ เ ป็ น รั ฐ ภาคี แ ห่ งอนุ สั ญ ญามาใช้ ใ นการประกอบกิ จ การโดยมี สั ญ ญาเช่ า หรื อ สั ญ ญาอื่น
ในลักษณะเดียวกัน และประเทศไทยมีความตกลงกับประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานเพื่อโอนความรับผิดชอบ
ของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานให้กับประเทศไทยตามอนุสัญญา ให้ถือว่าอากาศยานต่างประเทศนั้น
เป็นอากาศยานที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัตินี้และให้ใบอนุญาตหรือการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
เท่าที่มีความตกลงกันไว้ดังกล่าวอยู่ภายใต้กฎหมายไทยด้วย
(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับอากาศยานดังกล่าว ให้ถือว่า
(ก) ใบอนุญาตเครื่องใช้วิทยุประจาอากาศยาน เป็นใบอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคม
ตามกฎหมายว่าด้วยวิทยุคมนาคม
(ข) ใบส าคั ญ สมควรเดิ น อากาศของอากาศยาน เป็ น ใบส าคั ญ สมควรเดิ น อากาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้
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(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย
(๓) ในส่ว นที่เกี่ยวกับผู้ประจาหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานตามสัญญา
ดังกล่าว ให้ถือว่าใบอนุญาตของผู้ประจาหน้าที่ที่ออกโดยประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานดังกล่าวใช้ได้
เช่นเดียวกับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๔๒
(๔) ในส่ ว นของการเดิ น อากาศด้ ว ยอากาศยานของผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ ให้ เ ป็ น ไป
ตามกฎหมายไทย
มาตรา ๓๓/๒ ในกรณีที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศนาอากาศยานไทยที่จดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปใช้ในการประกอบกิจการโดยมีสัญญาเช่าหรือสัญญาอื่นในลักษณะเดียวกัน และ
ประเทศไทยมีความตกลงกับประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศเพื่อโอนความรับผิดชอบของประเทศไทย
ให้กับประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศตามอนุสัญญา ให้ถือว่าอากาศยานไทยนั้นเป็นอากาศยานที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศ และให้ใบอนุญาตหรือการดาเนินการในเรื่องดังต่อไปนี้
ตามที่มีความตกลงกันไว้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศด้วย
(๑) ในส่วนที่เกี่ยวกับอากาศยานดังกล่าว ให้ถือว่า
(ก) ใบอนุญาตเครื่องใช้วิทยุประจาอากาศยาน เป็นใบอนุญาตตามกฎหมายของประเทศ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(ข) ใบสาคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานเป็นใบสาคัญสมควรเดินอากาศตามกฎหมาย
ของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๒) ในส่วนที่เกี่ยวกับการจราจรทางอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ
(๓) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ประจาหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานตามสัญญาดังกล่าว
ให้ถือว่าใบอนุญาตของผู้ประจาหน้าที่ที่ออกตามกฎหมายของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๔) ในส่วนของการเดินอากาศด้วยอากาศยานของผู้ดาเนินการเดินอากาศ ให้เป็นไปตามกฎหมาย
ของประเทศผู้ดาเนินการเดินอากาศ
มาตรา ๓๓/๓ การจัดทาความตกลงเพื่อโอนความรับผิดชอบระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
ที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาตามมาตรา ๓๓/๑ และมาตรา ๓๓/๒ แบบของความตกลง การแจ้งความตกลง
และข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและรัฐที่เกี่ยวข้อง การจดทะเบียน
ความตกลงกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และการประสานงานกับประเทศที่ทาความตกลง
กับประเทศไทย ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น หมวด ๔/๑ ใบรั บ รองผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ
มาตรา ๔๑/๑๑๒ มาตรา ๔๑/๑๑๓ มาตรา ๔๑/๑๑๔ มาตรา ๔๑/๑๑๕ มาตรา ๔๑/๑๑๖
มาตรา ๔๑/๑๑๗ มาตรา ๔๑/๑๑๘ มาตรา ๔๑/๑๑๙ มาตรา ๔๑/๑๒๐ มาตรา ๔๑/๑๒๑
มาตรา ๔๑/๑๒๒ และมาตรา ๔๑/๑๒๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๔/๑
ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
มาตรา ๔๑/๑๑๒ ผู้อานวยการมีอานาจออกข้อบังคับเพื่อกาหนดหลักเกณฑ์การออกใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ที่ยื่นขอรับใบรับรองดังกล่าวมีความสามารถดาเนินการ
เดินอากาศได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ผู้อานวยการจะออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะดาเนินการเดินอากาศ
ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าตนมีมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยสาหรับการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
ไม่น้อยกว่ามาตรฐานขั้นต่าตามข้อบังคับที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๑๓ ห้ามมิให้บุคคลใดใช้อากาศยานในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
เว้นแต่จะได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศจากผู้อานวยการ
มาตรา ๔๑/๑๑๔ ผู้มีสิทธิขอรับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องเป็นนิติบคุ คลที่มีสัญชาติไทย
และเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ และมีคุณสมบัติอื่นตามข้อบังคับ
ที่ผู้อานวยการกาหนด
นิติบุคคลที่ขอรับใบรับรองตามวรรคหนึ่ง จะต้องไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศยังไม่พ้นห้าปี หรือกรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการเป็นบุคคลเดียวกันกับกรรมการที่เคยเป็น
กรรมการหรือผู้มีอานาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศยังไม่พ้นห้าปี
ในกรณีที่มีการยื่นคาขออนุญาตให้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แล้ว และ
ผู้ขออนุญาตมีความพร้อมในการเป็นผู้ดาเนิน การเดินอากาศและมีเหตุอันสมควรที่จะให้ยื่นคาขอรับ
ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศได้ ผู้อานวยการอาจอนุญาตให้ยื่นคาขอรับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ตามพระราชบัญญัตินี้ไปก่อนได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการในข้อบังคับที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๑๕ การขอ การออก การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง การต่ออายุใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ รวมทั้งแบบของใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศและข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
เงื่อนไขในการปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่ผู้อานวยการกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๑
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มาตรา ๔๑/๑๑๖ ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศให้มีอายุไม่เกินสิบปี ทั้งนี้ ตามข้อบังคับ
ที่ผู้อานวยการกาหนดโดยคานึงถึงประเภทและขนาดของธุรกิจ
มาตรา ๔๑/๑๑๗ ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศจะต้องดาเนินการปฏิบัติการบิน
อย่างปลอดภัยและปฏิบัติการในเรื่องอื่น ๆ ตามหลักเกณฑ์ ข้อกาหนด เงื่อนไข และสิทธิที่ได้รับ
ตามข้อบังคับที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๑๘ เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยสาธารณะ ผู้อานวยการมีอานาจในการแก้ไข
หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไข
ในการปฏิบัติการของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศนั้นได้
มาตรา ๔๑/๑๑๙ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการดาเนินการของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานและดาเนินการได้อย่างปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ให้ผู้อานวยการ
พนักงานเจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจสอบด้านการบินมีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ระงับการออกเดินทาง หรือกักอากาศยานของผู้ดาเนินการเดินอากาศไว้ตามความจาเป็น
เพื่อการตรวจสอบ
(๒) เข้าไปในสถานที่ทาการ และสถานที่ที่จะใช้เป็นฐานปฏิบัตกิ ารของผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ในระหว่างเวลาทาการของสถานที่นั้น
(๓) เข้าไปในอากาศยาน รวมทั้งเดินทางไปกับอากาศยาน และในกรณีจาเป็นอาจเข้าไป
ในห้องนักบิน ในขณะให้บริการตามปกติเพื่อการตรวจสอบการปฏิบัติการบินของผู้ประจาหน้าที่ภาคอากาศ
และสมาชิกลูกเรือได้
(๔) ตรวจสอบการดาเนินการตามใบรับรองและการดาเนินการอื่นว่าเป็นไปตามใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศหรือข้อกาหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการ
(๕) ตรวจสอบคู่มือ เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับการดาเนินการ รวมทั้งการครอบครอง
เอกสารและหลักฐานดังกล่าวไว้ตรวจสอบ
(๖) เรียกบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารอื่นจากผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการตรวจสอบ
(๗) สอบถามข้อเท็จจริง หรือมีหนังสือเรียกผู้ดาเนินการเดินอากาศหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
มาให้ถ้อยคา
(๘) หน้าที่และอานาจอื่น ๆ ตามที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๒๐ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ดาเนินการเดินอากาศกระทาการในกรณีใด
กรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศของผู้นั้นได้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๒
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(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือในข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการที่ก่อหรืออาจก่อให้เกิดอันตรายแก่การเดินอากาศ
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศตามที่กาหนดใน
พระราชบัญญัตินี้
(๓) เมื่ อ เห็ น ว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รองผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศไม่ ส ามารถด าเนิ น การไปได้ ด้ ว ย
ความปลอดภัย
(๔) ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ หลักเกณฑ์ ระเบียบ หรือข้อกาหนดอื่นใดที่ผู้อานวยการกาหนด
ในคาสั่งพักใช้ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศตามวรรคหนึ่ง ผู้อานวยการจะกาหนดระยะเวลา
หรือเงื่อนไขในการที่ผู้ดาเนินการเดินอากาศนั้นจะต้องดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๔๑/๑๒๑ ผู้อานวยการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ เมื่อผู้ได้รับ
ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขในใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือในข้อกาหนด
เกี่ยวกับคุณลักษณะและเงื่อนไขในการปฏิบัติการและก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่การเดินอากาศ
(๒) ถูกพักใช้ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศมากกว่าสองครั้ง ภายในช่วงระยะเวลาสองปี
(๓) หยุดปฏิบัติการบินทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาต
(๔) ไม่ดาเนินการเดินอากาศภายในระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ
(๕) หยุดดาเนินการเดินอากาศเป็นระยะเวลาต่อเนื่องเกินกว่าหนึ่งปี โดยไม่มีเหตุอันสมควร
เมื่อผู้อานวยการสั่งเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ ให้ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ ส่งคืนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศต่อผู้อานวยการภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ทราบคาสั่ง
เพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
มาตรา ๔๑/๑๒๒ ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ ออกให้โดยประเทศของ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือเป็นประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย
ให้ใช้ได้เช่นเดียวกับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศตามพระราชบัญญัตินี้สาหรับการดาเนินการเดินอากาศ
เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักร ทั้งนี้ การออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศของประเทศดังกล่าว
ต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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ในกรณีที่ปรากฏว่าการออกใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศของประเทศที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสญ
ั ญา
หรือประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย ประเทศใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
ในเรื่ อ งใด ให้ ผู้ อ านวยการมีอ านาจประกาศไม่ ย อมรั บหรือ ยอมรั บ โดยมี เ งื่อ นไขส าหรับ ใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศที่ออกโดยประเทศนั้นในเรื่องนั้นได้
มาตรา ๔๑/๑๒๓ ในกรณีที่ผู้อานวยการเห็นว่าผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศทาการบิน
เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรมีการปฏิบัติการด้านการบินหรือการบารุงรักษาต่ากว่ามาตรฐาน
ที่กาหนดในภาคผนวก และอาจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการเดินอากาศ ให้ผู้อานวยการมีอานาจ
สั่งให้ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศหยุดดาเนินการทั้งหมดหรือบางส่วน”
มาตรา ๒๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๔/๒ การกากับดูแลการบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๔๑/๑๒๔ มาตรา ๔๑/๑๒๕ มาตรา ๔๑/๑๒๖ มาตรา ๔๑/๑๒๗ มาตรา ๔๑/๑๒๘
มาตรา ๔๑/๑๒๙ มาตรา ๔๑/๑๓๐ มาตรา ๔๑/๑๓๑ มาตรา ๔๑/๑๓๒ มาตรา ๔๑/๑๓๓
มาตรา ๔๑/๑๓๔ และมาตรา ๔๑/๑๓๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๔/๒
การกากับดูแลการบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ
มาตรา ๔๑/๑๒๔ ให้ ค ณะกรรมการการบิ น พลเรื อ นรั บ ผิ ด ชอบในการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
การบินพลเรือนทางเศรษฐกิจ
กิจการการบินพลเรือนที่ต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลทางเศรษฐกิจ มีดังนี้
(๑) การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
(๒) การทางานทางอากาศ
(๓) การบินทั่วไปตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
(๔) กิจการการบินพลเรือนอื่นที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๒๕ ผู้ใดจะประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๔ จะต้องได้รบั
ใบอนุญาตจากรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ในการออกใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง รัฐมนตรีจะกาหนดเงื่อนไขหรือข้อกาหนดใดโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติด้วยก็ได้
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการขอและการต่ออายุใบอนุญาต การพิจารณาอนุญาต แบบใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ให้เป็นไป
ตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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มาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศผู้ใดจะประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์ ไม่ว่าจะเป็นการเข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรต้องมีใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศที่ออกโดยองค์กรด้านการบินพลเรือนของประเทศที่มีความตกลงว่าด้วยบริการเดินอากาศกับ
ประเทศไทยและได้รับการกาหนดให้เป็นผู้ใช้สิทธิรับขนทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ตามความตกลง
ดังกล่าว และได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การอนุญาต และระยะเวลาการอนุญาต
รวมทั้งเงื่อนไขและข้อกาหนดของการอนุญาต ให้เป็นไปตามข้อกาหนดของผู้อานวยการ
มาตรา ๔๑/๑๒๗ ใหผู้อานวยการติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ตามระยะเวลาที่เหมาะสม โดยการตรวจสอบนั้น
อย่างน้อยต้องตรวจสอบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์การบริหารจัดการ สถานะทางการเงิน
และการดาเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการมีอานาจเรียกข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ทางการเงิน หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันจากผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบได้
มาตรา ๔๑/๑๒๘ เงื่อนไขและข้อจากัดในการประกอบกิจการตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ วรรคสอง
อาจกาหนดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) ระยะเวลาการประกอบกิจการ
(๒) จานวน ประเภท หรือขนาดของอากาศยานที่ใช้
(๓) ประเภทของการให้บริการที่ผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถให้บริการได้
(๔) เรื่องอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๒๙ รัฐมนตรีโ ดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอานาจ
เปลี่ ย นแปลง แก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง พั ก ใช้ หรื อ เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การการบิ น พลเรื อ น
ตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่สามารถปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติใด ๆ ในพระราชบัญญัตนิ ี้ หรือไม่ปฏิบัตติ ามคาสั่งหรือกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี้
หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไข หรือข้อจากัดในการอนุญาต ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ
การบินพลเรือนกาหนด
มาตรา ๔๑/๑๓๐ การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์เป็นบริการสาธารณะ
การกาหนดค่าโดยสารและค่าระวางของอากาศยานขนส่งต้องเหมาะสมและเป็นธรรมแก่
ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก
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การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
คานวณค่าโดยสารและค่าระวางของผู้ประกอบการอากาศยานขนส่ง และต้องไม่เกินอัตราขั้นสูงที่กาหนด
ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
การเก็บค่าโดยสารและค่าระวางสาหรับอากาศยานขนส่งระหว่างประเทศ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ
มาตรา ๔๑/๑๓๑ ในการออกข้อบังคับเพื่อกาหนดอัตราค่าโดยสารและค่าระวางตามมาตรา
๔๑/๑๓๐ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนคานึงถึงหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าใช้จ่ายอันสมควรในการให้บริการขนส่งสาธารณะโดยมีกาไรที่สมเหตุสมผล ตามประเภท
และลักษณะของการให้บริการที่เป็นไปตามปกติในการประกอบธุรกิจ
(๒) ความเป็นธรรม ความเสมอภาค และไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ
(๓) ต้องไม่เป็นภาระแก่ผู้โดยสารหรือผู้ตราส่งเกินกว่าปกติ
(๔) การแข่งขันที่เป็นธรรม
ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนตามวรรคหนึง่ จะกาหนดให้ผู้ประกอบกิจการขนส่ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ลดหรือยกเว้นการเก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางจากผู้โดยสารหรือผู้ใช้บริ การ
ซึ่งเป็นบุคคลหรือกิจการดังต่อไปนี้ได้
(๑) เด็กหรือเยาวชน
(๒) ผู้มีอายุตั้งแต่หกสิบปีขึ้นไป
(๓) คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
(๔) บุคคลประเภทอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
(๕) กิจการที่เป็นสาธารณกุศลหรือเพื่อการมนุษยธรรม
มาตรา ๔๑/๑๓๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุ ญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ต้องจัด ให้มีการประกันภัยความรับผิด ตามสัญญาและบุคคลที่สาม
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน โดยจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยความรับผิด
ตามสัญญาดังกล่าว ต้องไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
มาตรา ๔๑/๑๓๓ กิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์เป็นกิจการขนส่งสาธารณะ ผู้ได้รับ
ใบอนุ ญาตประกอบกิ จการการบิ น พลเรื อนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ซึ่ งเป็ นผู้ ประกอบกิ จการขนส่ ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖
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จะปฏิเสธการรับขนผู้โดยสารไม่ได้ เว้นแต่เพื่อประโยชน์แห่งความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย
หรือเป็นกรณีตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา
๔๑/๑๒๖ มีสิทธิปฏิเสธการรับขนผู้โ ดยสาร สัมภาระ และของที่ผู้โดยสารหรือผู้ตราส่งไม่ยินยอม
ให้ตรวจค้นหรือไม่ผ่านการตรวจค้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งผู้โดยสาร
ที่มีความประพฤติหรือมีประวัติว่าประพฤติตนไม่เรียบร้อยในระหว่างการโดยสารอากาศยาน
ห้ ามมิให้ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ซึ่งเป็น
ผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาต
ตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ปฏิเสธการรับขนคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการ เว้นแต่เป็นกรณีตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองหรือตามที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน
มาตรา ๔๑/๑๓๔ เพื่อประโยชน์สาธารณะและเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร ให้คณะกรรมการ
การบินพลเรือนมีอานาจออกข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้โดยสารในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ในกรณีปฏิเสธการรับขน ยกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า หรือสัมภาระสูญหาย เสียหาย หรือ
ล่าช้า ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการ
ขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตตามมาตรา
๔๑/๑๒๖ ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๔๑/๑๓๕ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ มีหน้าที่ต้องดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่กระทาการอันเป็นการผูกขาดและแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมตามกฎหมายว่าด้วย
การแข่งขันทางการค้า
(๒) ประกาศหรือแสดงไว้ซึ่งอัตราค่าโดยสารและค่าระวาง ตลอดจนเงื่อนไขในการขนส่ง
ให้เป็นที่ได้รับทราบโดยทั่วไป ณ สถานที่ทาการและสถานที่ดาเนินการของผู้ประกอบกิจการ
(๓) ใช้สิทธิในใบอนุญาตเพื่อประโยชน์ของตนเอง และมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยอมให้บุคคลอื่น
ใช้สิทธิตามใบอนุญาตของตน หรือยอมให้บุคคลอื่นดาเนินกิจการในนามของตนไม่ว่าด้วยประการใดก็ตาม”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๒๖ ให้ยกเลิกมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
มาตรา ๒๗ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ ห้ามมิให้ผู้ประจาหน้าที่ในอากาศยานปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่มีอาการเจ็บป่วย
หรือได้รับบาดเจ็บซึ่งอาจกระทาให้เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และถ้าการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บนั้น
เป็นระยะเวลาตั้งแต่เจ็ดวันขึ้นไป ห้ามมิให้ผู้ประจาหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่จนกว่า นายแพทย์ที่พนักงาน
เจ้าหน้าที่กาหนดให้จะได้ตรวจและออกใบรับรองว่า ผู้ประจาหน้าที่นั้นได้หายจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
และพนักงานเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตให้ผู้ประจาหน้าที่นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
ในกรณีที่มีเหตุอัน ควรสงสัยว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่บุคคลใดหย่อนคุณสมบัติ
เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายหรือจิตใจ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งให้ผู้ประจาหน้าที่นนั้ เข้ารับการทดสอบหรือ
รับการตรวจทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด”
มาตรา ๒๘ ให้ยกเลิกมาตรา ๕๐ ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๙๘
มาตรา ๒๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็นมาตรา ๕๐/๑ มาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓
มาตรา ๕๐/๔ มาตรา ๕๐/๕ มาตรา ๕๐/๖ มาตรา ๕๐/๗ มาตรา ๕๐/๘ มาตรา ๕๐/๙ มาตรา
๕๐/๑๐ มาตรา ๕๐/๑๑ มาตรา ๕๐/๑๒ มาตรา ๕๐/๑๓ และมาตรา ๕๐/๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๕๐/๑ ให้ ผู้อานวยการมีอานาจกาหนดให้มีการตรวจสอบการใช้สารออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาทในลักษณะที่อาจกระทบหรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจาหน้าที่ก่อน หลัง
หรือในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ผู้อานวยการมอบหมาย มีอานาจตรวจสอบผู้ประจาหน้าที่ ก่อน หลัง
หรือในระหว่างการปฏิบัติห น้าที่ และในกรณีที่ผู้ประจาหน้าที่ผู้ใดไม่ยอมให้ตรวจสอบหรือขัดขวาง
การตรวจสอบ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอานาจกัก ตัวผู้นั้นไว้ได้ตามความจาเป็น และในกรณีที่พบว่าผู้นั้น
ได้กระทาความผิดตามมาตรานี้ ให้ส่งตัวให้พนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีต่อไป
วิธีการตรวจสอบ การกักตัว และการส่งตัวให้พนักงานสอบสวนตามวรรคสอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๕๐/๒ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ เมื่อผู้ประจาหน้าที่นั้น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยซึ่งมิใช่วินัยร้ายแรง หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจาหน้าที่ที่ผู้อานวยการไม่ได้กาหนดว่าเป็นสาระสาคัญ
(๒) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ จาคุกสาหรับการกระทาความผิดตามกฎหมายอื่น เว้นแต่
เป็ น ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระท าโดยประมาทที่ มิ ใ ช่ ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และร่ า งกายตามลั ก ษณะ ๑๐
แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดลหุโทษ
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด หรือบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้
ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ได้ครั้งละไม่เกินเก้าสิบวัน หรือจนกว่า
ผู้ประจาหน้าที่นั้นจะได้แก้ไขให้ถูกต้องตามคาสั่งของผู้อานวยการ แล้วแต่กรณี
มาตรา ๕๐/๓ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาตผู้ ประจาหน้าที่ เมื่อผู้ประจา
หน้าที่นั้น
(๑) ขาดคุณสมบัติของผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๔๔
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยวินัยซึ่งเป็นวินัยร้ายแรง หรือระเบียบที่เกี่ยวกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประจาหน้าที่ที่ผู้อานวยการกาหนดว่าเป็นสาระสาคัญ
(๓) ถูกพักใช้ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๕๐/๒ เกินสองครั้งภายในระยะเวลาสองปี
นับแต่ถูกพักใช้ใบอนุญาตครั้งก่อน
มาตรา ๕๐/๔ ในกรณีที่ผู้อานวยการสั่งพักใช้ใบอนุญาตตามมาตรา ๕๐/๒ หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๕๐/๓ ของผู้ประจาหน้าที่รายใด ถ้าผู้นั้นถือใบอนุญาตผู้ประจา
หน้าที่ตาแหน่งอื่นด้วย และเหตุที่พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นเหตุที่เป็นสาระสาคัญซึ่งกระทบ
ใบอนุญาตตาแหน่งอื่นนั้น ให้ผู้อานวยการสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตาแหน่งอื่น
ของผู้นั้นด้วย
เหตุที่เป็นสาระสาคัญในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๕๐/๕ ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่เป็นอันสิ้นผล เมื่อผู้ประจาหน้าที่นั้น
(๑) ได้รับโทษจาคุกสาหรับการกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น เว้นแต่
เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทที่มิใช่ความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายตามลักษณะ ๑๐
แห่งประมวลกฎหมายอาญา หรือความผิดลหุโทษ
(๒) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๓) ถูกเพิกถอนใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๕๐/๓

