1
ข้อมูลใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทางานทางอากาศ
ข้อมูล ณ วันที่ 2 กันยายน 2564 มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน จานวนรวมทั้งสิ้น 42 ราย ดังนี้
ลาดับ

ชื่อผู้รับใบอนุญาตฯ

เลขที่ใบอนุญาตฯ

อายุใบอนุญาตฯ

ประเภทใบอนุญาตฯ

1

บริษัท แอร์ อินเตอร์ ทรานสปอร์ต จากัด

1/2557

แบบไม่ประจา

2

บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จากัด

11/2558

3

บริษัท ฟลายอิ้งมีเดีย จากัด

1/2559

4

บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น เจ็ท จากัด

7/2559

5

บริษัท เอเชี่ยน แอร์โรสเปซ เซอร์วิส จากัด

8/2559

6
7

บริษัท ศรีราชา เอวิเอชั่น จากัด
บริษัท เอ็มเจ็ท จากัด

9/2559
10/2559

8

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด

2/2560

3 ม.ค. 2557 – 2 ม.ค. 2562
(อยู่ระหว่างต่ออายุใบอนุญาตฯ)
21 ธ.ค. 2558 – 20 ธ.ค. 2563
(อยู่ระหว่างต่ออายุใบอนุญาตฯ)
10 ม.ค. 2559 – 9 ม.ค. 2564
(อยู่ระหว่างต่ออายุใบอนุญาตฯ)
26 ส.ค. 2559 – 25 ส.ค. 2564
(ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว)
16 ต.ค. 2559 – 15 ต.ค. 2564
(ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว)
29 พ.ย. 2559 – 28 พ.ย. 2564
6 พ.ย. 2559 – 5 พ.ย. 2564
(ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตฯ แล้ว)
11 มิ.ย. 2560 – 10 มิ.ย. 2565

9
10
11
12

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร์ จากัด
บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จากัด
บริษัท ไทยเอเวชั่น เซอร์วิส จากัด
บริษัท แอ็ดวานซ์ เอวิเอชั่น จากัด

3/2560
5/2560
6/2560
7/2560

8 พ.ค. 2560 – 7 พ.ค. 2565
4 ต.ค. 2560 – 3 ต.ค. 2565
16 พ.ย. 2560 – 15 พ.ย. 2565
2 ต.ค. 2560 – 1 ต.ค. 2565

แบบไม่ประจา โดยดาเนินบริการบินทดสอบ
เครื่องอานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
แบบไม่ประจา โดยใช้เฮลิคอปเตอร์
แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา
แบบไม่ประจา
แบบไม่ประจา

13

บริษัท ยูไนเต็ด ออฟชอร์ เอวิเอชั่น จากัด

7/2561

5 เม.ย. 2561 – 4 เม.ย. 2566

แบบไม่ประจา โดยใช้เฮลิคอปเตอร์

แบบไม่ประจา
แบบไม่ประจา โดยใช้บอลลูนอากาศร้อน
แบบไม่ประจา
แบบไม่ประจา
แบบไม่ประจา
แบบไม่ประจา

2
ลาดับ

ชื่อผู้รับใบอนุญาตฯ

เลขที่ใบอนุญาตฯ

อายุใบอนุญาตฯ

ประเภทใบอนุญาตฯ

14

บริษัท อาร์พีเอส ซิสเต็ม จากัด

8/2561

แบบประจามีกาหนดภายในประเทศ
และแบบไม่ประจา

15
16
17

บริษัท ไทย อีสตาร์เจ็ท จากัด
บริษัท ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต็อค จากัด
บริษัท อวานติ แอร์ ชาร์เตอร์ จากัด

9/2561
1/2562
3/2562

19 ก.ค. 2561 – 10 ม.ค. 2566
(แบบประจา)
11 ม.ค. 2561 – 10 ม.ค. 2566
(แบบไม่ประจา)
2 พ.ย 2561 - 1 พ.ย. 2566
2 ธ.ค. 2561 – 1 ธ.ค. 2566
20 มี.ค. 2562 – 19 มี.ค. 2565

18
19

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จากัด
บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จากัด

4/2562
6/2562

6 พ.ย. 2561 – 5 พ.ย. 2571
8 ต.ค. 2561 – 7 ต.ค 2566

แบบประจามีกาหนดระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา
แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา
การบินพาณิชย์อื่น
(เพื่อการบินชมภูมิประเทศ ที่ ขึ้น-ลง ณ ที่เดียวกัน)
แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา
แบบประจามีกาหนดระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา

