ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง การยกเว้นมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศ
ในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------------ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศสำนักงานการบินพลเรื อน
แห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเว้ นมาตรการและแนวทางปฏิ บ ั ต ิ ใ นการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารของ
ผู้ดำเนินการเดินอากาศในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกาศสำนั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย เรื ่ อ ง การยกเว้ น มาตรการ
และแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเว้นมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้า
ภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
(ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อยกเว้นหลักเกณฑ์ตามมาตรฐานและข้อพึงปฏิบัติ
บางประการให้แก่ผู้ดำเนินการเดินอากาศและกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการขนส่งสินค้า
ภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศนั้น เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงอยู่ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าภายใน
ห้องโดยสารที่กำหนดโดย European Aviation Safety Agency (EASA) จึงเห็นควรยกเว้น มาตรการหรื อ
การดำเนินการที่จำเป็นต่อการกำกับดูแลการปฏิบัติการของผู้ดำเนินการเดินอากาศ โดยกำหนดหลักเกณฑ์
เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ในการขนส่งสิน ค้าภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศ ตามความ
ในมาตรา ๑๕/๑๔ วรรคสอง (๒) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕/๑๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผู้อำนวยการ
สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึง ออกประกาศยกเว้นมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการกำกับ
ดูแลผู้ได้รับใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศในช่วงสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
เพื่อปรับปรุงมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศ
ในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเว้นมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

-2(๒) ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การยกเว้นมาตรการและ
แนวทางปฏิบัติในการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๓) ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ข้อ ๒ สิน ค้าที่จะได้รับ อนุญาตให้ขนส่งภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศ
ตามประกาศฉบับนี้ ให้จำกัดเฉพาะอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และสิ่งของอื่น
ที ่ จ ำเป็ น ในช่ วงสถานการณ์ ท ี ่ ม ี โรคติ ดเชื ้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เช่ น เวชภั ณฑ์ ทางการแพทย์
(Medical Supplies) อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment: PPE)
ข้อ ๓ ผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ประสงค์จะขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารตามประกาศฉบับนี้
ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ขนส่งสินค้า (Cargo) ตามข้อกำหนดการปฏิบัติการ (Operations Specifications)
แนบท้ายใบรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศ
ข้อ ๔ การขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารตามประกาศนี้ ความหมายถึง การขนส่งสินค้าในพื้นที่
ดังต่อไปนี้ของห้องโดยสาร
(1) ที่เก็บสัมภาระเหนือศรีษะ (Overhead stowage bins)
(2) พื้นที่เก็บสัมภาระ (Stowage compartments)
(3) พื้นที่จัดเก็บสัมภาระที่ยึดติดกับพื้น (Floor mounted stowage)
(4) ผนังกั้นพื้นที่ระหว่างห้องโดยสาร (Bulkheads)
(5) พื้นที่จัดเก็บสัมภาระใต้เก้าอี้โดยสาร (Under Seat Stowage areas)
(6) เก้าอี้โดยสาร (Seats) และพื้นที่อื่น
ข้อ ๕ แนวปฏิบัติการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารของผู้ดำเนินการเดินอากาศให้เป็นไปตามที่
กำหนดไว้ ใน Guideline for the Transport of Cargo in the passenger Compartment, Revision 3 แนบท้ าย
ประกาศนี้
ข้อ ๖ ผู้ดำเนินการเดินอากาศที่ประสงค์จะขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารให้ยื่นคำขอเป็น
หนังสือพร้อมด้วยเอกสารการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) และหลักฐานต่าง ๆ แสดงการได้มา
ของผลการประเมินความเสี่ยงดั งกล่าว และขั้นตอนการปฏิบัติ การ (Procedure) สำหรับการขนส่งสิ นค้ า
ภายในห้องโดยสารซึ่งสอดคล้องกับ Guidelines for Transport of Cargo in the Passenger Compartment
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้การรับรองก่อนดำเนินการขนส่งสินค้า
ข้อ ๗ พนักงานเจ้าหน้าที่จะให้การรับรองการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสาร เมื่อได้ตรวจสอบ
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ตามข้อ ๖ และประเมินขั้นตอนวิธ ีการปฏิบัติการ รวมถึงมาตรการควบคุ มและ
การกำกับดูแลการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารแล้ว เห็นว่าสอดคล้องกับการปฏิบัติการที่เสนอขอ และสามารถ
ดำเนินการขนส่งสินค้าภายในห้องโดยสารอยู่ในระดับความปลอดภัยที่ยอมรับได้ (Acceptable Level of Safety)
โดยหนังสือรับรองจะมีอายุ ๖ เดือนนับจากวันที่ออก