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๘๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๐/๖ ผู้ประจาหน้าที่ที่มีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญา
หรือเป็นประเทศที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทยและประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่ในอากาศยานที่จดทะเบียน
ตามกฎหมายไทย ให้นาใบอนุญาตดังกล่าวมายื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขอเทียบโอน โดยให้ถือว่า
เป็นการขอรับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
การขอและการเทียบโอนให้ดาเนินการตามข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๔๓ โดยผู้อานวยการ
จะออกข้อกาหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อจากัดในการพิจารณาและการใช้ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่มาจาก
การเทียบโอนตามวรรคหนึ่งด้วยก็ได้
ให้นาบทบัญญัติตามมาตรา ๕๐/๒ มาตรา ๕๐/๓ มาตรา ๕๐/๔ และมาตรา ๕๐/๕
มาใช้บังคับแก่การเทียบโอนใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม
มาตรา ๕๐/๗ ผู้ประจาหน้ าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานต่างประเทศที่ทา
การบิ น อยู่ ใ นราชอาณาจั ก ร ต้ อ งมี ใ บอนุ ญ าตผู้ ป ระจ าหน้ า ที่ ที่ อ อกให้ ห รื อ รั บ รองตามกฎหมาย
ของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้นซึ่งเป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือเป็นประเทศที่ได้ทาความตกลงกับ
ประเทศไทย ทั้งนี้ การออกใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ของประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก หรือมีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการบั งคั บการตามพระราชบั ญญัติ นี้ ให้ ถื อ ว่ า ใบอนุ ญาตผู้ ป ระจ าหน้ าที่
ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งที่ออกให้หรือรับรองตามกฎหมายของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยาน
เป็นใบอนุญาตตามพระราชบัญญั ตินี้ หากปรากฏว่าการออกหรือการรับรองใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
ของประเทศที่เป็นรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาประเทศใดไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวกในเรื่องใด
ให้ผู้อานวยการมีอานาจประกาศไม่ยอมรับหรือยอมรับโดยมีเงื่อนไขสาหรับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่ออก
โดยประเทศนั้นในเรื่องนั้นได้ และในกรณีที่ประเทศที่ทาความตกลงกับประเทศไทย ความตกลงดังกล่าว
จะต้องมีข้อกาหนดว่า การออกใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ของประเทศคู่สัญญาจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
และเงื่อนไขที่อยู่ในกรอบของอนุสัญญาด้วย
มาตรา ๕๐/๘ ผู้ประจาหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหรือเกี่ยวกับอากาศยานต่างประเทศที่ทาการบิน
อยู่ในราชอาณาจักรตามมาตรา ๕๐/๗ ต้องมีใบรับรองทางการแพทย์สาหรับผู้ประจาหน้าที่ดังกล่าว
ที่ออกให้หรือรับรองโดยประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยานนั้น ทั้งนี้ การออกใบรับรองทางการแพทย์
ของประเทศดังกล่าวต้องมีมาตรฐานไม่ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
มาตรา ๕๐/๙ ห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประจาหน้าที่ เว้นแต่มีใบสาคัญแพทย์
ที่ออกโดยนายแพทย์ผู้ตรวจด้านเวชศาสตร์การบินพลเรือนที่ได้รับการแต่งตั้งจากสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ประเภทผู้ประจาหน้าที่ หลักเกณฑ์ วิธีการในการขอ การออก การต่ออายุใบสาคัญแพทย์
คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอใบสาคัญ อายุใบสาคัญ การเพิกถอนใบสาคัญ แบบใบสาคัญ และ
เงื่อนไขแนบท้ายใบสาคัญแพทย์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อานวยการกาหนด
มาตรา ๕๐/๑๐ เพื่อวัตถุประสงค์ในการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ให้เอกสารรายงานผล
ที่เกี่ยวกับการตรวจสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ขอรับใบสาคัญแพทย์ที่อยู่ในความครอบครองของ
ศูน ย์เวชศาสตร์การบินพลเรือนหรือสถานที่ตรวจทางการแพทย์ หรือสถานพยาบาลใดเป็นเอกสาร
ที่เปิดเผยต่อสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
มาตรา ๕๐/๑๑ ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามหมวดนี้ ให้ น ายแพทย์ ผู้ ต รวจเป็ น เจ้ า พนั ก งาน
ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา ๕๐/๑๒ ในการออกใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง
หรือการออกใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่โดยการเทียบโอนตามมาตรา ๕๐/๖ หากผู้อานวยการเห็นว่า
ใบรับรองทางการแพทย์สาหรับผู้ประจาหน้าที่ที่ออกโดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือประเทศที่ไ ด้ ท า
ความตกลงกับประเทศไทยเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดในภาคผนวก ให้ผู้อานวยการระบุไว้ในใบรับรอง
ใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่หรือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่ออกให้โดยการเทียบโอน แล้วแต่กรณี ว่าใบรับรอง
ทางการแพทย์ดังกล่าวใช้ได้ เช่นเดียวกับใบสาคัญแพทย์ตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ โดยผู้อานวยการ
จะกาหนดเงื่อนไขและอายุการใช้ใบรับรองทางการแพทย์ดังกล่าวไว้ในใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
หรือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่ออกให้โดยการเทียบโอน แล้วแต่กรณี ตามที่เห็นสมควรก็ได้
มาตรา ๕๐/๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ตามประเภทที่ผู้อานวยการกาหนดต้องจบ
การศึกษาตามหลักสูตรที่ผู้อานวยการรับรองจากสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่ผู้อานวยการรับรอง
การขอรับใบรับรองและการออกใบรับรอง คุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอใบรับรอง อายุใบรับรอง
การต่ออายุใบรับรอง การพักใช้และการเพิกถอนใบรับรอง ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่กาหนดในข้อกาหนด
มาตรา ๕๐/๑๔ เว้ น แต่ จ ะมี ก รณี ฉุ ก เฉิน อั นอาจเป็ นอั น ตรายแก่ อ ากาศยานหรื อ บุ ค คลใน
อากาศยาน หรือเป็นกรณีการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ห้ามผู้ควบคุมอากาศยานนาอากาศยานขึ้นลง
ณ ที่หนึ่งที่ใดนอกจากสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตหรือตามที่พนักงานเจ้าหน้าที่ระบุไว้
สาหรับการบินเที่ยวนั้น”
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มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา
มาตรา

หนา้ ๙๑
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มาตรา ๓๐ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๑ การรักษาความปลอดภัย มาตรา
๕๐/๑๖ มาตรา ๕๐/๑๗ มาตรา ๕๐/๑๘ มาตรา ๕๐/๑๙ มาตรา ๕๐/๒๐ มาตรา
๕๐/๒๒ มาตรา ๕๐/๒๓ มาตรา ๕๐/๒๔ มาตรา ๕๐/๒๕ มาตรา ๕๐/๒๖ มาตรา
๕๐/๒๘ มาตรา ๕๐/๒๙ มาตรา ๕๐/๓๐ มาตรา ๕๐/๓๑ มาตรา ๕๐/๓๒ มาตรา
๕๐/๓๔ มาตรา ๕๐/๓๕ มาตรา ๕๐/๓๖ มาตรา ๕๐/๓๗ มาตรา ๕๐/๓๘ มาตรา
๕๐/๔๐ และมาตรา ๕๐/๔๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗

