ประกาศสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
เรื่อง การยกเวนมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อการกํากับดูแลการออกใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน
หรือการออกหรือตออายุใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานในการตรวจสอบอากาศยานทางกายภาพ
ในสถานการณที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
พ.ศ. ๒๕๖๔
-----------------------------------------ตามที่ ป จจุ บั นสถานการณ การแพร ระบาดของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ไดแพรระบาดครอบคลุมในเขตพื้นที่ตาง ๆ ในประเทศมากขึ้น และสงผลกระทบโดยตรงตอการออกไปตรวจสอบ
อากาศยานทางกายภาพเพื่อนําผลมาพิจารณาออกใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน หรือการออกหรือตออายุ
ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ประกอบกับไดมีขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙ แหงพระราชกําหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ฉบับลาสุด และคําสั่งศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ฉบับลาสุด ไดกําหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดและพื้นที่ควบคุมสูงสุด
เพื่ อ สกั ด และยั บ ยั้ งการแพร ร ะบาดของโรคมิ ให ลุ ก ลามบานปลาย ทํ าให ม าตรการหรื อ การดํ า เนิ น การ
เพื่ อ การกํ ากั บดู แลการออกหรื อต ออายุ ใบสํ าคั ญสมควรเดิ นอากาศของอากาศยานในบางประการไม เหมาะสม
ต อการปฏิ บั ติ และอาจเกิ ดความเสี่ ยงต อความปลอดภั ยและการรั กษาความปลอดภั ย ทางการบิ น พลเรื อ น
ของประเทศเพิ่มขึ้นหากไมไดรับการยกเวน จึงสมควรยกเวนการตรวจสอบอากาศยานทางกายภาพใหแกผูขอรับ
ใบสําคัญการจดทะเบียน หรือผูขอรับหรือตออายุใบสําคัญสมควรเดินอากาศโดยการผอนผัน และการยอมรับ
การดํ าเนิ น การด วยวิ ธีก ารตรวจสอบทางไกล ตามความในมาตรา ๑๕/๑๔ วรรคสอง (๔) ของพระราชบั ญญั ติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒
อาศัย อํานาจตามความในมาตรา ๑๕/๑๔ วรรคสาม แหงพระราชบัญ ญั ติ การเดิน อากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่ มเติมโดยพระราชบัญ ญัติการเดินอากาศ (ฉบับ ที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ผูอํานวยการ
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยจึงออกประกาศยกเวนมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อการกํากับ
ดู แ ลการออกใบสํ าคั ญ การจดทะเบี ย นอากาศยาน หรื อการออกหรือ ต ออายุใบสําคั ญ สมควรเดิ น อากาศ
ในการตรวจสอบอากาศยานทางกายภาพในชวงสถานการณที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
ตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ฉบับที่ ๒๓ วาดวยการขอจดทะเบียน
การรับจดทะเบียน และการถอนทะเบียนอากาศยาน และกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการขอ
และการตออายุใบสําคัญสมควรเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๕ ใหกับผูขอออกใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน
หรือการออกหรือตออายุใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยาน โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ผูขอรับใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน หรือขอรับหรือตออายุใบสําคัญสมควร
เดินอากาศของอากาศยานที่อยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดตามขอกําหนดออกตามความในมาตรา ๙
แหงพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามคําสั่ง
ศูน ยบ ริหารสถานการณ การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) และทางราชการ

-2มีการกําหนดมาตรการที่อาจกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ รวมทั้งที่อยูในตางประเทศ จะไดรับการยกเวน
