ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
เรื่อง การยกเวนมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลผูไดรับใบรับรองหนวยซอมในการตรวจสถานที่
และตรวจการปฏิบัติการซอมบำรุงของหนวยซอม ในสถานการณที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------------------ตามที่ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ไดแพรระบาดครอบคลุมในเขตพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศมากขึ้น และสงผลกระทบโดยตรงตอการตรวจสถานที่
และตรวจการปฏิบัติการซอมบำรุงของหนวยซอมเพื่อนำผลมาพิจารณาตออายุใบรับรองหนวยซอม ประกอบ
กับไดมขี อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
ฉบั บลาสุ ด และคำสั่ งศู นย บริหารสถานการณ การแพรระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิ ด - 19)
ฉบับลาสุด ไดกำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อสกัดและยับยั้งการแพรระบาด
ของโรคมิใหลุกลามบานปลายทำใหมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อการกำกับดูแลผูถือใบรับรองหนวยซอม
ในบางประการไมเหมาะสมตอการปฏิบัติและอาจเกิดความเสี่ยงตอความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภั ย
ทางการบิ น พลเรื อ นของประเทศเพิ่ มขึ้ น หากไม ได รับ การยกเวน จึง สมควรยกเว น การตรวจสถานที่ แ ละ
ตรวจการปฏิบัติการซอมบำรุงของหนวยซอมใหแกผูไดรับใบรับรองหนวยซอมโดยการผอนผันและการยอมรับ
การดำเนินการดวยวิธีการตรวจสอบทางไกล ตามความในมาตรา ๑๕/๑๔ วรรคสอง (๔) ของพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕/๑๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูอำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน
แห งประเทศไทยจึ งออกประกาศยกเวนมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อ การกำกั บ ดูแ ลผูไดรับ ใบรับ รอง
หน ว ยซ อ มในการตรวจสถานที่ และตรวจการปฏิ บั ติ ก ารซอมบำรุง ของหน ว ยซ อมในช วงสถานการณ ที่ มี
โรคติ ดเชื้ อ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามที่กำหนดไวในขอกำหนดของสำนั กงานการบิ น พลเรือน
แหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒ วาดวยใบรับรองหนวยซอม ขอกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
ฉบับ ที่ ๕ วาดวยใบรับรองหนวยซอมตางประเทศ และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการรับรองหนวยซอม พ.ศ. ๒๕๖๓ ใหกับผูไดรับใบรับรองหนวยซอมทุกรายที่ใบรับรอง
ยังไมหมดอายุและไมอยูในระหวางถูกพักใชหรือเพิกถอนใบรับรอง โดยใหดำเนินการตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูขอตออายุใบรับรองหนวยซอม ขอเพิ่มขีดความสามารถในการบำรุงรักษา ขอเพิ่มหรือแกไข
เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามขอกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติการหนวยซอม และขอเปลี่ยนหรือดัดแปลงสถานที่ตั้ง
หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของหนวยซอม สำหรับหนวยซอมในราชอาณาจักรที่อยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด
ตามขอกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘
หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคำสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19)
และทางราชการมีการกำหนดมาตรการที่อาจกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของสำนักงานการบินพลเรือน
แหงประเทศไทย รวมทั้งหนวยซอมตางประเทศจะไดรับการยกเวนการเขาตรวจสถานที่จริงและตรวจการปฏิบัติการ
ซอมบำรุงของหนวยซอม (Onsite Audit) ตามคำขอ โดยจะไดรับการตรวจสถานที่และตรวจการปฏิบัติการซอมบำรุง
ของหนวยซอมโดยใชวิธีการตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection) แทนการตรวจดวยวิธีการปกติ

-2ให ถื อ ว า ผลการตรวจสถานที่ แ ละตรวจการปฏิ บั ติ ก ารซ อ มบำรุ งหน ว ยซ อ มดว ยวิ ธี ก าร
ตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection) เป น ผลการตรวจสถานที่ แ ละตรวจการปฏิ บั ติ ก ารซ อ มบำรุ ง