๕๐/๑๕
๕๐/๒๑
๕๐/๒๗
๕๐/๓๓
๕๐/๓๙

“หมวด ๕/๑
การรักษาความปลอดภัย
มาตรา ๕๐/๑๕ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และจัดทา ดาเนินการและกากับติดตามให้มีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งรับผิดชอบในการป้องกันกิจการ
การบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
นอกจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องปฏิบัติการ
ในเรื่องดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) รับผิดชอบต่อการกากับดูแลการรักษาความปลอดภัยการบินในประเทศไทย
(๒) กากับ ติดตามการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยของสนามบิน อากาศยาน ตัวแทน
ควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้ บริการจราจรทางอากาศ และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดใน
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อประโยชน์ในเรื่องดังนี้
(ก) คุ้มครองผู้โดยสาร ลูกเรือ เจ้าหน้าที่ของสนามบิน และผู้ใช้บริการอื่นของสนามบิน
และสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(ข) ป้องกันการกระทาอันเป็นภัยคุกคามทางการบิน และการกระทาอื่นอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือน
(ค) ทาให้มั่นใจได้วา่ มีการดาเนินการทีเ่ หมาะสมเมื่อมีการกระทาอันเป็นภัยคุกคามทางการบิน
และการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายต่อการบินพลเรือนเกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้น
(๓) ประสานงานกิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติและแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง
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การดาเนินการตามมาตรานี้ สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยต้องดาเนินการให้สอดคล้อง
ตามอนุสัญญาและภาคผนวก รวมถึงพันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการบินพลเรือน
ที่ประเทศไทยเป็นภาคี
มาตรา ๕๐/๑๖ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทาแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและป้องกันการบินพลเรือนจาก
การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย โดยคานึงถึงความปลอดภัย ความสม่าเสมอ
และความมีประสิทธิภาพของการทาการบิน
ให้ผู้อานวยการกากับ ติดตาม หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องนาแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติและจัดทาแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนในส่วนของตน
ผู้อานวยการอาจออกข้อกาหนด แนวทาง หรือคาสั่ง แล้วแต่กรณี เพื่อประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ การกากับติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๕๐/๑๗ ในการบริหารแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ให้ผู้อานวยการ
มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กากับให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติโดยมีการปรึกษาหารือ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ และคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ภายใต้บทบัญญัติมาตรา ๕๐/๒๐
(๒) กาหนดและจัดสรรงานต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติให้กับเจ้าหน้าที่อื่น ๆ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมทั้งหน่วยงาน
หรือบุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๓) ทาให้มั่นใจได้ว่ามีการจัดทาและปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน
แต่ละแห่งที่ให้บริการการบินพลเรือน โดยอย่างน้อยผู้อานวยการต้องดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(ก) แจ้งส่ว นที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตแต่ละแห่ง
(ข) ให้ความเห็นชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินของสนามบิน
แต่ละแห่ง
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(ค) ตรวจสอบเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตว่าได้มี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสนามบินอย่างเต็มรูปแบบ
(ง) จัดการให้มีการตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินขึ้น ณ สนามบิน
แต่ละแห่งที่ให้บริการการบินพลเรือนเพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับมาตรการรักษาความปลอดภัย ณ สนามบิน
ดังกล่าว
(๔) ก ากั บ ติ ด ตาม หรื อ ด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด ท าและปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดาเนินการเดินอากาศแต่ละราย ซึ่งจะต้องครอบคลุมมาตรการรักษา
ความปลอดภัยที่ใช้กับผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้า ของที่ส่งโดยผู้ให้บริการส่งด่วนที่เรียกว่าคูเรียร์
พัสดุส่งด่วน ไปรษณียภัณฑ์ ครัวการบิน และการทาความสะอาดอากาศยาน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้
ผู้อานวยการจะต้อง
(ก) แจ้งส่ว นที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศแต่ละราย
(ข) ให้ความเห็นชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดาเนินการเดินอากาศ
แต่ละราย
(ค) ตรวจสอบผู้ดาเนินการเดินอากาศว่าได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย
ของผู้ดาเนินการเดินอากาศอย่างเต็มรูปแบบ
(๕) ก ากั บ ติ ด ตาม หรื อ ด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ ให้ มี ก ารจั ด ท าและปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตาม
แผนรักษาความปลอดภัยของตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศและ
ผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ซึ่งจะต้องครอบคลุม
มาตรการรักษาความปลอดภัยที่ใช้กับการให้บริการของตน เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ ผู้อานวยการจะต้อง
(ก) แจ้งส่ว นที่เกี่ยวข้องของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้กับ
ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้ บริการจราจรทางอากาศ และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนด
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(ข) ให้ ความเห็ น ชอบและเสนอทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยของตัวแทนควบคุม
การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้ บริการจราจรทางอากาศ และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดแผนรั ก ษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
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(ค) ตรวจสอบตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ และ
ผู้ดาเนิ นการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติว่าได้มีการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของตน อย่างเต็มรูปแบบ
(๖) กากับ ติดตาม หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้การรักษาความปลอดภัยที่สนามบินได้มี
การจัดสรรสิ่งอานวยความสะดวกที่จาเป็น ซึ่งรวมถึงพื้นที่อาคารสานักงาน เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมือ
รักษาความปลอดภัย ที่เหมาะสม รวมถึงสิ่งอานวยความสะดวกสาหรับการฝึกอบรม
(๗) กากับ ติดตาม หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้ข้อกาหนดต่าง ๆ ในด้านสถาปัตยกรรมและ
ข้อกาหนดที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัย
การบินอย่างมีประสิทธิภาพ ได้มีการนามาผนวกอยู่ในการออกแบบและก่อสร้างสิ่งอานวยความสะดวก
ขึ้นใหม่ และการดัดแปลงใด ๆ ต่อสิ่งอานวยความสะดวกในสนามบิน
(๘) ทบทวนและคงไว้ซึ่งการมีผลใช้บังคับของแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
เป็นระยะ ๆ รวมถึงเมื่อมีความจาเป็น ต้องมีการประเมินผลและปรับเปลี่ยนมาตรการรักษาความปลอดภัย
จากการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือความพยายามที่จะกระทาการข้างต้น
และจะต้องดาเนินการเพื่อจัดการต่อภัยคุกคามดังกล่าวใด ๆ ในขณะปัจจุบันตามความจาเป็น
(๙) จั ด ท า และก ากั บ ติ ด ตาม หรื อ ด าเนิ น การใด ๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามแผนฝึ กอบรม
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อใช้สาหรับการฝึกอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องหรือ
บุคลากรที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในการบินที่กาหนดขึ้น
ตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๑๐) จัดทา และกากับ ติดตาม หรือดาเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนควบคุมคุณภาพ
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อใช้สาหรับวัดระดับการปฏิบัติตามแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และเพื่อทาให้แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มีผลบังคับใช้
(๑๑) จัดให้มีและดาเนินการตามแผนการรับรองพนักงานตรวจค้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทา
การรั บ รองและการประเมิ น ผลอย่ า งเป็ น ทางการโดยหรื อ ในนามของส านั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่ งประเทศไทย เพื่อให้ มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่มีความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวน
การทางานของพนักงานตรวจค้นภายในสนามบินสาธารณะของไทยในระดับที่ยอมรับได้ตามที่สานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนด
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(๑๒) จัดให้มีและดาเนินการตามแผนการรับรองครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดทาการรับรองและการประเมินผลอย่างเป็นทางการโดยหรือในนามของสานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าครูผู้สอนมีความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่
ตามกระบวนการทางานด้านการรักษาความปลอดภัย ภายในสนามบินสาธารณะของไทยในระดับ
ที่ยอมรับได้ตามที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกาหนด
(๑๓) ทบทวนและคงไว้ซึ่งการมีผลใช้บังคับของแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนแห่งชาติ แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนการรับรอง
พนักงานตรวจค้น และแผนการรับรองครูผู้สอนด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้อง
รวมถึงการประเมินผลและการปรับเปลี่ยนแผนดังกล่าวเมื่อมีความจาเป็น
(๑๔) ทบทวนระดับภัยคุกคามต่อการบินพลเรือนภายในราชอาณาจักรอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
จัดทาและปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายและขัน้ ตอนในการปรับปรุงองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องของแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัยคุ กคาม โดยอาศัยการประเมิน
ความเสี่ยงต่อความปลอดภัยที่ดาเนินการโดยผู้อานวยการ
(๑๕) ดาเนินมาตรการที่จาเป็นเพื่อตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อภัยคุกคามความปลอดภัยที่มีต่อ
การบินพลเรือนที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการจัดตัง้ คณะทางานเพื่อดาเนินการต่อภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ตามความเหมาะสม
(๑๖) กาหนดให้มีการเก็บรักษาข้อมูลประวัติการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมายใด ๆ และข้ อมู ลประวัติอุ บัติก ารณ์ด้า นการรัก ษาความปลอดภั ย ใด ๆ รวมถึง กรณี ใ ด ๆ
ของการไม่ปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
แผนตาม (๙) และ (๑๐) ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ
คณะกรรมการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ ต้ อ งมั่ น ใจได้ ว่ า หน่ ว ยงาน
ตามแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติได้ดาเนินการอย่างเป็นอิสระ
จากหน่วยงานหรือบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติการตามมาตรการที่กาหนดไว้ในแผนนั้น
ให้ ส านั กงานการบิ น พลเรื อนแห่งประเทศไทยจั ด ทารายละเอีย ดทั้งหมดหรือบางส่วนของ
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติที่เหมาะสมกับการดาเนินงานของสนามบิน ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศและผู้ดาเนินการอื่น
ตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
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มาตรา ๕๐/๑๘ ภายใต้แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ตามมาตรา ๕๐/๑๗ (๑๐) ให้ผู้อานวยการจัดให้มีการตรวจสอบเพื่อติดตามการปฏิบัติตามแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
หรือแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ และ
ผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ทั้งนี้ ผู้อานวยการ
ต้องดาเนิน การตามรายละเอียดมาตรฐานต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในแผนควบคุมคุณภาพการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติต้องอยู่บนพื้นฐานการปฏิบัติ
ที่ดีที่สุดและอานวยการให้มีการตรวจจับและแก้ไขข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
แผนควบคุ ม คุ ณ ภาพการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ จ ะต้ อ งก าหนดให้
ทุกสนามบินต้องได้รับการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอตามวิธีการที่ใช้กันอยู่ทั่วไปและจะต้องดาเนินการ
โดยผู้ตรวจสอบด้านการบิน
มาตรา ๕๐/๑๙ ภายใต้ แ ผนฝึ ก อบรมการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ
ตามมาตรา ๕๐/๑๗ (๙) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องจัดให้มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ
หรือที่รับผิดชอบในการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้
สอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ นอกจากนี้ แผนฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติจะต้องระบุถึงการคัดเลือก การกาหนดคุณสมบัติ การฝึกอบรม
การออกใบรั บ รอง และการสร้ า งแรงจู ง ใจของพนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย และจะต้ อ งระบุ ถึ ง
ความรับผิดชอบต่าง ๆ แผนฝึกอบรม หลักสูตร การทดสอบระบบการฝึกอบรม และส่วนประกอ บ
ที่เหมาะสมอื่น ๆ
ให้ผู้อานวยการประสานงานในการจัดทาและรับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบแผนฝึกอบรม
การรั กษาความปลอดภั ยการบิ น พลเรื อนที่ จั ด ท าขึ้ นโดยหน่ ว ยงาน นิ ติ บุ คคล และองค์ กรต่ าง ๆ
ให้สอดคล้องกับแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
การทบทวนแผนฝึ ก อบรมการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ จ ะต้อ งได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๕๐/๒๐ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนแต่งตั้งคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความเห็นชอบการกาหนดขอบเขตและ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การจัดสรรงานตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ รวมถึงการให้คาแนะนาและ
ความร่วมมือในกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
(๑) ความร่วมมือระหว่างกระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
(๒) ความร่วมมือระหว่างเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือ
ผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๓) ให้ ค าแนะน าแก่ ห น่ ว ยงานตาม (๑) และ (๒) เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการทบทวนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัย
มาตรา ๕๐/๒๑ เพื่อประโยชน์ ในการกากับดูแลการรัก ษาความปลอดภัย การบิน พลเรื อ น
ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยดาเนินการในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการสารวจเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างสม่าเสมอเพื่อระบุถึงความต้องการ
และจาเป็นในการรักษาความปลอดภัย
(๒) จัดให้มีการตรวจสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัย
(๓) จัดให้มีการทดสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัย และมาตรการรักษาความปลอดภัย
ที่เกี่ยวข้องกับผู้โดยสาร สัมภาระ สินค้า และสิ่งของอื่น ๆ ตลอดจนการทดสอบการควบคุมการเข้าถึง
และการออกแบบของสนามบิน เพื่อประเมินประสิทธิภาพของการรักษาความปลอดภัย
(๔) จัดให้มีการดาเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน รวมถึงการทดสอบความเพียงพอของมาตรการ
รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารจราจรทางอากาศ ตั ว แทนควบคุ ม การไปรษณี ย์ ค วบคุ ม
ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารครั ว การบิ น และผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารภาคพื้ น หรื อ ผู้ ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ก าหนดในแผนรั กษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๕๐/๒๒ ในกรณี เ พื่ อ ความจ าเป็ น ในการรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ เ ป็ น ไปตามแผน
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ และแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ให้ผู้อานวยการ
มีอานาจ ดังต่อไปนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ออกคาสั่งการรักษาความปลอดภัย เพื่อกาหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยให้เจ้าของ
หรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการ
จราจรทางอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการครัวการบิน ผู้ให้บริการภาคพื้น
หรือผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติต้องปฏิบัติ
(๒) ออกเอกสารคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อแนะนาหรือ
เสนอแนะให้บุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยตามที่ระบุไว้ในเอกสารคาแนะนา
หรือข้อเสนอแนะดังกล่าว
คาสั่งการรักษาความปลอดภัยตาม (๑) ต้องระบุวันเวลาและระยะเวลาที่บุคคลหรือหน่วยงานนั้น
จะต้องปฏิบัติตามคาสั่ง และจะต้องระบุให้บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวแต่งตั้งบุคคลผู้จะรับผิดชอบใน
การปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่งด้วยโดยแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลดังกล่าวให้ผู้อานวยการทราบโดยเร็ว
มาตรา ๕๐/๒๓ ให้ผู้อานวยการมีอานาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน โดยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม
ผู้ให้บริการครัวการบิน ผู้ให้บริการภาคพื้น และผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติแต่ละรายที่จะต้องสนับสนุนและให้ข้อมูลกับผู้อานวยการ เมื่อได้รับการร้องขอ
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการหรือผู้ตรวจสอบด้านการบินเข้าไปในสถานที่
ทาการของบุคคลหรือหน่วยงานตามวรรคหนึ่ง ในระหว่างช่วงเวลาทาการปกติของบุคคลหรือหน่วยงานนั้น
เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน ในกรณีที่จะเข้าถึงสถานที่ทาการของ
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวนอกช่วงเวลาทาการปกติ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อมีกรณีจะเกิดอันตรายจาก
การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างชัดแจ้ง และการเข้าถึงสถานที่ทาการเช่นว่านั้น
เป็นเรื่องจาเป็นเพื่อป้องกันมิให้การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้น
มาตรา ๕๐/๒๔ เพื่อการดูแ ลรักษาความปลอดภัยในบริเวณสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต ให้เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีหน้าที่ดูแล
มิให้มีการกระทาการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมายในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้น ลง
ชั่วคราวอนุญาตมีอานาจตรวจสอบบุคคล หากมีกรณีเป็นที่สงสัยและมีความจาเป็นอาจค้นตัวบุคคล
สิ่งของ สัมภาระ สินค้า ของที่ส่งโดยผู้ให้บริการส่งด่วนที่เรียกว่าคูเรียร์ พัสดุส่งด่วน เพื่อค้นหาอาวุธ วัตถุ
หรืออุปกรณ์อื่นใด ซึ่งอาจนาไปใช้กระทาการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย กรณี ที่เป็น

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๙๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

การตรวจค้นไปรษณียภัณฑ์ จะเปิดออกตรวจค้นได้เฉพาะเมื่อมีสิ่งบ่งชี้อันสมควรว่าไปรษณียภัณฑ์นั้น
บรรจุอาวุธ วัตถุ หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่อาจนาไปใช้กระทาการอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อกาหนด
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตอาจมอบหมายหน้าที่
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นกระทาการแทนได้
บุคคลซึ่งได้รับมอบหมายให้กระทาการแทนตามวรรคสาม ต้องผ่านการคัดเลือก ฝึกอบรม และ
ตรวจสอบดูแลว่าสามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐาน กฎ และขั้นตอนการปฏิบัติต่าง ๆ ของแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ตามแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติและแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มาตรา ๕๐/๒๕ เพื่อเป็น การรับประกันความเหมาะสมและความน่าเชื่อถือของการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือน เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ต้องดาเนินการตรวจสอบประวัติหรือรับผิดชอบดูแลให้มีการตรวจสอบประวัติบุคคล ดังต่อไปนี้
(๑) บุคคลซึ่งสมัครเข้ารับตาแหน่งในสายงานด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
(๒) บุคคลที่ยื่นคาขอรับบัตรผ่านเข้าพื้นที่หวงห้ามโดยไม่มีพนักงานรักษาความปลอดภัยติดตาม
ตามระบบบัตรผ่านเพื่อตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยสนามบินหรือระบบควบคุมการเข้าออก
การตรวจสอบประวัติตามวรรคหนึ่งต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เบื้องต้นในการยืนยันตัวบุคคล
และประสบการณ์ในอดีตและประวัติอาชญากรรมของบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๕๐/๒๖ ในการตรวจสอบหรื อ ค้ น ตั ว บุ ค คล ตามมาตรา ๕๐/๒๔ เจ้ า ของหรื อ
ผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตอาจหน่วงเหนี่ยวบุคคลไว้เป็นการชั่วคราว
ณ จุดตรวจค้น ในการนี้ อาจมอบหมายให้กับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นตามมาตรา
๕๐/๒๔ ดาเนินการหน่วงเหนี่ยวชั่วคราวแทนได้
การจับกุมและการควบคุมตัวบุคคล จะต้องดาเนินการโดยตารวจผู้มีอานาจเท่านั้น
มาตรา ๕๐/๒๗ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนฝึกอบรมการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ แผนรักษาความปลอดภัยสนามบิน แผนรักษาความปลอดภัยของผู้ดาเนินการเดินอากาศ และ
แผนรั ก ษาความปลอดภั ย อื่ น ใดที่ จั ด ท าขึ้ น ตามมาตรา ๕๐/๑๗ (๙) (๑๐) (๑๑) และ (๑๒)
อาจกาหนดให้มีสถานะของชั้นความลับ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องมีมาตรการหรือการดาเนินการใด ๆ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ นิติบุคคล และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการจัดทาและการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนต่าง ๆ
เหล่านี้ ต้องรับรู้ถึงสถานะของชั้นความลับของแผนดังกล่าวและต้องปกป้องข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน
แผนดังกล่าว ในการนี้ อาจกาหนดให้มีสถานะของข้อมูลเช่นว่านั้น และผู้รับข้อมูลต่าง ๆ ดังกล่าว
จะต้องตระหนักถึงสถานะของข้อมูลดังกล่าว
มาตรา ๕๐/๒๘ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดดาเนิ นการสนามบิ นสาธารณะ เว้ น แต่จ ะมีแ ผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาต และที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องจัดทาและบังคับใช้
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตนที่ได้จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และผู้ดาเนินการ
สนามบินต้องทบทวนและปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตนให้ทันสมัย
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องพัฒนาและบังคับใช้
แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ของการดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องยื่นแผนฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามวรรคสามให้ผู้อานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาไป
บังคับใช้
มาตรา ๕๐/๒๙ ห้ามมิให้บุคคลใดดาเนินการเป็นผู้ดาเนินการเดินอากาศ เว้นแต่จะมีแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ดาเนิ นการเดินอากาศที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว
หรือเป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยบริการเดินอากาศ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องจัดทาและบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศที่ได้จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนแห่งชาติ ในกรณีผู้ดาเนินการเดินอากาศให้บริการขนส่งสินค้าด้วย จะต้องมีแผนการควบคุม
การรักษาความปลอดภัยสินค้าและไปรษณียภัณฑ์เพิ่มเติมที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ
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ผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องพัฒนาและบังคับใช้แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย
ของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนตามวรรคสาม
ให้ผู้อานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาไปบังคับใช้
มาตรา ๕๐/๓๐ ห้ามมิให้บุคคลใดดาเนินการเป็นผู้ให้บริการจราจรทางอากาศของสนามบินใด ๆ
ในราชอาณาจักร เว้นแต่จะมีแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
ที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องจัดทาและบังคับใช้แผนรัก ษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของผู้ให้ บริการจราจรทางอากาศที่ไ ด้จัดทาขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องเป็นไปตามข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องพัฒนาและบังคับใช้แผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการดาเนินงานด้านการรักษา
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนดที่ได้ระบุไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ตามวรรคสามให้ผู้อานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาไปบังคับใช้
มาตรา ๕๐/๓๑ ห้ามมิให้บุคคลใดดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ในการรับจัดการขนส่งสินค้า
ไปรษณียภัณฑ์ สัมภาระ หรือสิ่งอื่น ๆ ทางอากาศ เว้นแต่จะมีแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
ของตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมที่ได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว และได้รับ
ใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมที่ออกโดยผู้อานวยการเพื่อการนี้
ตัว แทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องจั ด ทาและบังคับใช้แผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนของตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมที่ได้จัดทาขึน้ เป็นลายลักษณ์อักษร โดยแผน
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องเป็นไปตามที่ได้ระบุ
ไว้ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
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ตั ว แทนควบคุ ม หรื อ การไปรษณี ย์ ค วบคุ ม ต้ อ งจั ด ท าและบั ง คั บ ใช้ แ ผนฝึ ก อบรมการรั ก ษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนเพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของตนซึ่งสอดคล้องกับแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ
ตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุมต้องยื่นแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนตามวรรคสามให้ผู้อานวยการเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาไปบังคับใช้
มาตรา ๕๐/๓๒ เพื่อป้องกันการบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตและที่ขนึ้ ลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือผู้ดาเนินการอื่นตามที่กาหนด
ในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ จะต้อง
(๑) ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของตนที่ผู้อานวยการให้ความเห็นชอบ
(๒) เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและ
แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๓) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบว่าได้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัย
ของตนอย่างเต็มรูปแบบ
(๔) ให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย เมื่อผู้อานวยการร้องขอ
(๕) เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่เกี่ยวข้อง
(๖) ปฏิบัติตามคาสั่งการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ตนได้รับ ซึ่งออกโดยผู้อานวยการ
มาตรา ๕๐/๓๓ เพื่อป้องกันการบินพลเรือนจากการกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วย
กฎหมาย บุคคลหรือหน่วยงานอื่นใดที่กาหนดให้สนับสนุนหรือให้ความร่วมมือไว้ในแผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติต้อง
(๑) ปฏิบัติให้ เป็น ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ผู้อานวยการให้ความเห็นชอบ
ซึ่งกาหนดให้ตนต้องปฏิบัติตาม
(๒) เข้าไปมีส่วนร่วมในแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติและ
แผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๓) ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบบางส่วน การตรวจสอบทั้งระบบ และการสอบสวนใด ๆ
ซึ่งผู้อานวยการเป็นผู้ตัดสินใจดาเนินการ
(๔) ให้ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เมื่อผู้อานวยการร้องขอ
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(๕) เข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการของคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยสนามบินที่เกี่ยวข้อง
เมื่อได้รับการร้องขอ
(๖) ปฏิบัติตามคาสั่งการรักษาความปลอดภัยใด ๆ ที่ตนได้รับ ซึ่งออกโดยผู้อานวยการ
มาตรา ๕๐/๓๔ ในกรณีที่เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายประสงค์จะนาอาวุธขึ้นบนอากาศยาน
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายนั้น ๆ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการเป็นการเฉพาะราย และ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่ผู้อานวยการกาหนด
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้รักษาความปลอดภัยในอากาศยานซึ่งต้องขึ้นไปประจาการ
บนอากาศยาน ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ
มาตรา ๕๐/๓๕ ห้ามมิให้บุคคลใดขนส่งหรือครอบครองอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ
ภายในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือ
ผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต หรือเป็นเจ้าพนักงานซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กฎหมายกาหนด
ห้ า มมิ ใ ห้ ผู้ โ ดยสารหรื อ บุค คลอื่ นใดขนหรื อ นาอาวุธ วั ต ถุ ร ะเบิด หรื อ วั ต ถุไ วไฟเข้า ไปใน
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่ว คราวอนุญาต เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต และปฏิบัติตามเงื่อนไขของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ในการนี้ ให้เป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
สนามบิน อนุ ญาตหรือที่ขึ้น ลงชั่ว คราวอนุญาตดาเนินการตรวจสอบหรือดาเนินการอื่น ใดเพื่อ มิ ใ ห้ มี
การกระทาดังกล่าวเกิดขึ้น
การอนุญาตตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง ผู้อานวยการจะประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธกี าร
เพื่อเป็นแนวทางในการอนุญาตไว้ด้วยก็ได้
มาตรา ๕๐/๓๖ ในกรณีที่เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
ให้บุคคลอื่นเช่าพื้นที่หรือสิ่งอานวยความสะดวก ไม่ว่าจะเป็นส่วนของอาคารผู้โดยสารหรือพื้นที่เขตการบิน
ผู้เช่าพื้นที่ดังกล่าวต้องรับผิดชอบในการควบคุ มการเข้าพื้นที่เฉพาะส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง โดยต้องดาเนินการ
ให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตด้วย
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “ผู้เช่าพื้นที่” หมายความว่า บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับอนุญาตจาก
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจที่สนามบินนั้น ๆ
รวมถึงผู้รับสัมปทาน ผู้จัดการขนส่งสินค้า ผู้จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ผู้ประกอบการท่องเที่ยว
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ผู้ประกอบการรถแท็กซี่และรถโดยสาร ผู้ประกอบการบารุงรักษาอากาศยาน บริษัทน้ามันเชื้อเพลิง
และหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตนั้น
มาตรา ๕๐/๓๗ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีหน้าที่
ต้องเฝ้าระวังภัยคุกคามที่มีต่อสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศของสนามบินหรือส่วนใด ๆ
ของสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชัว่ คราวอนุญาต ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของตนด้วย ในกรณีที่เกิด
ภัยคุกคามต้องดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ในทันที
(๑) แจ้งต่อสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องถึงลักษณะ
ของภัยคุกคาม
(๒) ตรวจสอบผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบินอันเกิดจากภัยคุกคาม
(๓) ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติการตามมาตรการที่เหมาะสมในการเผชิญภัยคุกคามนั้น
มาตรา ๕๐/๓๘ เมื่อเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
พิจารณาเห็นว่าภัยคุกคามที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการรักษาความปลอดภัยของสนามบินต้องดาเนินการ
ตามมาตรการทั้งหมดที่จาเป็นโดยทันที เพื่อให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยของสนามบินและบุคคลที่อยู่
ภายในสนามบิน รวมถึงการแจ้งถึงลักษณะของภัยคุกคามแก่บุคคลเหล่านั้น
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตต้องแจ้งสานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยในทันทีกรณีที่มีภัยคุกคามโดยการวางระเบิดหรือเหตุอื่นที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงต่อสนามบิน สิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศหรืออากาศยาน
มาตรา ๕๐/๓๙ เจ้ า ของหรื อ ผู้ ด าเนิ น การสนามบิ น อนุ ญ าตหรื อ ที่ ขึ้ น ลงชั่ ว คราวอนุ ญ าต
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องตามแผนการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติต้องจัดให้มีการเก็บบันทึกข้อมูลของอุบัติการณ์ในการรักษาความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระหว่าง
การปฏิบัติการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ “อุบัติการณ์ในการรักษาความปลอดภัย” ตามวรรคหนึง่ หมายความว่า
การกระทาอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริง พยายามกระทา ข่มขู่ว่าจะ
กระทา หรือสงสัยว่าจะมีการกระทา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแทรกแซง การละเมิด หรือความผิดปกติของ
ระบบการรั กษาความปลอดภั ยการบิ น พลเรื อน โดยการกระท าดั งกล่ าวไม่ จ ากั ด เฉพาะการยึ ด หรื อ
เข้าควบคุมโดยใช้กาลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กาลังประทุษร้ายหรือพยายามกระทาการดังกล่าว
การระเบิด การค้น พบอาวุธ สารระเบิด หรืออุปกรณ์วางเพลิง และการข่มขู่คุกคามที่มุ่ งกระทา
โดยเฉพาะเจาะจงต่อสนามบินและผู้ดาเนินการเดินอากาศ