20

บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

7/2562

1 เม.ย. 2562 - 31 มี.ค. 2572

แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา

21
22

บริษัท วีไอพี เจ็ทส์ จากัด
บริษัท ไทยสมายล์ แอร์เวย์ จากัด

8/2562
9/2562

9 ส.ค. 2561 - 8 ส.ค. 2566
10 ม.ค. 2562 - 9 ม.ค. 2567

แบบไม่ประจา
แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา

23
24

บริษัท เอช เอส เอวิเอชั่น จากัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)

10/2562
12/2562

25 มี.ค. 2562 - 24 มี.ค. 2567
1 ก.พ. 2562 – 31 ม.ค. 2572

แบบไม่ประจา
แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา

25

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จากัด

13/2562

27 ก.ย. 2561 – 26 ก.ย. 2566

แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา

26

บริษัท สายการบินนกแอร์ จากัด (มหาชน)

14/2562

18 มิ.ย. 2562 - 17 มิ.ย. 2572

แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา

27

บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส แอร์ จากัด

15/2562

21 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2567

28

บริษัท ไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์ จากัด

16/2562

21 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2567

แบบประจามีกาหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา
(ขนส่งเฉพาะสินค้า)
แบบไม่ประจา

29

บริษัท แอ๊ก โกลบอล จากัด

17/2562

21 พ.ค. 2562 - 20 พ.ค. 2565

30
31

บริษัท เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส จากัด
บริษัท ไทย ฟลายอิ้ง เซอร์วิส จากัด

18/2562
19/2562

25 เม.ย. 2561 – 24 เม.ย.2566
11 ก.ค. 2562 – 10 ก.ค. 2567

แบบการพาณิชย์อื่น
(การใช้อากาศยานบินเพื่อทิ้งร่มอากาศ)
แบบประจามีกาหนดระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจา
แบบไม่ประจา

3
ลาดับ

ชื่อผู้รับใบอนุญาตฯ

เลขที่ใบอนุญาตฯ

อายุใบอนุญาตฯ

ประเภทใบอนุญาตฯ

32

บริษัท สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบทิคส์ จากัด

1/2563

22 ก.ค. 2563 - 21 ก.ค. 2566

33
34

บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จากัด
บริษัท ดรอปโซน (ไทยแลนด์) จากัด

2/2563
3/2563

24 พ.ค. 2563 – 23 พ.ค. 2566
7 ธ.ค. 2563 – 6 ธ.ค. 2566

35

4/2563

14 ธ.ค. 2563 – 13 ธ.ค. 2566

36

บริษัท เอเซีย เอวิเอชั่น แอนด์ เทคโนโลยี
จากัด
บริษัท ทีเอสเอสพี แพล็ตฟอร์ม จากัด

5/2563

14 ธ.ค. 2563 – 13 ธ.ค. 2566

ประเภทการทางานทางอากาศ
(อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินเพื่อการเกษตร)
แบบไม่ประจา โดยใช้เฮลิคอปเตอร์
ประเภทการทางานทางอากาศ
(เพื่อการทิ้งร่มอากาศ)
ประเภทการทางานทางอากาศ
(บินชมภูมิประเทศที่ขึ้น-ลง ณ ที่เดียวกัน)
แบบไม่ประจา

37

บริษัท ไทย สกาย แอ็ดแวนเจอร์ จากัด

6/2563

16 มิ.ย. 2563 – 15 มิ.ย. 2566

38
39

บริษัท วินเซอ ฟลายอิ้ง จากัด
บริษัท สกาย เอกซ์ทรีม จากัด

7/2563
3/2564

17 ธ.ค. 2563 – 16 ธ.ค. 2566
2 ก.ค. 2564 – 1 ก.ค. 2567

40

บริษัท เค-ไมล์ แอร์ จากัด

5/2564

24 มิ.ย. 2563 – 23 มิ.ย. 2568

41

บริษัท โซแลร์ เฮลิลัคก์ เอวิเอชั่น เซอร์วิส
จากัด
บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จากัด

4/2564

23 ม.ค. 2564 – 22 ม.ค. 2567

6/2564

12 พ.ค. 2563 – 11 พ.ค. 2568

42

ประเภทการทางานทางอากาศ
(เพื่อการทิ้งร่มอากาศ)
แบบไม่ประจา โดยใช้เฮลิคอปเตอร์
ประเภทการทางานทางอากาศ
(เพื่อการทิ้งร่มอากาศ)
แบบประจามีกาหนด
(สาหรับการขนส่งเฉพาะสินค้า)
ประเภทการทางานทางอากาศ
(เพื่อการถ่ายภาพทางอากาศ และบินชมภูมิประเทศที่ขึ้น-ลง ณ ที่เดียวกัน)
แบบไม่ประจา โดยใช้อากาศยานปีกแข็ง และเฮลิคอปเตอร์