หนวยซอมสำหรับการพิจารณาคำขอตออายุใบรับรองหนวยซอม คำขอเพิ่มขีดความสามารถในการบำรุงรักษา
คำขอเพิ่มหรือแกไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามขอกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติการหนวยซอม และคำขอ
เปลี่ยนหรือดัดแปลงสถานที่ตั้งหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของหนวยซอม ภายใตเงื่อนไขตามขอ ๒
ขอ ๒ หน วยซอมที่ ไดรับ การตรวจสถานที่แ ละตรวจการปฏิบั ติ การซอ มบำรุงโดยวิธี การ
ตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection) ตามข อ ๑ จะได รั บ การตรวจสอบสถานที่ จ ริง และตรวจการ
ปฏิบัติการซอมบำรุงของหนวยซอม (Onsite Audit) อีกครั้ง ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) หนว ยซอมในราชอาณาจักรที่อยู ในพื้นที่ ควบคุมสูงสุ ดและเขมงวด หรือ พื้น ที่ควบคุม
สูงสุ ด จะไดรับการการตรวจสอบสถานที่ จริงและตรวจการปฏิ บั ติการซอมบำรุงของหนวยซอม (Onsite Audit)
ภายใน ๑ ป หลั งจากทางราชการได ย กเลิ กการกำหนดพื้ น ที่ ดั งกล าวเป น พื้ น ที่ ค วบคุ มสู งสุ ดและเข ม งวด
หรือมีการยกเลิกมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่กระทบตอการเดินทางไปตรวจสอบสถานที่จริง
(๒) หน วยซ อมต างประเทศจะไดรับการการตรวจสอบสถานที่ จริ งและตรวจการปฏิ บั ติการ
ซอมบำรุงของหน วยซอม (Onsite Audit) อีก ครั้ง ภายใน ๒ ป เมื่อ สถานการณที่ มี โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ในประเทศที่หนวยซอมดังกลาวตั้งอยูกลับเขาสูภาวะปกติ
ในการเขาตรวจสอบสถานที่จริงและตรวจการปฏิบัติการซอมบำรุงของหนวยซอม (Onsite
Audit) ตาม (๑) และ (๒) สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยจะพิจารณาลำดับการเขาตรวจสอบจาก
ผลการตรวจหนวยซอมดวยวิธีการตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection) เพื่อใหมั่นใจวาหนวยซอมนั้นมี
การดำเนินการเปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กำหนดไวในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในกรณี ที่ ผ ลการตรวจหน ว ยซ อ มด ว ยวิ ธีก ารตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection)
ขัดหรือแยงกับ ผลการตรวจสถานที่จ ริงและตรวจการปฏิบัติการซอมบำรุงของหน วยซ อม (Onsite Audit)
ใหถือตามผลการตรวจสถานที่จริงและตรวจการปฏิบัติการซอมบำรุงของหนวยซอม (Onsite Audit)
ขอ ๓ ผูขอตออายุใบรับ รองหนวยซอม ขอเพิ่มขีดความสามารถในการบำรุงรักษา ขอเพิ่ ม
หรือแก ไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามขอกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติการหนวยซอม และขอเปลี่ยนหรือ
ดัด แปลงสถานที่ ตั้ง หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของหน ว ยซ อม แลวแตกรณี จะตอ งรับ ผิ ดชอบค าใชจ าย
ในการตรวจอากาศยานตามที่กำหนดไวในระเบียบสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยวาดวยคาใชจาย
ในการดำเนิ นการตามความในมาตรา ๕/๑ แหงพระราชบัญ ญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยจะตองชำระคาใชจายในการตรวจหนวยซอมเมื่อไดรับแจงเปนหนังสือจากสำนักงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทยวาจะดำเนินการตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection) ซึ่งเมื่อเจาหนาที่
ของสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยเขาทำการตรวจสถานที่จริงและตรวจการปฏิบัติการซอมบำรุง
ของหนวยซอม (Onsite Audit) ณ หนวยซอมของผูขอ สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยจะไมเรียก
เก็บคาใชจายในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก แตผูขอจะตองดำเนินการจัดหายานพาหนะและที่พักใหแกเจาหนาที่
ของสำนั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห ง ประเทศไทยที่ ไ ปตรวจสถานที่ แ ละตรวจการปฏิ บั ติ ก ารซ อ มบำรุ ง
ของหน ว ยซอ ม (Onsite Audit) ตามระเบีย บสำนักงานการบิน พลเรื อนแห งประเทศไทยวาดวยค า ใชจา ย
ในการดำเนิ นการตามความในมาตรา ๕/๑ แห งพระราชบั ญ ญั ติ การเดิ นอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๖๐
และที่แกไขเพิ่มเติม