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๐/๔๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๐/๑๗ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือ
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีอานาจดาเนินการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระของผู้โดยสาร ตามวิธีการ
ที่เหมาะสมซึ่งจะต้องประกาศให้เป็นที่ทราบโดยทั่วไป
เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือ ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตมีอานาจห้ามมิให้บุคคลใด
ขึ้นไปบนอากาศยานได้ หากปรากฏว่าบุคคลนั้นไม่ยินยอมให้มีการตรวจค้นตัวหรือสัมภาระที่จะนาขึ้นไป
บนอากาศยานเมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่ที่มีอานาจในการตรวจค้น
มาตรา ๕๐/๔๑ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามมาตรา ๕๐/๔๐ ให้ผู้อานวยการออก
ข้อกาหนดในการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่จะนาขึ้นไปบนอากาศยานในเที่ยวบินพาณิชย์ ซึ่งอย่างน้อย
จะต้องประกอบด้วย
(๑) กระบวนการในการตรวจจับอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุใด ๆ ซึ่งอาจใช้ในการกระทาอันเป็น
การแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ทั้งการตรวจค้นทางเทคนิคและทางกายภาพ
(๒) กระบวนการและเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจค้นที่จัดจ้างหรือดาเนินการโดยลูกจ้างหรือ
ตัวแทนของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตก่อนที่จะมีการนาขึน้ ไป
บนอากาศยาน
ข้อกาหนดที่ออกตามวรรคหนึ่ง ต้องกาหนดวิธีการและขอบเขตการตรวจค้นผู้โดยสารและ
สัมภาระของผู้โดยสารในรูปแบบเดียวกันไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศ”
มาตรา ๓๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๕/๒ การอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
มาตรา ๕๐/๔๒ มาตรา ๕๐/๔๓ มาตรา ๕๐/๔๔ มาตรา ๕๐/๔๕ และมาตรา ๕๐/๔๖
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๕/๒
การอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
มาตรา ๕๐/๔๒ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดทา พัฒนาและดาเนินการ
ให้ เ ป็ น ไปตามแผนอ านวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่ งชาติ เพื่ อ เป็นกรอบและแนวทางให้
หน่วยงานทางศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
และอานวยความสะดวกตามหน้าที่และอานาจของตนในการบินพลเรือน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและ
แก้ไขปัญหาตามความจาเป็น ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่อง ดังต่อไปนี้
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(๑) การอานวยความสะดวกในการเคลื่อนที่ของอากาศยาน สมาชิกลูกเรือ ผู้โดยสาร สินค้า
ไปรษณียภัณฑ์ และคลังสินค้า โดยการขจัดอุปสรรคและความล่าช้าที่ไม่จาเป็น
(๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการด้านการขนส่งทางอากาศของพลเรือน
พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนาแนวคิดในการแก้ปัญหาด้านการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
(๓) การประสานผลประโยชน์ของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอานวยความสะดวก การสนับสนุน
ให้เกิดความปลอดภัยในระดับที่สูงขึน้ ตลอดจนสร้างความน่าเชือ่ ถือและมีศักยภาพของภาคอุตสาหกรรม
การบิน
แผนอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติต้องไม่มีลักษณะที่กระทบต่อข้อกาหนด
หรือมาตรการใดในเรื่องความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
มาตรา ๕๐/๔๓ เพื่อประโยชน์ ในการดาเนินการให้เป็นไปตามแผนอานวยความสะดวกใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยความสะดวกใน
การบินพลเรือนแห่งชาติขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยตัวแทนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการอานวย
ความสะดวกในการเข้าออกประเทศ การท่องเที่ยว การพาณิชย์ การต่างประเทศ และผู้ประกอบการต่าง ๆ
รวมถึงผู้ให้บริการภาคพื้นและหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้อานวยการอาจเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะได้รับ
การแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติเพื่อประโยชน์แห่งการดาเนินงาน
ให้เกิดความร่วมมือและให้คาแนะนาในการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน รวมทั้งให้มีหน้าที่และ
อานาจดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ประสานความร่ว มมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผน
อานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติและปรับปรุงประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
ด้านการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนโดยต้องขจัดอุปสรรคและความล่าช้าที่ไม่จาเป็น
(๒) พิจารณาปัญหาในเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับพิธีการเข้าออกที่นาไปใช้กับการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศ
(๓) พิจารณาข้อเสนอแนะที่มาจากคณะกรรมการอานวยความสะดวกสนามบินรวมถึงการส่ง
ประเด็นต่าง ๆ ไปยังคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อทราบ
(๔) ให้ ข้ อ เสนอแนะต่อหน่ ว ยงานที่มี หน้าที่ และอ านาจที่ เกี่ย วข้องรวมถึง หน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับแผนอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ
(๕) ส่งเสริมให้มีการจัดทาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในด้านต่าง ๆ ของการอานวยความสะดวกใน
การบินพลเรือน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๖) แจ้งความคืบหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาที่มีนัยสาคัญในด้านการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินการในการเข้าออกประเทศไทยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจ และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
(๗) หารือร่วมกันเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบเกี่ยวกับการอานวยความสะดวกใน
การบินพลเรือน
(๘) ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน
มาตรา ๕๐/๔๔ ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมี หน้าที่ประสาน กากับและ
ติดตามให้การดาเนินการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) จัดให้มีการสารวจการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน เพื่อระบุความต้องการหรือ
ความจาเป็นในการอานวยความสะดวก
(๒) จัดให้มีการตรวจสอบการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน และการดาเนินงาน
ด้านการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๓) จัดให้มีการดาเนินการเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติการ
ในเรื่องพิธีการเข้าและออกของสนามบินสาธารณะในประเทศไทย
มาตรา ๕๐/๔๕ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการอานวยความสะดวกในการบิน
พลเรือน ต้องจัดให้มีการอานวยความสะดวกที่เหมาะสม ณ สนามบินที่ให้บริการระหว่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุข และการอื่นที่เป็นการอานวยความสะดวก
ในการบินพลเรือน ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้องและต้องสอดคล้องกับมาตรฐาน
ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก
การดาเนินการเกี่ยวกับการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุข และการอื่น
ที่เป็นการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือน เป็นหน้าที่และอานาจของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
โดยสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีหน้าที่ให้คาแนะนาเพื่อประกอบการดาเนินการของหน่วยงาน
ในเรื่องเกี่ยวกับเอกสารการเดินทาง การศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง การสาธารณสุข การกักกัน
พืชและสัตว์ การบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น เพื่ อให้การดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
ในภาคผนวกที่เกี่ยวข้อง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๐/๔๖ ให้ ผู้ ด าเนิ น การสนามบิ น สาธารณะที่ ใ ห้ บ ริ ก ารระหว่ า งประเทศจั ด ให้ มี
คณะกรรมการอานวยความสะดวกสนามบินขึ้นคณะหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติในระดับที่อยู่
ในความรับผิดชอบของสนามบิน
(๒) ศึกษาถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพิธีการเข้าและออกของอากาศยาน ผู้โดยสาร สัมภาระ
สินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และคลังสินค้า ที่ได้รับผลกระทบ หากเป็นไปได้ เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายใน
สนามบินระหว่างประเทศให้กาหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ทันที
(๓) เสนอปัญหาการดาเนินการที่คณะกรรมการอานวยความสะดวกสนามบินไม่สามารถแก้ไขได้
ให้คณะกรรมการอานวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อทราบและหาแนวทางการแก้ไขต่อไป
(๔) แจ้ ง ข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการอ านวยความสะดวกในการบิ น พลเรื อ นแห่ง ชาติ ส าหรับ
การดาเนินงานที่ได้กระทาไปแล้ว รวมถึงข้อเสนอแนะที่จัดทาขึ้น”
มาตรา ๓๒ ให้ ยกเลิกมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๓๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๒ และมาตรา ๕๙/๓
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๕๙/๑ ห้ ามมิให้ บุคคลใดจุดและปล่อยหรือกระทาการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล
โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัต ถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
ตามมาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙/๒ ห้ า มมิ ใ ห้ บุ ค คลใดด าเนิ น กิ จ กรรมดัง ต่ อ ไปนี้ ตามลั ก ษณะหรื อ ระดั บ ของ
กิจกรรมที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘ เว้นแต่
ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
(๑) ปล่อยแสงเลเซอร์หรือแสงไฟขึ้นไปสู่อากาศ
(๒) ปล่อยคลื่นเสียง คลื่นวิทยุ หรือคลื่นแฮรตเซียนซึ่งเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
(๓) ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปล่อยคลื่นไฟฟ้า
(๔) กิจกรรมอื่นตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด ซึ่งจะต้องกาหนดเท่าที่จาเป็นและไม่กระทบ
ต่อชีวิตประจาวันหรือสร้างภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๐๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ความในมาตรานี้ไม่ใช้บังคับกับกิจกรรมดังกล่าวที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนของเจ้าหน้าที่หรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
มาตรา ๕๙/๓ เพื่อประโยชน์ในด้านความปลอดภัยของการบินพลเรือน ในกรณีที่จะดาเนิน
กิจกรรมตามมาตรา ๕๙/๑ หรือมาตรา ๕๙/๒ นอกเขตปลอดภัยในการเดินอากาศตามมาตรา ๕๘
ให้ผู้อานวยการมีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์เพื่อเป็นข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติในการกระทากิจกรรม
อย่างหนึ่ งอย่างใดดังกล่าว โดยประกาศนั้น อาจกาหนดลักษณะของกิจกรรม เขตพื้นที่ที่ควบคุม
ระยะเวลา และวิธีการหรือเงื่อนไขในการดาเนินกิจกรรมนั้น ได้ตามความเหมาะสมและเท่าที่จาเป็น ทั้งนี้
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อผู้อานวยการได้ประกาศหลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งในกิจกรรมใด หากกาหนดให้กิจกรรมนั้น
จะกระทาได้ต้องได้รับอนุญาตให้ดาเนินการแล้ว นอกจากต้องได้รับอนุญาต อนุมัติ หรือกระทาการใด ๆ
เพื่อให้ สามารถดาเนินกิจกรรมเหล่านั้นจากเจ้าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่เ กี่ยวข้องแล้ว
ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประกาศดังกล่าว ซึ่งในการอนุญาตนั้น พนักงานเจ้าหน้าที่
จะกาหนดเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้
ในกรณีที่มีการประกาศตามมาตรานี้แล้ว ให้สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจัดให้มี
การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ข้อห้ามหรือข้อปฏิบัติในการดาเนินกิจกรรมตามที่กาหนด รวมทั้ง
ให้มีการแสดงแนวบริเวณเขตพื้นที่ที่ควบคุมการดาเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป
โดยปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอาเภอ ที่ทาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นใด
ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมตามประกาศนี้ด้วย”
มาตรา ๓๔ ให้ เ พิ่ ม ความต่ อ ไปนี้ เ ป็ น วรรคสามของมาตรา ๖๐ แห่ ง พระราชบั ญ ญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“ในกรณีที่มีการฝ่าฝืน มาตรา ๕๙/๑ มาตรา ๕๙/๒ หรือมาตรา ๕๙/๓ ให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่มีอานาจสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนปฏิบัติให้ถูกต้อง หากผู้ฝ่าฝืนนั้นมิได้ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่
มีอานาจใช้มาตรการเท่าที่จาเป็น เพื่อระงับเหตุแห่งการฝ่าฝืนดังกล่าวได้ และให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้
เจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นโดยเร็ว”
มาตรา ๓๕ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๖๐/๔๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๖๐/๔๔ ให้ จั ด ตั้ ง เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นขึ้ น ทุ น หนึ่ ง ในกรมท่ า อากาศยาน เรี ย กว่ า
“เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้จ่ายเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนา
ด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร จัดหาและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
ในสนามบินอนุญาตสาหรับผู้โดยสาร การรักษาสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษที่เกิดจากสนามบิน และ
สนับสนุนกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันเพื่อประโยชน์ของผู้โดยสาร รวมทั้งเพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องได้ตามความจาเป็น
เงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานประกอบด้วยเงินและทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) เงินหรือทรัพย์สินที่ได้รับโอนจากเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดิน อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑
(๒) เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือเงินที่ได้รับจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี ซึ่งรัฐมนตรีเสนอเรื่อง
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติการขอรับการอุดหนุน โดยต้องระบุจานวนและเหตุผลความจาเป็น
ในการขอรับการสนับสนุนดังกล่าวไปพร้อมกันด้วย
(๓) เงินหรือทรัพย์สินที่ส่งเข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคสาม
(๔) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคหรืออุทิศให้
(๕) ดอกผลของเงินหรือรายได้จากทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียน
ให้นาส่งเงินหรือทรัพย์สินดังต่อไปนี้ เข้าบัญชีเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคหนึ่ง
(๑) เงิน ค่าบริการ ค่าภาระ หรือเงินตอบแทนอื่นของสนามบินอนุญาตที่ดาเนินงานโดย
กรมท่าอากาศยานเรียกเก็บตามมาตรา ๕๖ (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๒) เงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกของสนามบินอนุญาตที่ดาเนินงานโดยกรมท่าอากาศยาน
เรียกเก็บตามมาตรา ๖๐/๓๗ วรรคสอง
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๖๐/๔๑ วรรคสาม
(๔) เงินค่าบริการผู้โดยสารขาออกตามมาตรา ๖๐/๔๓
(๕) เงินค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ ที่เรียกเก็บเกินอัตราตามมาตรา
๖๐/๔๕
(๖) เงินหรือทรัพย์สินอันเกิดจากการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของสนามบินอนุญาตที่ดาเนินงาน
โดยกรมท่าอากาศยาน ทั้งนี้ หากเงินหรือทรัพย์สินนั้นเกิดจากกรณีที่เป็นการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
ให้เป็นไปตามความตกลงเป็นหนังสือระหว่างกรมท่าอากาศยานกับกรมธนารักษ์
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เงิน และทรัพย์ สินของเงินทุน หมุนเวียนตามวรรคสอง ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ในการใช้จ่ายเงิ นหรือทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนนั้น มิให้นาเงินหรือทรัพย์สิน
ของเงินทุนหมุนเวียนตามวรรคสอง (๓) ยกเว้นเงินที่เรียกเก็บตามวรรคสาม (๑) และ (๖) ไปใช้
ในกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน เว้นแต่เงินหรือทรัพย์สิน
ที่เหลือจากการใช้จ่ายตามโครงการหรือแผนงานในปีก่อนหน้านั้น ให้สามารถนาเงินส่วนที่เหลือมาสมทบ
เป็นค่าใช้จ่ายในกิจการเกี่ยวกับการบริหารจัดการท่าอากาศยานหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันได้
หลักเกณฑ์ และวิธีการในการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการจัดหาผลประโยชน์
ของเงินหรือทรัพย์สินของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียนกาหนดโดยความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
นอกจากที่บัญญัติไว้ในมาตรานี้ การบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนและ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ การบัญชีและการตรวจสอบ การประเมินผล และการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียน
กรมท่าอากาศยาน ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารทุนหมุนเวียน”
มาตรา ๓๖ ให้ยกเลิกความในหมวด ๗ อุบัติเหตุ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
และมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนด
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“หมวด ๗
การสอบสวนอุบตั ิเหตุและอุบัติการณ์
มาตรา ๖๑ ในหมวดนี้
“อุบัติเหตุ” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน
อันเป็นผลให้อากาศยานได้รับความเสียหายหรือสูญหาย หรือมีบุคคลได้รับอันตรายแก่ชีวิตและร่างกาย
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานประกาศกาหนด
“อุบัติการณ์” หมายความว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการของอากาศยาน
ซึ่งมีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของการปฏิบัติการดังกล่าวแต่ไม่รวมถึงอุบัติเหตุ
“อุบัติการณ์รุนแรง” หมายความว่า อุบัติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกรณีแวดล้อมที่มีความเป็นไปได้สูง
ที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นตามที่คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานประกาศกาหนด
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“การพิทักษ์อากาศยาน” หมายความว่า การดูแลรักษาและคุ้มครองอากาศยานที่ประสบ
อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง รวมทั้งส่วนของอากาศยาน สิ่งที่อยู่ในอากาศยาน นอกอากาศยาน
ภายในระยะเวลาที่ จ าเป็ นเพื่ อวั ตถุ ประสงค์ ในการสอบสวน และให้ หมายความรวมถึ งการป้ อ งกั น
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการเข้าถึง การเอาไป การทาให้เสียหาย ทาลาย หรือ
ทาให้เสื่อมสภาพ หรือการกระทาใด ๆ ที่อาจทาให้เกิดความเสียหายไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนของ
อากาศยานหรือสิ่งต่าง ๆ ของอากาศยานซึ่งประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง
“การสอบสวน” หมายความว่า กระบวนการเกี่ยวกับการรวบรวม การบันทึกและวิเคราะห์
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง การสรุปสาเหตุและปัจจัยเกื้อหนุน การออก
ข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
“เครื่องบันทึกการบิน” หมายความว่า เครื่องบันทึกที่ติดตัง้ บนอากาศยาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อใช้ประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
“สานักงาน กสอ.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
ของอากาศยาน
“ผู้อานวยการ กสอ.” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ
และอุบัติการณ์ของอากาศยาน
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการสอบสวนอุบตั ิเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน
มาตรา ๖๒ ให้มีคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานขึ้นคณะหนึ่ง
เรียกโดยย่อว่า “กสอ.” ประกอบด้วยประธานกรรมการ รองประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีก
ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่ง ตั้งโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จากผู้ซึ่งมีประสบการณ์และ
ความเชี่ยวชาญ ด้านการปฏิบัติการบิน ด้านวิศวกรรมอากาศยาน ด้านเวชศาสตร์การบิน ด้านการควบคุม
จราจรทางอากาศ ด้านกฎหมาย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวกับการบินพลเรือนอันเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของ กสอ.
ให้มีกรรมการ กสอ. ซึ่งทางานเต็มเวลาจานวนสามคน
ให้ผู้อานวยการ กสอ. เป็นเลขานุการของ กสอ. และให้ปลัดกระทรวงคมนาคมโดยคาเสนอแนะ
ของผู้อานวยการ กสอ. แต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน กสอ. จานวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
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การแต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขที่คณะรัฐมนตรีประกาศกาหนด
ให้สานักงาน กสอ. ทาหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ กสอ. รับผิดชอบในการอานวยการและ
สนับสนุนในด้านวิชาการ การศึกษาและค้นคว้าข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
ของ กสอ. และคณะอนุกรรมการที่ กสอ. แต่งตั้ง รวมทั้งปฏิบัติการอื่นตามที่กาหนดในหมวดนี้ หรือ
ตามที่ กสอ. มอบหมาย
มาตรา ๖๓ นอกจากคุ ณ สมบั ติ ต ามมาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ ง ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) อายุไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งในพรรคการเมือง หรือ
สมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
(๔) ไม่เป็น ข้าราชการ พนั กงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ.
(๕) ไม่เป็นกรรมการในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับ
การปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ.
(๖) ไม่เป็นกรรมการ หรือดารงตาแหน่งหรือประกอบการใด ๆ ในกิจการของเอกชนหรือ
องค์กรวิชาชีพ ซึ่งอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนหรือขัดกับการปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ.
(๗) คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. ต้องแสดง
เอกสารหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่าตนได้ลาออกหรือพ้นจากตาแหน่ง หรือการประกอบการตาม (๔) (๕)
หรือ (๖) ต่อผู้อานวยการ กสอ. ภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ที่ได้รบั แต่งตัง้ หากผู้ซึ่งได้รบั การแต่งตัง้ มิได้
ดาเนิ น การภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นไม่เคยได้รั บการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ. แล้วแต่กรณี
มาตรา ๖๔ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. มีวาระ
การดารงตาแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ กสอ. ซึ่ง พ้นจากตาแหน่งตามวาระ
ให้อยู่ในตาแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการ
กสอ. ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
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มาตรา ๖๔/๑ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการ กสอ. พ้นจากตาแหน่ง เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) มีอายุครบเจ็ดสิบปี
(๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๓
(๖) ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก แม้จะมีการรอการลงโทษ เว้นแต่เป็นการรอการลงโทษ
ในความผิดอันได้กระทาโดยประมาท ความผิดลหุโทษ หรือความผิดฐานหมิ่นประมาท
(๗) คณะรัฐมนตรีให้ออกตามคาแนะนาของรัฐมนตรี เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่อง
หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในกรณีของกรรมการ กสอ. ซึ่งทางานเต็มเวลา หากไม่สามารถปฏิบัติงานได้เต็มเวลา ให้ถื อ
เป็นเหตุพ้นจากตาแหน่งตามวรรคหนึ่งด้วย
ในกรณีที่ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ. พ้นจากตาแหน่ง
ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี ให้ กสอ. ประกอบด้วยกรรมการ กสอ. เท่าที่เหลืออยู่และ
ให้ ปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้ เว้น แต่มีประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ.
รวมกันเหลืออยู่ไม่ถึงห้าคน และให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ. แทนตาแหน่งที่ว่าง โดยผู้ได้รับการแต่งตั้งนั้นอยู่ในตาแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ หรือกรรมการ กสอ. ซึ่งตนแทน
มาตรา ๖๔/๒ ในกรณีที่กรรมการ กสอ. พ้นจากตาแหน่งตามวาระตามมาตรา ๖๔ หรือ
ด้วยเหตุอื่นใดตามมาตรา ๖๔/๑ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ กรรมการ กสอ.
โดยเร็ว
มาตรา ๖๔/๓ การประชุม วิธีการประชุม การลงมติ และการปฏิบัติหน้าที่ของ กสอ. ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ กสอ. กาหนด
มาตรา ๖๔/๔ กสอ. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง
(๒) ดาเนินการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง
(๓) เข้ า ร่ ว มในการสอบสวนอุ บัติเหตุและอุ บัติการณ์ ที่ดาเนินการโดยรัฐต่างประเทศตาม
ความเหมาะสม
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(๔) วิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยด้านการบิน และข้อมูลอุบัติเหตุ อุบัติการณ์รุนแรง และ
อุบัติการณ์
(๕) จัดทารายงานการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง
(๖) เสนอแนะมาตรการเชิงป้องกันให้แก่หน่วยงานที่มีอานาจเกี่ยวกับการบินทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ กรณีที่ต รวจพบในระหว่างการสอบสวนว่าจาเป็นต้องดาเนินการโดยพลันเพื่อให้
เกิดความปลอดภัยในการบิน
(๗) จัดทาข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในประเทศ หน่วยงานที่มี
อานาจสอบสวนอุบัติเหตุของรัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ตามที่เห็นสมควร และติดตามการดาเนินการ
(๘) พิจารณาข้อเสนอแนะเพื่อความปลอดภัยจากหน่วยงานที่มีอานาจสอบสวนอุบัติเหตุของรัฐ
ต่างประเทศ เพื่อส่งให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดาเนินการและติดตามการดาเนินการ
(๙) จัดทารายงานผลการดาเนินการประจาปีเสนอคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการการบินพลเรือน
(๑๐) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
การดาเนินการตาม (๑) (๒) (๔) และ (๕) กสอ. จะกาหนดเพื่อความเหมาะสมตามลักษณะ
ของอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ หรืออุบัติการณ์รุนแรงก็ได้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง กสอ. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดาเนินการใด ๆ
ตามที่ กสอ. มอบหมายได้
การปฏิบัติห น้ าที่ของ กสอ. ตามวรรคหนึ่ง ต้องเป็นไปโดยสอดคล้องกับอนุสัญญาและ
ภาคผนวก
มาตรา ๖๔/๕ ให้กรรมการ กสอ. และอนุกรรมการ กสอ. ได้รับค่าตอบแทนเบี้ยประชุม
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ และประโยชน์อย่างอื่นตามที่คณะรัฐมนตรีกาหนด
ส่วนที่ ๒
การสอบสวนอุบตั ิเหตุและอุบัติการณ์
มาตรา ๖๔/๖ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการสอบสวนอุ บั ติเ หตุห รือ อุบั ติก ารณ์ รุน แรง ให้ กสอ.
มีอานาจดังต่อไปนี้ด้วย
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(๑) เข้าไปในที่ดิน อาคาร โรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งอากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน
ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา ตก หรือปรากฏอยู่
(๒) ควบคุม ตรวจ หรือค้นอากาศยาน สิ่งของ หรือสิ่งใด ๆ ในอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์
(๓) เข้าไปเพื่อตรวจหรือค้นในสนามบินหรื อที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานซึ่งอากาศยาน
ที่ประสบอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ใช้เป็นที่ขนึ้ หรือลง หรือในสถานที่ทาการของผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ
หรือสถานที่ตั้งสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศที่เกี่ยวข้อง
(๔) ตรวจหรือค้นเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เกี่ ยวข้องกับการสอบสวน ในกรณี
ที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวน ให้มีอานาจยึดหรือเข้าควบคุมเอกสารหรือวัตถุอันเป็น
หลักฐานดังกล่าวได้ แต่ต้องจัดทาบัญชีเอกสารและวัตถุดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองเอกสารหรือ
วัตถุนั้นไว้ด้วย
(๕) ตรวจสอบหรือสั่งให้มีการตรวจสอบอากาศยานหรือส่วนของอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์ หรืออากาศยานหรือส่วนของอากาศยานแบบเดียวกันกับอากาศยานที่ประสบอุบัติเหตุ
หรืออุบัติการณ์นั้น หรือตรวจสอบหรือสั่งให้มีการตรวจสอบสิ่งของหรือวัตถุอื่นใดโดยไม่ชักช้า เพื่อนาผล
มาประกอบการสอบสวน
(๖) สั่งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องให้ถ้อยคา หรือส่งเอกสารหรือวัตถุใดอันเป็นหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในการดาเนินการตามวรรคหนึง่ กสอ. อาจมอบหมายให้สานักงาน กสอ. หรือหน่วยงานหรือ
บุคคลที่ กสอ. แต่งตั้ง ดาเนินการตามวรรคหนึ่งทั้งหมดหรือบางส่วน และอาจร้องขอให้หน่วยงานหรือ
เจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องช่วยดาเนินการหรือสนับสนุนได้
ให้ ห น่ ว ยงานหรือบุคคลที่ กสอ. แต่งตั้งหรือหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับการร้องขอ
ตามวรรคสอง ได้รับค่าใช้จ่ายหรือค่าตอบแทนที่จาเป็นตามสมควรแก่กรณี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่
กสอ. กาหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณของสานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม
มาตรา ๖๔/๗ ในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงของอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้
ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการได้ข้อมูลสาหรับการปรับปรุงความปลอดภัยในการเดินอากาศเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดอุบัติเหตุและอุบัตกิ ารณ์รุนแรงทานองเดียวกันขึน้ อีก โดยมิใช่เป็นการสอบสวนเพื่อการกล่าวโทษ
บุคคลหรือกาหนดให้บุคคลใดต้องรับผิดไม่ว่าทางใด ๆ
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ให้ กสอ. มีอานาจสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีเกิดขึ้นในราชอาณาจักร
(๒) กรณีเกิดขึ้นแก่อากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยซึ่งมิได้เกิดขึ้นตาม (๑) โดย
(ก) อยู่ในอาณาเขตของรัฐที่ไม่ใช่ภาคีแห่งอนุสัญญาโดยรัฐนั้นไม่ประสงค์จ ะดาเนินการ
สอบสวนตามอนุสัญญาและภาคผนวก
(ข) อยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่อาณาเขตของรัฐใด
การสอบสวนตามหมวดนี้ นอกจากการดาเนินการให้เป็นไปตามวรรคหนึ่งแล้วต้องดาเนินการ
แยกออกจากการสอบสวนหรือการดาเนินการตามกระบวนการยุติธรรม และการดาเนินการใด ๆ
ของหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่และอานาจสอบสวนตามกฎหมายอื่นที่มุ่งหมายให้ได้ตัวผู้กระทาให้เกิดเหตุ
ดังกล่าวหรือบุคคลใดซึ่งจะต้องรับโทษตามที่มีกฎหมายนั้นบัญญัติ
กสอ. อาจดาเนินการสอบสวนอุบัติการณ์ใดที่มีผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัย
ของการปฏิ บั ติก ารของอากาศยานอย่ า งมีนั ย สาคั ญ ได้ การสอบสวนอุบั ติก ารณ์ดั งกล่ า วให้เป็น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กสอ. กาหนด ซึ่งอาจกาหนดในลักษณะเดียวกับการสอบสวนอุบัติการณ์
รุนแรงได้ และให้มีอานาจตามมาตรา ๖๔/๖ ด้วย โดยอนุโลม
เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรงของอากาศยานตามพระราชบัญญัตินี้
กสอ. อาจจัดให้มีการทาข้อตกลงการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่มีหน้าที่และอานาจสอบสวนตามกฎหมายอื่น
นั้นได้
มาตรา ๖๔/๘ ในการสอบสวนตามมาตรา ๖๔/๗ กสอ. ต้องดาเนินการโดยอิสระ และ
ปราศจากการแทรกแซง ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม และคานึงถึงความมุ่งหมายในการสอบสวน
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ และความปลอดภัยในการเดินอากาศเป็นสาคัญ
ห้ามมิให้หน่วยงานตามมาตรา ๖๔/๗ วรรคสาม เรียกประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ
กรรมการ กสอ. หรืออนุกรรมการ กสอ. และหน่วยงานหรือบุคคลซึ่ง กสอ. มอบหมายเกี่ยวกับ
การสอบสวน ไปเป็นพยานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาและความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับในการดาเนินการ
สอบสวนของหน่วยงานนั้น
มาตรา ๖๔/๙ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวน กสอ. อาจร้องขอให้รัฐต่างประเทศช่วยใน
การสอบสวน หรือรับการร้องขอจากรัฐต่างประเทศให้ช่วยดาเนินการสอบสวนได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้
โดยเป็นไปตามที่กาหนดในอนุสัญญาและภาคผนวก
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รัฐต่างประเทศอาจร้องขอเพื่อแต่งตั้งผู้แทน ที่ปรึกษา หรือผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมในการสอบสวน
ของ กสอ. ตามหมวดนี้ ภายใต้การดูแลของ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขที่กาหนดในข้อบังคับ กสอ.
มาตรา ๖๔/๑๐ เมื่อมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเกิดขึ้นแก่อากาศยานในราชอาณาจักร
หรืออากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยแต่อยู่นอกราชอาณาจักร ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน
เจ้าของอากาศยาน ผู้ครอบครองอากาศยาน ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ประจาหน้าที่ หน่วยซ่อม
ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือผู้ดาเนินการสนามบิน แจ้งต่อ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย
โดยไม่ชักช้า และจัดทารายงานเบื้องต้นเกี่ยวกับอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการในการแจ้งและการจัดทารายงานเบื้องต้นให้เป็นไปตามข้อบังคับ กสอ.
ข้อบังคับ กสอ. ตามวรรคหนึ่ง ต้องประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๖๔/๑๑ เมื่อมีอุบัติเหตุเกิด ขึ้น ห้ามมิให้บุคคลใดปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่
อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานหรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา เว้นแต่มีเหตุจาเป็นเร่งด่วน
เพื่อความปลอดภัยแก่บุคคล หรือเพื่อคุ้มครองอากาศยานนั้นมิให้เกิดความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้
หรือเหตุอื่นที่จะทาให้อากาศยาน ส่วนของอากาศยาน หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมาถูกทาลายลง
หรือพนักงานฝ่ายปกครองหรือตารวจเรียกให้ช่วยเหลือ
มาตรา ๖๔/๑๒ เมื่อมีอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงตามมาตรา ๖๔/๗ วรรคสอง เกิดขึ้นแก่
อากาศยานใดในราชอาณาจักร ให้อากาศยานหรือส่วนของอากาศยานนั้น และสิ่งที่อากาศยานนั้น
บรรทุกมาอยู่ในการพิทักษ์อากาศยานของ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเท่าที่จาเป็น
เพื่อการสอบสวน
ลักษณะของอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงและหลักเกณฑ์และวิธีการในการพิทักษ์อากาศยาน
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กสอ.
ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศมีหน้าที่เคลื่อนย้ายอากาศยานที่เกิด
อุบัติเหตุและอุบัติการณ์รุนแรง หากไม่ดาเนินการ ให้ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย มีคาสั่ง
เป็นหนังสือให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศ เคลื่อนย้ายอากาศยานภายในเวลา
ที่กาหนด ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนคาสั่งดังกล่าว ให้ กสอ. หรือผู้ที่ กสอ. มอบหมายมีอานาจเคลื่อนย้าย
อากาศยานนั้นเอง โดยค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายอากาศยานนั้น ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยานหรือ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ
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มาตรา ๖๔/๑๓ เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนและการรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐาน ให้ กสอ.
ประกาศกาหนดพื้นที่ที่อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเกิดขึ้นและบริเวณโดยรอบของพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่
ควบคุมการสอบสวน และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป โดยกาหนดระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน และ
หากมีความจาเป็นอาจขยายระยะเวลาได้ไม่เกินสิบห้าวัน ทั้งนี้ ต้องจัดให้มีเครื่องหมายแสดงแนวเขต
พื้นที่ควบคุมการสอบสวนดังกล่าวไว้ด้วย
เมื่อได้มีการประกาศพื้นที่ควบคุมการสอบสวนตามวรรคหนึ่งแล้ว ห้ามมิให้บุคคลใดที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้น ที่ควบคุมการสอบสวน หรือปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดแก่อากาศยานหรื อ
ส่วนของอากาศยานนั้น และสิ่งของที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก กสอ. หรือ
ผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย
ในกรณีที่ไม่มีความจาเป็นต้องควบคุมพื้นที่ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ กสอ. ประกาศยกเลิกพื้นที่
ควบคุมการสอบสวน และประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป
มาตรา ๖๔/๑๔ ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแก่อากาศยานใดในราชอาณาจักร และมีบุคคล
ถึงแก่ความตาย ให้ กสอ. แจ้งผู้มีหน้าที่และอานาจชันสูตรพลิกศพตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาดาเนินการชันสูตรพลิกศพโดยพลัน และรายงานผลการชันสูตรพลิกศพแก่ กสอ. โดยเร็ว
ในกรณีบุคคลถึงแก่ความตายตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ประจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ ให้ กสอ.
ร่วมกันกับผู้มีหน้าที่และอานาจตามวรรคหนึ่งจัดทาหลักเกณฑ์และวิธีการชันสูตร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จาเป็น
สาหรับการสอบสวน
มาตรา ๖๔/๑๕ ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง ให้ผู้ประจาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงนั้นเข้ารับการตรวจทางการแพทย์โดยเร็ว หากผู้ประจาหน้าที่
ดังกล่าวไม่เข้ารับการตรวจ ให้ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมายมีอานาจควบคุมผู้ประจาหน้าที่นั้น
เพื่อนาตัวไปรับการตรวจทางการแพทย์ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในข้อบังคับ กสอ.
และให้ผู้ประจาหน้าที่นั้นนาส่งผลการตรวจทางการแพทย์ให้ กสอ. โดยไม่ชักช้า
มาตรา ๖๔/๑๖ ในกรณี ที่ ต้ อ งมี ก ารสอบสวนอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ อุ บั ติ ก ารณ์ รุ น แรง กสอ.
จะดาเนินการเอง หรือแต่งตั้งอนุกรรมการ กสอ. ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ กสอ. ซึ่งปฏิบัติงาน
เต็มเวลาคนหนึ่งเป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการอื่นจานวนไม่เกินสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคล
ซึ่งเป็นหรือมิได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานราชการของสานักงาน กสอ. ได้ เพื่อทาหน้าที่และรับผิดชอบ
ในการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงนั้น
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ในการแต่งตั้งอนุกรรมการ กสอ. ตามวรรคหนึ่ง ให้ กสอ. แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรง ซึ่งมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ตามข้อบังคับ
กสอ. ในการนี้ กสอ. อาจจัดทาบัญชีรายชื่อผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญดังกล่าวไว้ด้วยก็ได้
ให้อนุกรรมการ กสอ. ตามวรรคหนึ่ง มีหน้าที่และอานาจในการสอบสวนเช่นเดียวกับ กสอ.
และเมื่อดาเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นให้อนุกรรมการ กสอ. รายงานผลการสอบสวน และจัดทารายงาน
การสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์รุนแรงเพื่อจัดทารายงานฉบับสุดท้ายตามมาตรา ๖๔/๑๙ ต่อ กสอ.
การปฏิบัติหน้าที่และการสอบสวนของอนุกรรมการ กสอ. ให้เป็นไปตามข้อบังคับ กสอ.
มาตรา ๖๔/๑๗ ห้ามมิให้ผู้ใดเปิดเผยบันทึกเสียงหรือเสียงที่บั นทึกภายในห้องนักบิน และ
บันทึกภาพหรือภาพและเสียงที่บันทึกในบันทึกภาพขณะทาการบินที่อยู่ในเครื่องบันทึกการบิน รวมถึง
ข้อความที่ถอดจากบันทึกดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่เป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ใน
การสอบสวนตามหมวดนี้ หรือการสอบสวนหรือการดาเนินการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกาหนด
มาตรา ๖๔/๑๘ ในการสอบสวนตามหมวดนี้ ให้ กสอ. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน
รักษาความลับของข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนที่อยู่ในความครอบครองหรือ
พิทักษ์ของ กสอ. หรือผู้ซึ่ง กสอ. มอบหมาย โดยจะเปิดเผยข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานดังกล่าว
ได้เฉพาะเท่าที่จาเป็นและเพื่อประโยชน์แห่งการสอบสวนเท่านั้น
ข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่
(๑) บันทึกเสียงภายในห้องนักบิน บันทึกภาพขณะทาการบิน และข้อความที่ถอดจากบันทึก
ดังกล่าว
(๒) บันทึกข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวกับการสอบสวน ดังนี้
(ก) ถ้อยคาของบุคคลซึ่งให้ไว้ต่อ กสอ.
(ข) การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการของอากาศยาน
(ค) ข้อมูลทางการแพทย์หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับอุบั ติเหตุหรือ
อุบัติการณ์นั้น
(ง) บันทึกต่าง ๆ จากหน่วยควบคุมการจราจรทางอากาศและข้อความที่ถอดจากบันทึก
ดังกล่าว
(จ) การวิ เ คราะห์ แ ละความเห็น ของ กสอ. และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเกี่ ย วกั บ ข้อ มู ล ต่าง ๆ
ของอุบัติเหตุและอุบัติการณ์
(ฉ) ร่างรายงานของการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
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(๓) บันทึกข้อมูล เอกสาร หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวกับการสอบสวนตามที่ กสอ. ประกาศ
กาหนด
มาตรา ๖๔/๑๙ ให้ กสอ. จัดทารายงานฉบับสุดท้ายของการสอบสวนอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์
รุนแรงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ก่อน กสอ. จัดทาเป็นรายงานฉบับสุดท้ายตามวรรคหนึ่ง ให้ กสอ. ส่งร่างรายงานฉบับสุดท้าย
ให้ แ ก่ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งหรื อ รั ฐ ต่ า งประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ แ สดงข้ อ คิ ด เห็ น ต่ อ ร่ า งรายงานดัง กล่าว
ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รัฐต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และวิธีการร่างรายงานฉบับสุดท้ายตามวรรคสอง
ให้ เป็น ไปตามที่ กสอ. กาหนด ทั้งนี้ ผู้ที่เกี่ยวข้องและรัฐต่างประเทศต้องมีมาตรการป้องกันมิให้
มีการเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดในร่างรายงานดังกล่าว
รายงานฉบับสุดท้ายไม่สามารถนาไปใช้ในกระบวนการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตารวจ กระบวนการ
ยุติธรรม หรือการดาเนินการใด ๆ ที่มุ่งกล่าวโทษบุคคลหรือกาหนดให้บุคคลใดต้องรับโทษ”
มาตรา ๓๗ ให้ เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด ๗/๑ การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย มาตรา ๖๔/๒๐ มาตรา ๖๔/๒๑ มาตรา ๖๔/๒๒ มาตรา ๖๔/๒๓ มาตรา ๖๔/๒๔
มาตรา ๖๔/๒๕ มาตรา ๖๔/๒๖ มาตรา ๖๔/๒๗ และมาตรา ๖๔/๒๘ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“หมวด ๗/๑
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
มาตรา ๖๔/๒๐ ในหมวดนี้
“การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย” ให้หมายความรวมถึง การค้นหาและช่วยชีวิต
ผู้ที่ประสบภัยจากอากาศยานด้วย
“สานักงาน กชย.” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย
“ผู้อานวยการ กชย.” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานและเรือที่ประสบภัย
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มาตรา ๖๔/๒๑ ให้ มีคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ ขึ้น
คณะหนึ่ง เรียกโดยย่อว่า “กชย.” ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานกรรมการ
ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ และผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ
ให้ผู้อานวยการ กชย. ทาหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ปลัดกระทรวงคมนาคม
โดยข้อเสนอของผู้อานวยการ กชย. แต่งตั้งข้าราชการในสานักงาน กชย. จานวนไม่เกินสองคน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๖๔/๒๒ ให้ กชย. มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดนโยบาย แนวทาง มาตรการ และเขตความรับผิดชอบในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยของประเทศไทย
(๒) เห็นชอบแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติ โดยคานึงถึงมาตรฐาน
และข้อพึงปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(๓) กาหนดมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตราย
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๑๕/๑๗ (๗)
(๔) กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
รวมทั้งการออกประกาศหรือคาสั่งเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว
(๕) วางระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแทน ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการค้นหาและ
ช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย ตามแผนการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย แห่ ง ชาติ
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
(๖) ให้ คาแนะน า ปรึกษา และสนับสนุนการดาเนินการและพัฒนาระบบการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยของประเทศ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามที่รัฐมนตรี
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
เมื่อ กชย. เห็นชอบแผนตาม (๒) แล้ว ให้สานักงาน กชย. แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนดังกล่าว
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ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง กชย. อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่ง
อย่างใดแทนหรือตามที่มอบหมายก็ได้ และให้นาบทบัญญัติในมาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ มาใช้บังคับกับ
การประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๖๔/๒๓ แผนการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย แห่ ง ชาติ ต ามมาตรา
๖๔/๒๒ (๒) ต้องสอดคล้องกับนโยบาย แนวทาง และมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย ที่ กชย. กาหนดตามมาตรา ๖๔/๒๒ (๑) และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญ ดังต่อไปนี้
(๑) แนวทางและมาตรการในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
(๒) วิธีการเกี่ยวกับการแจ้งข่าว การค้นหา และให้ความช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
ที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า รวมถึงการขนย้ายผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต รวมทั้งหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการดูแลเกี่ยวกับการสาธารณสุข การวางแผนและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการสื่อสารและการลาเลียง
ขนส่งอย่างเป็นระบบ
(๓) รายชื่อหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบ
ในการดาเนินการตาม (๑) และ (๒) ทั้งนี้ จะกาหนดหน่วยงานภาคเอกชนที่จะดาเนินการสนับสนุน
หรือให้การช่วยเหลือในการดาเนินการด้วยก็ได้
(๔) งบประมาณเพื่อการดาเนินการ แนวทางในการเตรียมพร้อมด้านการฝึกอบรมบุคลากร
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และระบบการปฏิบัติการในการดาเนินการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย เพื่อดาเนินการตาม (๑) และ (๒)
มาตรา ๖๔/๒๔ ให้ สานั กงาน กชย. ทาหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดาเนินการเกี่ยวกับการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยของประเทศ และประสานงานในการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อช่วยเหลืออากาศยานที่อยู่ในภาวะอันตรายหรืออากาศยานที่สูญหายหรือขาดการติดต่อและต้องการ
การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ที่ประสบภัยจากอากาศยานได้อย่างทันท่วงที และให้มีหน้าที่และอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) จัดทาแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติเสนอให้ กชย. เห็นชอบ
ตามมาตรา ๖๔/๒๒ (๒)
(๒) กากับดูแลการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้เป็นไปตามมาตรการที่ กชย.
กาหนดตามมาตรา ๖๔/๒๒ (๓)
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(๓) ศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ หามาตรการในการค้ น หาและช่ ว ยเหลื อ อากาศยานประสบภั ย ให้ มี
ประสิทธิภาพ
(๔) ปฏิบัติการ ประสานการปฏิบัติ ให้การสนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภั ย และให้ ก ารสงเคราะห์ เ บื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป ระสบภั ย ผู้ ไ ด้ รั บ ภยั น ตราย หรื อ
ผู้ได้รับความเสียหาย
(๕) แนะนา ให้คาปรึกษา และอบรมเกี่ยวกับการค้นหาและช่ วยเหลืออากาศยานประสบภัย
แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๖) ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดาเนินการตามแผนการค้นหาและช่วยเหลือ
อากาศยานประสบภัยแห่งชาติ
(๗) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นหรือตามที่ กชย.
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๖๔/๒๕ ในกรณีที่อากาศยานทหาร หรืออากาศยานราชการอยู่ในภาวะอันตราย
สูญหาย หรือขาดการติดต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานดังกล่าว อาจร้องขอ กชย. ให้มี
การดาเนินการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยตามบทบัญญัติแห่งหมวดนี้ได้
มาตรา ๖๔/๒๖ เมื่ออากาศยานอยู่ในภาวะอันตราย สูญหาย หรือขาดการติดต่อภายใน
ราชอาณาจักร ให้ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาตแจ้งเหตุต่อศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยโดยทันทีที่ทราบ
เหตุดังกล่าว
เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย ให้ผู้จดทะเบียนอากาศยาน
เจ้าของอากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือ
ตัวแทนของผู้จดทะเบียนอากาศยาน เจ้าของอากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยาน
ต่างประเทศ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานประสบภัยต่อศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัยตามที่ร้องขอ
มาตรา ๖๔/๒๗ เมื่ออากาศยานอยู่ในภาวะอันตราย สูญหาย หรือขาดการติด ต่อ หรือ
มีการแจ้งเหตุตามมาตรา ๖๔/๒๖ ให้สานักงาน กชย. รายงานให้รัฐมนตรีและ กชย. ทราบโดยไม่ชักช้า
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ให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่เกิด เหตุเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อควบคุมและกากับ
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้เป็นไปตามแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัยแห่งชาติและพระราชบัญญัตินี้ และเพื่อประโยชน์ในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
ประสบภัย ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอานาจตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ บังคับบัญชาและสั่งการ
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องได้
ตามความจาเป็น และให้ศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยให้การสนับสนุน
และช่วยเหลือการดาเนินการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้วย
ในกรณีมีเหตุอื่นที่จาเป็น รัฐมนตรีอาจพิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือเปลี่ยนแปลงผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ได้ตามความเหมาะสม
เมื่อภารกิจการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยเสร็จสิ้น ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์
แจ้งมายังศูนย์ประสานงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย เพื่อดาเนินการยกเลิกภารกิจ
การค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
มาตรา ๖๔/๒๘ เพื่อให้ การปฏิบัติการช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยสามารถดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์มีอานาจกาหนดพื้นที่และบริเวณในการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย
ห้ามบุคคลซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่กาหนดตามวรรคหนึ่ง เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ หรือเป็นกรณีจาเป็นเร่งด่วนหรือฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือบุคคล
ให้พ้นภยันตรายที่ใกล้จะถึง”
มาตรา ๓๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๕ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจเรียกตรวจเอกสารตามมาตรา ๑๖ เอกสารอื่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนตามที่ผู้อานวยการประกาศกาหนดจากผู้ที่เกี่ย วข้อง และ
หากปรากฏว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และเกี่ยวข้องกับเอกสาร
ดังกล่าว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจยึดเอกสารนั้นไว้เพื่อดาเนินการต่อไป”
มาตรา ๓๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