การเข า ตรวจสอบอากาศยานทางกายภาพ (Physical Inspection) โดยจะได รั บ การตรวจอากาศยาน
โดยใชวิธีการตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection) แทนการตรวจสอบอากาศยานดวยวิธีการปกติ
ให ถื อ ว า ผลการตรวจอากาศยานด ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection)
เปนผลการตรวจอากาศยานเพื่อออกใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน หรือออกหรือตออายุใบสําคัญสมควร
เดินอากาศภายใตเงื่อนไขตามขอ ๒
ขอ ๒ อากาศยานที่ไดรับการตรวจดวยวิธีการตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection) ตามขอ ๑
จะไดรับการตรวจสอบทางกายภาพ (Physical Inspection) จากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
อีกครั้งภายใน ๑ ป หลังจากทางราชการไดยกเลิกการกําหนดพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวด
หรือมีการยกเลิกมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดที่กระทบตอการเดินทางไปตรวจสอบอากาศยาน ณ สถานที่
จอดอากาศยาน
ในการเข า ตรวจสอบอากาศยานทางกายภาพ (Physical Inspection) ตามวรรคหนึ่ ง
สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยจะพิจารณาลําดับการเขาตรวจสอบจากผลการตรวจอากาศยาน
ดวยวิธีการตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection) เพื่อใหมั่นใจวาอากาศยานนั้นมีความสมควรเดินอากาศ
เปนไปตามหลักเกณฑและมาตรฐานที่กําหนดไวในกฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในกรณี ที่ ผ ลการตรวจอากาศยานด ว ยวิ ธี ก ารตรวจสอบทางไกล (Remote Inspection)
ขั ด หรื อ แย ง กั บผลการตรวจสอบทางกายภาพ (Physical Inspection) ให ถื อตามผลการตรวจสอบ
ทางกายภาพ (Physical Inspection)
ขอ ๓ ผูขอรับใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน หรือขอรับหรือตออายุใบสําคัญสมควร
เดินอากาศตองรับผิดชอบคาใชจายในการตรวจสอบอากาศยานตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักงานการบิน
พลเรือนแหงประเทศไทยวาดวยคาใชจายในการดําเนินการตามความในมาตรา ๕/๑ แหงพระราชบัญ ญั ติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม โดยจะตองชําระคาใชจายในการตรวจสอบ
อากาศยานเมื่อไดรับแจงเปนหนังสือจากสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยวาจะดําเนินการตรวจสอบ
ทางไกล (Remote Inspection) ซึ่งเมื่อเจาหนาที่ของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยเขาทําการ
ตรวจสอบอากาศยานทางกายภาพ (Physical Inspection) ณ สถานที่จอดอากาศยานของผูขอ สํานั กงาน
การบินพลเรือนแหงประเทศไทยจะไมเรียกเก็บคาใชจายในการตรวจสอบเพิ่มเติมอีก แตผูขอจะตองดําเนินการ
จัด หายานพาหนะและที่ พั กให แกเจ าหน าที่ของสํ านักงานการบิน พลเรือนแหงประเทศไทยที่ ไปตรวจสอบ
อากาศยานทางกายภาพ (Physical Inspection) ตามระเบีย บสํานั กงานการบิ น พลเรือนแหงประเทศไทย
วาดวยคาใชจายในการดําเนินการตามความในมาตรา ๕/๑ แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๔ ในกรณีที่ชวงระยะเวลาการตรวจสอบอากาศยานทางกายภาพ (Physical Inspection)
ตามข อ ๒ เป น ช ว งเวลาที่ ผู ได รั บใบสํ าคั ญสมควรเดิ นอากาศรายนั้ นจะต องยื่ นขอต ออายุ ใบสํ าคั ญ สมควร
เดิ นอากาศ เมื่ อ ผู ได รั บ ใบสํ า คั ญ สมควรเดิ น อากาศได ยื่ น คํ า ขอต อ อายุ ใบสํ า คั ญ สมควรเดิ น อากาศแล ว
สํ า นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห งประเทศไทยจะดํ าเนิ น การตรวจเพื่ อ ต อ อายุ ใบสํ าคั ญ สมควรเดิ น อากาศ
ดวยวิธีการปกติ โดยสํ านั กงานการบิ น พลเรือนแหงประเทศไทยจะไมเรีย กเก็บ คาใชจายในการตรวจสอบ
เพื่อต ออายุ ใบสํ าคั ญ สมควรเดิ น อากาศในครั้งนี้ อีก แต ผู ขอจะตองดําเนิน การจัดหายานพาหนะและที่ พั ก