“มาตรา ๖๕/๑ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจเรียกโดยทาเป็น
หนังสือให้บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือนชี้แจง ให้ถ้อยคา หรือจัดส่งเอกสารตามมาตรา ๑๖
เอกสารอื่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในหนังสือเรียกนั้นได้
เอกสารหรื อข้ อมู ลตามวรรคหนึ่ ง ต้ องเป็ นเอกสารหรื อข้ อมู ลที่ บุ คคลนั้ นทราบ หรื ออยู่ ใน
ความดูแลหรืออยู่ภายใต้ความควบคุมของบุคคลนั้น หรือเป็นเอกสารหรือข้อมูลที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ตรวจสอบด้านการบินเห็นว่าจาเป็นเพื่อการตรวจสอบด้านการบิน
ในกรณีที่เรียกให้บุคคลเข้าชี้แจงหรือให้ถ้อยคา ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) จดบันทึกคาตอบหรือถ้อยคาของบุคคลดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
(๒) ให้บุคคลซึ่งชี้แจงหรือให้ถ้อยคาได้ตรวจสอบความถูกต้องตามบันทึกตาม (๑) และลงนาม
ในบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นว่านั้นด้วย
ถ้าต้องใช้ล่ามหรือผู้ใดแปลภาษาเพื่อให้ข้อมูลแก่บุคคลดังกล่าวเกี่ยวกับเนื้อหาที่ได้จดบันทึกไว้
ให้ล่ามหรือผู้แปลภาษานั้นลงนามในบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเช่นว่านั้นด้วย”
มาตรา ๔๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๖ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินมีอานาจ ดังต่อไปนี้
(๑) เข้าไปในสถานที่ใด ๆ แห่งสนามบินอนุญาต ที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานหรือสถานที่ตั้ง
เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(๒) เข้าไปในโรงงานหรือสถานที่ซึ่งเป็นที่สร้าง ประกอบ ซ่อม หรือตรวจและถอดปรับอากาศยาน
หรือส่วนของอากาศยาน และตรวจสอบการเหล่านั้นตลอดถึงส่วนต่าง ๆ และแบบที่เกี่ยวกับส่วนเหล่านั้น
ในระหว่างเวลาทางาน
(๓) เข้าไปในอากาศยานที่ปฏิบัติการบินมายัง ออกจาก หรือภายในราชอาณาจักร และที่ทาการ
ของผู้ดาเนินการเดินอากาศและผู้ให้บริการการเดินอากาศ
(๔) ขึ้ น ตรวจและค้ น อากาศยานซึ่ ง มี เ หตุ ที่ จ ะเชื่ อ ว่ า มี ข องต้ อ งห้ า มหรื อ ต้ อ งก ากั ด
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นใด หรือของซึ่งได้นาเข้าในหรือจะนาออกนอกราชอาณาจักร
อันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร
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(๕) ตรวจอากาศยานซึ่งมีใบสาคัญสมควรเดินอากาศแล้วเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร
(๖) เข้าตรวจสถานที่เก็บอากาศยาน
(๗) ยึดของต้องห้ามหรือต้องกากัดตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นใดหรือของซึ่งได้
นาเข้าในหรือจะนาออกนอกราชอาณาจักรอันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษีศุลกากร”
มาตรา ๔๑ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็นมาตรา ๖๗/๓ มาตรา ๖๗/๔ มาตรา ๖๗/๕
มาตรา ๖๗/๖ มาตรา ๖๗/๗ มาตรา ๖๗/๘ มาตรา ๖๗/๙ มาตรา ๖๗/๑๐ มาตรา ๖๗/๑๑ และ
มาตรา ๖๗/๑๒ ในหมวด ๘ อานาจตรวจ ยึดและหน่วงเหนี่ยว แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๖๗/๓ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องอานวยความสะดวก
และไม่กระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบ
ด้านการบิน
มาตรา ๖๗/๔ เพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามและบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรื อ กฎหมายอื่ น ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ห น้ า ที่ แ ละอ านาจของส านั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจเข้าไปในอากาศยาน สถานที่ทาการ เพื่อขอ
ตรวจค้ น อากาศยาน หรื อ สถานที่ ท าการนั้ น หรื อ เข้ า ไปและตรวจค้ น สิ่ ง อ านวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ และตรวจเอกสารที่ เกี่ยวกับการบินในสถานที่นั้น ๆ ว่าปฏิบัติหรือดาเนินการตามที่
บัญญัติไ ว้ในพระราชบัญญัตินี้ โดยต้องเข้าไปภายในเวลาทาการของสถานที่นั้น ๆ หรือตามเวลา
อันสมควร
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิ นมีอานาจ
ดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) ตรวจสอบวัตถุใด ๆ ทาสาเนา คัดย่อจากหนังสือหรือเอกสารที่ตรวจพบในอากาศยาน
สถานที่ทาการใด ๆ ที่มีมูลเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับการและการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) สั่งให้บุคคลใด ๆ ส่งข้ อมูลหรือเอกสารให้แก่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หรื อ ส่ ง คื น ข้ อ มู ล หรื อ เอกสารดั ง กล่ า ว หรื อ วั ต ถุ อื่ น ใดที่ จ าเป็ น เพื่ อ การปฏิ บั ติ ก ารอย่ า งเหมาะสม
ตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ใช้งานคอมพิวเตอร์ใด ๆ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่มีและคัดลอกหรือพิมพ์สาเนาของบันทึก
หรือรายการข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการหรือบังคับการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
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(๔) สอบถามบุคคลใด ๆ ที่อยู่หรือเคยอยู่ ณ สถานที่ทาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลในเรื่องใด ๆ
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) สั่งบุคคลที่เป็นผู้ควบคุมหรือเก็บรักษาหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของใด ๆ ที่อยู่ในสถานที่ทาการ
ให้แสดงหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของนั้น ๆ โดยทันที หรือในเวลาหรือสถานที่ใด ๆ
(๖) สั่ ง บุ ค คลที่ ค รอบครอง หรื อ เก็ บ รั ก ษา หรื อ ควบคุ ม หนั ง สื อ เอกสาร หรื อ สิ่ ง ของ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของนายจ้าง ให้จัดส่งหนังสือ เอกสาร หรือสิ่งของดังกล่าวโดยทันทีหรือภายใน
ระยะเวลาและสถานที่ที่กาหนด
(๗) ทดสอบการควบคุมการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัย
ของผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการ
การเดินอากาศ และตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม
ในการตรวจค้นหรือตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน
อาจมีล่ามแปลภาษาหรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสมและจาเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินด้วยก็ได้
การปฏิ บั ติ ก ารตามมาตรานี้ ให้ พ นั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ต รวจสอบด้ า นการบิ น แสดง
บัตรประจาตัวต่อเจ้าของหรือบุคคลที่ควบคุมสถานที่ทาการนั้น หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้จากการตรวจค้ น หรือตรวจสอบตามมาตรานี้ ซึ่ ง มีลั กษณะเป็นความลับ หรือ
เป็นข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นข้อมูลมีความอ่อนไหวในเชิงธุรกิจ หรือเป็นข้อมูลมีลักษณะเกี่ยวข้องกับ
กรรมสิทธิ์หรือทรัพย์สินอันที่จะเผยแพร่ต่อสาธารณะมิได้ ให้เก็บรักษาเป็นความลับ เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวหรือเป็นการนาไปใช้เพื่ อวัตถุประสงค์ในการดาเนินการ
ทางกฎหมาย
มาตรา ๖๗/๕ ในกรณีที่มีความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการตรวจติดตามและกากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจเข้าไปในสถานที่
ส่วนบุคคลอันเป็นที่เฉพาะได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากผู้ครอบครองหรือโดยมีหมายศาล
ในการปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง หากมีการเคลื่อนย้ายสิ่งของใด ๆ จากสถานที่ทาการที่เข้า
ตรวจค้ น พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ ผู้ ต รวจสอบด้ า นการบิ น ผู้ นั้ น ต้ อ งออกใบรั บ ที่ แ สดงสิ่ ง ของที่ ไ ด้
เคลื่ อ นย้ า ยให้ แ ก่ เ จ้า ของหรื อ บุค คลที่ ค วบคุม สถานที่ ท าการนั้น และต้ อ งน าสิ่ ง ของดัง กล่ า วส่งคืน
ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้หลังจากที่นาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของการเคลื่อนย้ายแล้ว
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พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรานี้ อาจมีล่ามแปลภาษา
หรือบุคคลอื่นตามความเหมาะสมและจาเป็นในการให้ความช่วยเหลือแก่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินด้วยก็ได้
มาตรา ๖๗/๖ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ทาการตรวจค้นหรือตรวจสอบ
ตามมาตรา ๖๗/๔ หรือมาตรา ๖๗/๕ อาจแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าของหรือบุคคลที่ควบคุมสถานที่ทาการนั้น
หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องดาเนินการแก้ไขหรือจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามกฎหมายอื่นใดที่บัญญัติให้มีการดาเนินการได้ภายในระยะเวลาที่พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินกาหนด
หนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาที่ถือเป็นการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
(๒) ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ต้องดาเนินการและกาหนดระยะเวลาในการดาเนินการขั้นตอนเหล่านั้น
(๓) สิ่งที่ห้ามกระทาและกาหนดระยะเวลาที่ห้ามกระทาการดังกล่าวที่ระบุไว้
(๔) กระบวนการที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ นการยื่ น อุ ท ธรณ์ ก ารออกหนั ง สื อ แจ้ ง เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ
ตามกฎหมาย
ในกรณีที่มีเหตุอันควร พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจสั่งให้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายการในหนังสือแจ้งดังกล่าวและอาจขยายระยะเวลาที่กาหนดไว้ก็ได้
ในกรณีที่บุคคลซึ่งต้องปฏิบัติตามหนังสือแจ้งนั้นไม่ปฏิบัติตามรายการที่กาหนดให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินรายงานให้ผู้อานวยการทราบเพื่อสั่งการต่อไป
การยื่นอุทธรณ์การออกหนังสือแจ้งให้ปฏิบัติตามกฎหมายที่ออกตามความในวรรคหนึง่ ไม่มีผล
เป็นการทุเลาการปฏิบัติให้เป็นไปตามหนังสือดังกล่าว ในระหว่างที่รอผลการพิจารณาอุทธรณ์
มาตรา ๖๗/๗ พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินมีอานาจสั่งห้ามเจ้าของหรือ
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดาเนินการเดินอากาศ หรือสมาชิกลูกเรือของอากาศยาน มิให้นาอากาศยาน
ไปปฏิบัติการบินในกรณีที่มีเหตุหรือมีเหตุอันควรสงสัย ดังต่อไปนี้
(๑) อากาศยานนั้นไม่มีความสมควรเดินอากาศ
(๒) สมาชิกลูกเรือไม่มีคุณสมบัติหรือหย่อนสมรรถภาพทางกายหรือจิตใจที่จะทาการบินได้
(๓) การปฏิบัติการของอากาศยานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุค คลหรือทรัพย์สิน
ที่อยู่บนภาคพื้น
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(๔) เจ้าของหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศ ไม่ชาระค่าธรรมเนียม
ก ากั บ การบิ น พลเรื อ นตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย หรื อ ค่ า บริ ก ารหรื อ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการบิน เช่น บริการของ
สนามบิน หรือบริการการเดินอากาศ หรือบริการอื่นที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด ซึ่งถึงกาหนด
ต้องชาระไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือไม่ชาระเบี้ยปรับหรือ เงินเพิ่มที่เกิดจากการชาระค่าธรรมเนียม
หรือค่าบริการล่าช้า ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
(๕) ไม่ชาระค่าปรับที่เกิดจากการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) พนักงานเจ้าหน้าที่หรื อผู้ตรวจสอบ
ด้านการบินอาจดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่จาเป็นเพื่อหน่วงเหนี่ยวอากาศยานหรือยับยั้งสมาชิก
ลูกเรือนั้นมิให้ปฏิบัติการบินตามวรรคหนึ่งได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้อานวยการประกาศ
กาหนด
ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง (๔) หรือ (๕) ภายหลังได้สั่งห้ามนาอากาศยานไปปฏิบัติการบิน
ให้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่ห รือผู้ตรวจสอบด้านการบินรายงานให้ผู้อานวยการทราบโดยเร็ว และหากมี
ความจาเป็นต้องมีการหน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้นจนกว่าจะได้มีการชาระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ เบี้ยปรับ
เงิน เพิ่ม หรือค่าปรับ ให้ พนั กงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ต รวจสอบด้านการบินเสนอต่อผู้อานวยการให้มี
คาสั่งหน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้นไว้ได้ และจะกาหนดเงื่อนไขที่ต้องปฏิบัติตามความจาเป็นด้วยก็ได้
มาตรา ๖๗/๘ ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอากาศยานลาใดน่าจะทาการบินในลักษณะ
ที่เข้าข่ายเป็นการบินที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือฝ่าฝืนข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบหรือ
คาสั่ง หรือคาสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นใดหรือการทาการบินเช่นว่านั้น
อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อบุคคลในอากาศยานหรือต่อบุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่บนภาคพื้น ผู้อานวยการ
อาจมีคาสั่งให้หน่วงเหนี่ยวอากาศยานนั้น หรือในกรณีจาเป็นจะสั่งให้ระงับการให้บริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกใด ๆ สาหรับอากาศยานดังกล่าวด้วยก็ได้
เมื่อผู้อานวยการเห็นว่าได้มีการปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด
ประกาศ ระเบียบหรือคาสั่ง หรือคาสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นใด
นั้นแล้ว ให้ผู้อานวยการมีคาสั่งยกเลิกคาสั่งหน่วงเหนี่ยวหรือคาสั่งระงับการให้บริการดังกล่าว
มาตรา ๖๗/๙ หากปรากฏว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีบุคคลที่จงใจหรือน่าจะกระทาการกรณีหนึ่ง
กรณีใดดังต่อไปนี้ พนั กงานเจ้าหน้ าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินอาจมีคาสั่งห้ามผู้ได้รับใบรับรอง
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ใบอนุญาต ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง มิให้ใช้สิทธิที่ได้รับตามใบรับรอง ใบอนุญาต
ใบสาคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง นั้น
(๑) ฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบหรือคาสั่ง หรือ
คาสั่งการใดที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๒) อาจก่อให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลในอากาศยานหรือแก่บุคคลหรือทรัพย์สินที่อยู่บนภาคพื้น
การสั่งห้ามใช้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการ
กาหนด
มาตรา ๖๗/๑๐ ผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศซึ่งดาเนินการในประเทศไทย จะต้องมี
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนในประเทศไทยเพื่อทาหน้าที่เกี่ยวกับการรับหนังสือแจ้ง คาสั่งการ หรือคาวินิจฉัย
ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้และดาเนินการตามที่ได้รับแจ้งในนามของผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศนั้น
โดยส่งหนังสือแต่งตั้งดังกล่าวให้แก่ผู้อานวยการก่อนเริ่มดาเนินการในประเทศไทย
การส่งหนังสือแจ้ง คาสั่งการ หรือคาวินิจฉัย ตามพระราชบัญญัตนิ ี้อาจออกให้แก่ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศใด ๆ โดยส่งไปยังสานักงานใหญ่หรือส่งไปยังที่ทาการ
ของตัว แทนที่ไ ด้รับแต่งตั้ง แล้ ว แต่กรณี โดยให้ถือว่า มีผลเช่นเดียวกับการออกให้แก่ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศนั้น
ในการส่งหนังสือแจ้ง คาสั่งการ หรือคาวินิจฉัยที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ หากไม่
ปรากฏตัวผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้กระทาโดยการติดประกาศให้ทราบ ณ ที่ทาการ
ของตัวแทนหรือลงประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประการใดประการหนึ่งได้
มาตรา ๖๗/๑๑ การยื่นข้อร้องเรียนว่ามีการดาเนินการหรือละเว้นดาเนินการใด ๆ อันเป็น
การฝ่าฝืนพระราชบัญญัตินี้ หรือข้อบังคับ ข้อกาหนด ประกาศ ระเบียบหรือคาสั่ง หรือคาสั่งการใด
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ยื่นเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการ
การยื่นและการรับข้อร้องเรียน การพิจารณา และการสอบสวนข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
มาตรา ๖๗/๑๒ บุคคลใดที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากคาสั่งของ
พนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ และมิได้เป็นคาสั่งที่ออก
โดยผู้อานวยการ อาจยื่นอุทธรณ์คาสั่งนั้นต่อผู้อานวยการภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับคาสั่งดังกล่าว
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ให้ ผู้อานวยการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จพร้อมทั้งให้เหตุผล โดยคาวินิจฉัยนั้นต้องทา
เป็นหนังสือ และแจ้งให้แก่ผู้อุทธรณ์ทราบ ทั้งนี้ ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับการอุทธรณ์
คาวินิจฉัยของผู้อานวยการตามวรรคสอง ให้เป็นที่สุด
การยื่นและรับอุทธรณ์ การพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้เป็นไปตามที่ผู้อานวยการประกาศ
กาหนด ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยหลั กเกณฑ์เกี่ยวกับการให้โอกาสอันควรแก่คู่กรณีในการแสดงตัว
การแสดงและโต้แย้งข้อมูลและข้อพิสูจน์ ในการพิจารณาอุทธรณ์
การอุทธรณ์นี้ ไม่เป็นเหตุแห่งการทุเลาคาสั่งของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน
ดังกล่าว”
มาตรา ๔๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๖๗/๑๓ มาตรา ๖๗/๑๔ มาตรา ๖๗/๑๕
มาตรา ๖๗/๑๖ มาตรา ๖๗/๑๗ มาตรา ๖๗/๑๘ มาตรา ๖๗/๑๙ และมาตรา ๖๗/๒๐ ในหมวด ๙
บทกาหนดโทษ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๖๗/๑๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๑๕/๑๐ วรรคสอง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับมาตรา ๑๕/๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึง
ห้าแสนบาท และปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
มาตรา ๖๗/๑๔ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี
หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) จัดให้มีบริการการเดินอากาศโดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา ๑๕/๑๘
(๒) ผลิตอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๒๑
(๓) ผลิตส่วนประกอบสาคัญของอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๓๒
(๔) ประกอบกิจการหน่วยซ่อมโดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา ๔๑/๙๔
(๕) ประกอบกิจการบารุงรักษาอากาศยานต่างประเทศในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
ตามมาตรา ๔๑/๑๑๐
(๖) ใช้อากาศยานในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์โดยไม่ได้รับใบรับรองตามมาตรา
๔๑/๑๑๓
(๗) ประกอบกิจการการบินพลเรือนโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
(๘) เป็นผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศซึ่งประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
เข้ามายังหรือออกจากราชอาณาจักรโดยไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ วรรคหนึ่ง

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๙) เปิด สนามบิน หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานให้บริการแก่สาธารณะ โดยไม่ได้ รับ
ใบรับรองตามมาตรา ๖๐/๑
(๑๐) นาอากาศยานไปปฏิบัติการโดยฝ่าฝืนคาสั่งห้ามตามมาตรา ๖๗/๗ วรรคหนึ่ง
(๑๑) เปิดให้บริการสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศโดยฝ่าฝืนคาสั่งระงับการให้บริการ
ตามมาตรา ๖๗/๘
(๑๒) ใช้สิทธิที่ได้รับตามใบรับรอง ใบอนุญาต ใบสาคัญ หนังสื ออนุญาต หรือหนังสือรับรอง
โดยฝ่าฝืนคาสั่งห้ามตามมาตรา ๖๗/๙
มาตรา ๖๗/๑๕ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศ หรือใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
หรือใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ผู้ใดดาเนินการอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ข้อกาหนด เงื่อนไข ข้อจากัด หรือข้อบังคับ แล้วแต่กรณี ตามมาตรา ๑๕/๒๐ วรรคสอง มาตรา
๔๑/๑๑๗ มาตรา ๔๑/๑๒๕ วรรคสอง หรือมาตรา ๔๑/๑๒๖ วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับ
ตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท และปรับอีกวันละหนึ่งหมื่นบาทจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้ อง
มาตรา ๖๗/๑๖ ผู้ไ ด้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๕/๒๒ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๖๗/๑๗ ผู้ได้รับใบรับรองบริการการเดินอากาศผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองบริการการเดินอากาศ
ตามมาตรา ๑๕/๒๔ วรรคสอง ผู้ จ ดทะเบี ย นอากาศยานผู้ ใ ดไม่ ส่ ง คื น ใบส าคั ญ การจดทะเบี ย น
ตามมาตรา ๓๒ วรรคสอง ผู้ได้รับใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองผู้ดาเนินการ
เดินอากาศตามมาตรา ๔๑/๑๒๑ วรรคสอง หรือผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะ
ผู้ใดไม่ส่งคืนใบรับรองการดาเนินงานสนามบินสาธารณะตามมาตรา ๖๐/๓๒ วรรคสอง ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท และปรับอีกวันละสองพันบาทจนกว่าจะส่งคืน
มาตรา ๖๗/๑๘ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน
หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ไม่ยินยอมให้ผู้อานวยการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ตรวจสอบด้านการบินปฏิบัติการ
ตามมาตรา ๑๕/๒๕ มาตรา ๔๑/๕๗ มาตรา ๔๑/๑๑๙ มาตรา ๖๐/๒๐ มาตรา ๖๐/๔๒ มาตรา
๖๕ มาตรา ๖๕/๑ มาตรา ๖๖ หรือมาตรา ๖๗/๔
(๒) ไม่ยินยอมให้ กสอ. ปฏิบัติการตามมาตรา ๖๔/๖
มาตรา ๖๗/๑๙ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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(๑) รับมอบ จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่าย หรือขนส่งวัตถุอันตรายไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อานวยการตามมาตรา ๑๕/๒๗
(๒) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนด เงื่อนไข และแนวทางในการดาเนินการกับวัตถุอันตราย
หรือสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษที่ออกโดยผู้อานวยการตามมาตรา ๑๕/๒๘ และมาตรา
๑๕/๓๐
(๓) รับมอบ จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่าย หรือขนส่งสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็นพิเศษ
ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากผู้อานวยการตามมาตรา ๑๕/๒๙
(๔) ส่งหรือพาวัต ถุอัน ตรายหรือสิ่งของต้องห้ามหรือต้องดูแลเป็น พิเศษไปกับอากาศยาน
โดยมิได้ให้หรือสาแดงข้อมูลต่อผู้ขนส่งตามข้อกาหนดของผู้อานวยการตามมาตรา ๑๕/๓๑
(๕) นาอากาศยานบินเข้าพื้นที่หวงห้ามเด็ดขาดหรือพื้นที่หวงห้ามเฉพาะโดยฝ่าฝืนเงื่อนไขหรือ
ข้อจากัดตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง
(๖) นาอากาศยานบินเข้าพื้นที่อันตราย โดยไม่ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้อานวยการหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา ๒๒ วรรคสาม
(๗) ส่งหรือพายุทธภัณฑ์ไปกับอากาศยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีตามมาตรา ๒๕
(๘) เป็นผู้ประจาหน้าที่โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือใบรับรองใบอนุญาต
ผู้ประจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทาความตกลงกับประเทศไทย ตามมาตรา ๔๒
หรือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ที่มาจากการเทียบโอนตามมาตรา ๕๐/๖ หรือใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
ที่ออกให้หรือรับรองตามกฎหมายของประเทศผู้จดทะเบียนอากาศยาน ตามมาตรา ๕๐/๗
(๙) ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ประจาหน้าที่โดยไม่มีใบสาคัญแพทย์ตามมาตรา ๕๐/๙
ในกรณีที่ผู้ควบคุมอากาศยานทาการบินโดยรู้ว่ามีผู้กระทาความผิดตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๗)
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๖๗/๒๐ ผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา ๑๕/๒๗ มาตรา ๑๕/๒๙ มาตรา ๒๔ มาตรา
๒๕ มาตรา ๕๓ วรรคสอง หรื อมาตรา ๖๐ เบญจ วรรคสาม ฝ่ าฝื นหรื อไม่ ปฏิ บั ติ ตามวิ ธี การ
และเงื่อนไขที่กาหนดในการอนุญาต ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๔๓ ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๖๘ วรรคหนึ่ง . . . “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท””
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มาตรา ๔๔ ให้ยกเลิกความในวรรคสองของมาตรา ๖๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“ผู้ใดนาอากาศยานทาการบิน โดยอากาศยานนั้นไม่ได้จดทะเบียนอากาศยานตามมาตรา ๓๐
หรือไม่มีสมุดปูมเดิ นทางตามมาตรา ๑๖/๑ หรือมีผู้ประจาหน้าที่ซึ่งไม่มีใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่
หรือใบรับรองใบอนุญาตผู้ประจาหน้าที่ซึ่งออกให้โดยรัฐภาคีแห่งอนุสัญญาหรือรัฐที่ได้ทาความตกลงกับ
ประเทศไทยในอากาศยานตามมาตรา ๔๒ หรื อ ใบอนุ ญาตผู้ป ระจ าหน้าที่ ที่ม าจากการเทียบโอน
ตามมาตรา ๕๐/๖ หรื อ ใบอนุ ญาตผู้ป ระจ าหน้า ที่ที่ ออกให้หรือรั บรองตามกฎหมายของประเทศ
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ตามมาตรา ๕๐/๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๔๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๒ เว้นแต่จะมีกรณีฉุกเฉินอันอาจเป็นอันตรายแก่อากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
หรือการให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิ น ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) นาอากาศยานขึ้นลงโดยฝ่าฝืนมาตรา ๑๗ หรือมาตรา ๕๐/๑๔
(๒) นาอากาศยานบินออกนอกเส้นทางบินที่กาหนดในข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๑๘”
มาตรา ๔๖ ให้ ย กเลิ ก อั ต ราโทษในมาตรา ๗๓ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้อัตราโทษต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๓ . . . “ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท””
มาตรา ๔๗ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ผู้ให้บริการการเดินอากาศเก็บค่าบริการไม่เป็นไปตามอัตราที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ตามมาตรา ๑๕/๒๖ หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศเก็บค่าโดยสารหรือค่าระวางไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการการบิน พลเรือนกาหนด หรือเกินอัต ราขั้นสูงที่กาหนดในข้อบังคับของ
คณะกรรมการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๓๐”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๔๘ ให้ยกเลิก (๓) ของมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๔๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ให้บริการการเดินอากาศ
ผู้ประจาหน้าที่ หรือผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินการสนามบินสาธารณะ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
บุคคลที่อยู่ในอากาศยานและบุคคลอื่นใดที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ใดฝ่าฝืน
มาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
ผู้ดาเนินการเดินอากาศหรือผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินการสนามบินสาธารณะ หรือผู้ประกอบการ
ในสนามบินอนุญาต หรือผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยหรือแผนนิรภัยในการบินพลเรือน
แห่งชาติผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๒๑ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๐ ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) น าอากาศยานบิน เข้าพื้น ที่หวงห้ามเด็ดขาดหรือพื้นที่หวงห้ามเฉพาะที่ผู้อานวยการ
ได้ประกาศกาหนดโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา ๒๒ วรรคหนึ่ง”
มาตรา ๕๑ ให้ยกเลิกมาตรา ๗๙ และมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๒ ให้ ยกเลิกมาตรา ๘๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
มาตรา ๕๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๘๗ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตผลิ ต หรื อ มี สิ ท ธิ ผ ลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามข้อบังคับที่ออกตามมาตรา ๔๑/๑๘ (๒) หรือข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๔๑/๕๕ วรรคสอง
หรือมาตรา ๔๑/๕๖ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๕๔ ให้ ยกเลิกมาตรา ๘๙ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๕ ให้ ยกเลิกมาตรา ๙๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกาหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๕๘
มาตรา ๕๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙๘ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชก าหนดแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๕๘ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๙๘ พนักงานของผู้ได้รับใบอนุญาตผลิตอากาศยานที่ได้รับใบอนุญาตให้มีอานาจ
ออกใบสาคัญสมควรเดิน อากาศหรือหนังสือรับรองความสมควรเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ออกตามมาตรา ๔๑/๖๖ วรรคสี่ หรือมาตรา ๔๑/๗๔ วรรคสอง หรือบุคคลหรือ
กลุ่มบุคคลอื่น ที่ไ ด้รั บมอบหมายจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาตผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการค้นหรือตรวจค้นตามข้อกาหนดที่ออก
ตามมาตรา ๕๐/๒๔ วรรคสอง หรือพนักงานของผู้ได้รับใบรับรองการดาเนินการสนามบินสาธารณะหรือ
ผู้ดาเนินการเดินอากาศหรือตัวแทนของผู้ดาเนินการเดินอากาศผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และวิธีการในการตรวจค้นตามข้อกาหนดที่ออกตามมาตรา ๖๐/๑๗ วรรคสอง และการกระทาดังกล่าว
ไม่เป็น ความผิด ต่อตาแหน่ งหน้ าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน
ห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๕๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๗/๑ มาตรา ๑๐๗/๒ และมาตรา ๑๐๗/๓
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๐๗/๑ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ใดไม่จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามสัญญาและบุคคลที่สาม
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยานตามมาตรา ๔๑/๑๓๒ ต้องระวางโทษปรับ
ไม่เกินสองล้านบาท
มาตรา ๑๐๗/๒ ผู้ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่
ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๓๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

(๑) ปฏิ เ สธการรั บ ขนคนพิ ก ารตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
คนพิการโดยไม่เป็นไปตามมาตรา ๔๑/๑๓๓ วรรคสาม
(๒) ไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๔๑/๑๓๕
มาตรา ๑๐๗/๓ ผู้ไ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนตามมาตรา ๔๑/๑๒๕
ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาตตามมาตรา ๔๑/๑๒๖ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือนเกี่ยวกับ
มาตรการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารในเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศตามมาตรา ๔๑/๑๓๔
ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท”
มาตรา ๕๘ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๐๘/๑ มาตรา ๑๐๘/๒ มาตรา ๑๐๘/๓
มาตรา ๑๐๘/๔ มาตรา ๑๐๘/๕ มาตรา ๑๐๘/๖ มาตรา ๑๐๘/๗ มาตรา ๑๐๘/๘ มาตรา ๑๐๘/๙
และมาตรา ๑๐๘/๑๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๐๘/๑ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติต ามคาสั่งการรั ก ษา
ความปลอดภัยที่ออกให้แก่ตนตามมาตรา ๕๐/๒๒ (๑) ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๒ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ปฏิเสธการให้ข้อมูลตามมาตรา ๕๐/๒๓
วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๓ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน
หนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) เปลี่ยนแปลง ปิดบังหรือทาลายข้อมูลใด ๆ ที่ต้องจัดส่งตามมาตรา ๕๐/๒๓ วรรคหนึ่ง
(๒) จัดทาหรือให้ข้อมูลอันเป็นเท็จที่ต้องจัดส่งตามมาตรา ๕๐/๒๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๐๘/๔ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตผู้ใดฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กาหนดไว้ตามมาตรา ๕๐/๒๔ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๐/๒๕ มาตรา ๕๐/๓๗
มาตรา ๕๐/๓๘ หรือมาตรา ๕๐/๓๙ หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดในการค้นหรือตรวจค้น
ตามมาตรา ๕๐/๒๔ วรรคสอง หรือข้อกาหนดในการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระที่จะนาขึ้นไป
บนอากาศยานในเที่ยวบินพาณิชย์ตามมาตรา ๕๐/๔๑ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงห้าแสนบาท
มาตรา ๑๐๘/๕ ผู้ใดกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนในการรักษาความลับตามมาตรา ๕๐/๒๗ วรรคสอง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๒) เป็น เจ้าพนักงานผู้บังคับใช้กฎหมายนาอาวุธขึ้นบนอากาศยาน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่
ตามกฎหมายนั้น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการเป็นการเฉพาะราย หรือมิได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
หรือขั้นตอนที่ผู้อานวยการกาหนดตามมาตรา ๕๐/๓๔ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๐๘/๖ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือตัวแทนควบคุมหรือการไปรษณีย์ควบคุม ประกอบกิจการ
โดยฝ่าฝืนมาตรา ๕๐/๒๘ มาตรา ๕๐/๒๙ มาตรา ๕๐/๓๐ หรือมาตรา ๕๐/๓๑ แล้วแต่กรณี
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท
มาตรา ๑๐๘/๗ เจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต ผู้ดาเนินการ
เดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์ควบคุม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือผู้ดาเนินการอื่น
ตามที่กาหนดในแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ที่กาหนดไว้ในมาตรา ๕๐/๓๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่แสนบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๘ ผู้ใดโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนอย่างใด
อย่างหนึ่งตามมาตรา ๕๐/๓๓ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๘/๙ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสองปี
หรือปรับไม่เกินแปดหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) ขนส่งหรือครอบครองอาวุธ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ ภายในสนามบินอนุญาตหรือ
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาต
หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต หรือไม่ใช่เจ้าพนักงานซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกาหนด
ตามมาตรา ๕๐/๓๕ วรรคหนึ่ง
(๒) ขนหรือน าอาวุธ วัต ถุระเบิด หรือวัต ถุไวไฟ เข้าไปในสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราว
อนุญาต หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือข้อกาหนดของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือ
ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตตามมาตรา ๕๐/๓๕ วรรคสอง
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(๓) ผู้เช่าพื้นที่ไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผนรักษาความปลอดภัยของเจ้าของหรือผู้ดาเนินการ
สนามบิน อนุ ญาตหรือที่ขึ้น ลงชั่ว คราวอนุญาตในการควบคุมการเข้าพื้นที่เฉพาะส่วนที่ต นเกี่ย วข้ อ ง
ตามมาตรา ๕๐/๓๖
มาตรา ๑๐๘/๑๐ ผู้ โ ดยสารผู้ ใ ดขัด ขวางหรือ หลี ก เลี่ ย งการตรวจค้ นตามมาตรา ๕๐/๔๑
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๕๙ ให้ เ พิ่ ม ความต่อ ไปนี้เ ป็นมาตรา ๑๐๙/๑ มาตรา ๑๐๙/๒ และมาตรา
๑๐๙/๓ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๐๙/๑ ผู้ใดจุด และปล่อยหรือกระทาการใดเพื่อให้บั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย
โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน ขึ้นไปสู่อากาศ ซึ่งเป็นการรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย
ต่อการเดินอากาศหรือปฏิบัติการของอากาศยาน ภายในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ อันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรา ๕๙/๑ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๙/๒ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๙/๒ หรือประกาศที่ผู้อานวยการประกาศ
ตามมาตรา ๕๙/๒ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๐๙/๓ ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศตามมาตรา ๕๙/๓ วรรคหนึ่ง หรือ
ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กาหนดในมาตรา ๕๙/๓ วรรคสอง ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
มาตรา ๖๐ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๑๑๕ แห่ง พระราชบัญญัติ
การเดิน อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไ ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๔ ผู้ จ ดทะเบี ย นอากาศยาน เจ้ า ของอากาศยาน ผู้ ค รอบครองอากาศยาน
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ ผู้ประจาหน้าที่ หน่ว ยซ่อม ผู้ให้บริการจราจรทางอากาศ หรือผู้ดาเนินการ
สนามบิน ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๑๐ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปี
หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
(๑) กระทาการใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมา
อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๑๑
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(๒) เข้าไปในพื้นที่ควบคุมการสอบสวน หรือกระทาการใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน
หรือสิ่งที่อากาศยานนั้นบรรทุกมาอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๑๓ วรรคสอง
(๓) กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดต่ออากาศยานหรือส่วนของอากาศยาน หรือสิ่งที่อากาศยานนั้น
บรรทุ ก มาซึ่ ง อยู่ ใ นการพิ ทั ก ษ์ อ ากาศยานของ กสอ. หรื อ ผู้ ซึ่ ง กสอ. มอบหมาย อั น ท าให้ เ กิ ด
ความเสียหายแก่การสอบสวนและรักษาไว้ซึ่งพยานหลักฐาน”
มาตรา ๖๑ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๕/๑ มาตรา ๑๑๕/๒ และมาตรา ๑๑๕/๓
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๑๕/๑ ผู้ใดเปิดเผยบันทึกเสียงหรือเสียงที่บันทึกภายในห้องนักบิน หรือบันทึกภาพ
หรือภาพและเสียงที่บันทึกในบันทึกภาพขณะทาการบินที่อยู่ในเครื่องบันทึกการบินหรือข้อความที่ถอดจาก
บันทึกดังกล่าว อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๑๗ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๑๑๕/๒ ผู้จดทะเบียนอากาศยาน เจ้าของอากาศยาน หรือผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ในกรณีอากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย หรือตัวแทนของผู้จดทะเบียนอากาศยาน เจ้าของ
อากาศยานหรือผู้ดาเนินการเดินอากาศในกรณีอากาศยานต่างประเทศ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒๖
วรรคสอง ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองแสนบาท
มาตรา ๑๑๕/๓ ผู้ใดเข้าไปในพื้นที่หรือบริเวณที่ผู้ บัญชาการเหตุการณ์กาหนดให้เป็นพื้นที่
หรือบริเวณในการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา ๖๔/๒๘ วรรคสอง
ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท”
มาตรา ๖๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗
“มาตรา ๑๑๗/๑ ผู้ใดกระทาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะรบกวน
การเดินอากาศ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนสองหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
(๑) แสดงไฟ สัญญาณ หรือการสื่อสารใด ๆ ในสถานที่หรือในลักษณะที่น่าจะทาให้เกิด
ความเข้าใจผิดว่าเป็นไฟหรือสัญญาณที่แท้จริงที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือสิ่งอานวยความสะดวกใน
การเดินอากาศ
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(๒) กระทาการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการทางานของไฟหรือสัญญาณ หรือการสื่อสาร
ที่เกี่ยวข้องกับสนามบินหรือสิ่งอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
ในกรณีที่กระทาการตาม (๑) แม้มิได้มีวัตถุประสงค์ในการรบกวนการเดินอากาศ หากผู้อานวยการ
ได้มีหนังสือเตือนแล้ว แต่ยังคงแสดงไฟ สัญญาณ หรือการสื่อสารเช่นว่านั้นก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
ดังกล่าว ให้ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับที่กาหนดไว้ในวรรคหนึ่ง
มาตรา ๖๓ ให้ยกเลิกความตาม (๑) ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“(๑) ใบอนุญาตดาเนินงานเกี่ยวกับรับมอบ
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐ บาท”
จัดเก็บ บรรทุก ขนถ่ายหรือขนส่งวัตถุอันตราย
ตามมาตรา ๑๕/๒๗ หรือสิ่งของต้องห้าม
หรือต้องดูแลเป็นพิเศษตามมาตรา ๑๕/๒๙
มาตรา ๖๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๒๘/๑) (๒๘/๒) (๒๘/๓) (๒๘/๔) (๒๘/๕) (๒๘/๖)
(๒๘/๗) และ (๒๘/๘) ในอัต ราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑
“(๒๘/๑) ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
ฉบับละ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
ฉบับละ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๓) ใบรับรองการให้บริการการจัดการจราจรทางอากาศ ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๔) ใบรับรองการให้บริการระบบสื่อสาร
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ระบบช่วยการเดินอากาศ และ
ระบบติดตามอากาศยาน
(๒๘/๕) ใบรับรองการให้บริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๖) ใบรับรองการให้บริการข่าวสารการบิน
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒๘/๗) ใบรับรองการให้บริการการออกแบบวิธีปฏิบัติ
ฉบับละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน
(๒๘/๘) ใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
ฉบับละ
๕๐๐,๐๐๐ บาท”

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๖๕ ให้ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งของคณะกรรมการ
การบินพลเรือนในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงอยู่ในตาแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระ
บรรดาการใด ๆ ที่อยู่ในระหว่างการดาเนินการตามหน้าที่และอานาจของคณะกรรมการ
การบิ น พลเรือนก่อ นวัน ที่พ ระราชบัญญัตินี้ใ ช้บัง คับ ให้ ด าเนินการได้ต่อ ไปเท่ าที่ไม่ขัด หรือแย้งกับ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๖ ผู้ซึ่งประกอบกิจการบริการการเดินอากาศก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ยังคงประกอบกิจการต่อไปได้ แต่ต้องดาเนินการขอใบรับรองตามพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ภายในสามร้อยหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และให้ประกอบกิจการได้ต่อไปจนกว่าจะได้รับแจ้งคาสั่งไม่ออกใบรับรองดังกล่าวจากผู้อานวยการ
ในระหว่างการประกอบกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ประกอบกิจการบริการการเดินอากาศนั้น
ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการเดินอากาศตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ด้วย
มาตรา ๖๗ ให้ใบรับรองและใบอนุญาตดังต่อไปนี้ ซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้น
(๑) ใบรับรองผู้ดาเนิ นการเดินอากาศที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกให้
ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๘๕ ว่าด้วยใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๒) ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ
ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ โดยให้ถือว่าเป็นใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
การขนส่ งทางอากาศเพื่ อ การพาณิ ชย์ ต ามมาตรา ๔๑/๑๒๕ แห่ ง พระราชบั ญญัติก ารเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
บรรดาคาขอหรือคาขอต่ออายุใบรับรองหรือใบอนุญาตตามมาตรานี้ ซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการพิจารณาได้ต่อไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กาหนดไว้ในข้อบังคับหรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้อานวยการจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือ
เงื่อนไขเพิ่มเติมในการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการออกหรือต่ออายุใบรับรองหรือใบอนุญาตนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตินี้ด้วยก็ได้
มาตรา ๖๘ ผูซ้ ึ่งได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศไว้ในวันก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการให้บริการต่อไปได้ และให้เรียกเก็บค่าบริการตามอัตราที่ได้รบั
อนุมัติไว้ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับต่อไปได้จนกว่าผู้อานวยการจะมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

ค่าบริการตามมาตรา ๑๕/๒๖ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖๙ ผู้ ซึ่ ง ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตส่ ง หรื อ พาวั ต ถุ อั น ตรายหรื อ สั ต ว์ไ ปกั บ อากาศยานไว้
ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นผล ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาตนั้นจะสิ้นผล
มาตรา ๗๐ ใบสาคัญแพทย์และใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่มอี ยู่ในวันก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและยังไม่สิ้นผล ให้คงใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบสาคัญหรือใบรับรองนั้นจะสิ้นผล
มาตรา ๗๑ ให้ ด าเนิ น การแต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุ บัติเ หตุและอุบัติ การณ์ของ
อากาศยานตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานตามวรรคหนึ่ง
ให้ คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักรตามคาสั่งกระทรวงคมนาคมที่
๑๔๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร ลงวันที่
๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ปฏิบัติหน้าที่เท่าที่จาเป็นไปพลางก่อน
มาตรา ๗๒ การสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยาน ซึ่งได้ดาเนินการไว้ก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บงั คับ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัตแิ ห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
เพื่อประโยชน์แก่การสอบสวนตามวรรคหนึ่งในเรื่องใดซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและ
อุบัติการณ์ของอากาศยานเห็นสมควรนาหลักเกณฑ์และวิธีการที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ มาใช้บังคับด้วย ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
สอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการณ์ของอากาศยานกาหนด
มาตรา ๗๓ การจัดทาแผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยซึ่งได้ดาเนินการ
ไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการต่อไปตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารเดิ น อากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในการนี้
แผนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยใดที่ได้กระทาไว้แล้วแต่มิได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ การดาเนินการต่อไปให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานประสบภัยแห่งชาติกาหนด

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

มาตรา ๗๔ ให้โอนบรรดากิจการ เงินและทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ภาระผูกพัน และ
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ของเงินทุนหมุนเวียนตามมาตรา ๖๐/๔๔ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตนิ ี้ มาเป็นของเงินทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานตามพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๕ บรรดาประกาศและคาสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ออกเกี่ยวกับ
กิจการการเดินอากาศ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๘ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม
พุทธศักราช ๒๕๑๕ และยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ใช้บังคับต่อไป จนกว่า
จะมีข้อบังคับหรือประกาศของคณะกรรมการการบินพลเรือน คาสั่งของรัฐมนตรี หรือข้อกาหนดของ
ผู้อานวยการในเรื่องนั้น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ
มาตรา ๗๖ ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่ง
ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
และยังใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ข้อบังคับ ข้อกาหนด ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งในเรื่องนั้น ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ขึ้นใช้บังคับ
มาตรา ๗๗ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

เลม่ ๑๓๖ ตอนที่ ๖๘ ก

หนา้ ๑๔๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน สมควรปรับปรุงและเพิ่มเติมบทบัญญัติบางประการ เพื่อยกระดับการบินพลเรือน
ของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทันสมัย และมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยการปรับปรุงและ
การเพิ่มเติมบทบัญญัติของกฎหมายในครั้งนี้จะเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุม กากับดูแล ส่งเสริมและ
พัฒนาด้านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และเศรษฐกิจการบินพลเรือน
ของประเทศไทย รวมทั้งจะเป็นการสอดคล้องตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และ
รองรั บ การตรวจสอบตามโครงการตรวจสอบการกากับดูแลความปลอดภัยสากลและโครงการตรวจสอบ
การกากับดูแลการรักษาความปลอดภัยสากลด้วย จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

