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ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับที่ ๙๗
ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทางานทางอากาศ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๖) มาตรา ๔๑/๑๒๕ มาตรา ๔๑/๑๒๗ มาตรา ๔๑/๑๒๘
มาตรา ๔๑/๑๒๙ และมาตรา ๔๑/๑๓๒ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ คณะกรรมการการบินพลเรือน
จึงออกข้อบั งคั บ เพื่ อก าหนดคุณ สมบั ติแ ละลักษณะต้ องห้ ามของผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการ
การบิน พลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่ อการพาณิ ชย์และประเภทการทางานทางอากาศ
รวมทั้งหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการต่ออายุใบอนุญ าต การพิจารณาอนุญ าต
แบบใบอนุญาต และอายุใบอนุญาต ตลอดจนการติดตามตรวจสอบการประกอบกิจการของผู้ได้รับ
ใบอนุญาต การกาหนดเงื่อนไขและข้อจากัดในการประกอบกิจการ และเปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง
พักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทดังกล่าวไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้ยกเลิก
(๑) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญ าตให้ประกอบ
กิจการค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙
(2) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญ าตให้ประกอบ
กิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
(๓) ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญ าตให้ประกอบ
กิจการค้าขายในการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้อ ๒ ในข้อบังคับนี้
“การขนส่ งทางอากาศเพื่ อ การพาณิ ชย์ ” หมายความว่า การปฏิ บั ติก ารของอากาศยาน
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งคนโดยสาร สินค้า หรือไปรษณียภัณฑ์ เพื่อบาเหน็จทางการค้า
“การขนส่งทางอากาศเพื่ อการพาณิ ช ย์แบบประจามีกาหนด” หมายความว่า การขนส่ ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ที่ให้บริการแก่สาธารณชนเป็นการทั่วไปตามตารางการบินที่ประกาศกาหนด
ไว้แน่นอนหรือทาการบินสม่าเสมอจนเป็นที่จดจาได้
“การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจา” หมายความว่า การขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์ที่ไม่ใช่การขนส่งทางอากาศแบบประจามีกาหนด
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“การท างานทางอากาศ” หมายความว่า การปฏิ บั ติก ารของอากาศยานเพื่ อ การบริก าร
อย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง เป็ น การเฉพาะ เช่ น การเกษตร การก่ อ สร้ า ง การถ่ า ยภาพ การส ารวจ
การสั งเกตการณ์ การลาดตระเวน การบิ นทดสอบ การโฆษณาโดยใช้ อากาศยาน หรือ การลาก
เครื่องร่อนหรือลากป้ายโฆษณา เพื่อบาเหน็จทางการค้า
“ผู้ขอรับใบอนุ ญ าต” หมายความว่า ผู้ ขอรับใบอนุญ าตประกอบกิ จการการบิ นพลเรือ น
ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนด หรือประเภทการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจา หรือประเภทการทางานทางอากาศ แล้วแต่กรณี
“ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าต” หมายความว่ า ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการการบิ น พลเรื อ น
ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนด หรือประเภทการขนส่งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจา หรือประเภทการทางานทางอากาศ แล้วแต่กรณี
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ
การบินพลเรือน
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายกากับดูแลทางเศรษฐกิจของสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หมวด ๑
คณะกรรมการกลัน่ กรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
ข้อ ๓ ให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการออกใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนคณะหนึ่ง
ประกอบด้ ว ยผู้ อ านวยการเป็ น ประธานกรรมการ รองผู้ อ านวยการที่ ผู้ อ านวยการมอบหมาย
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิจานวนไม่เกินสาม (๓) คนซึ่งคณะกรรมการการบินพลเรือน
แต่งตั้งจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจการขนส่ งทางอากาศ ด้านอุต สาหกรรมการบิ น และด้านอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกับการบิน พลเรือน เป็นกรรมการ ผู้จัดการฝ่ายกากับดูแลทางเศรษฐกิจเป็นเลขานุการ
และให้ผู้อานวยการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความจาเป็น
ข้อ ๔ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ในตาแหน่งคราวละสาม (๓) ปีนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ อาจได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกได้ แต่ไม่เกินสอง
(๒) วาระติดต่อกัน
นอกจากการพ้ น จากตาแหน่ งตามวาระตามวรรคหนึ่ง กรรมการผู้ทรงคุณ วุฒิ ย่อมพ้นจาก
ตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
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(๒) ลาออก
(๓) คณะกรรมการการบิ น พลเรื อ นให้ อ อกเพราะมี เหตุ บ กพร่ อ งต่ อ หน้ า ที่ อ ย่ างร้ า ยแรง
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนกับธุรกิจการเดินอากาศ
ถ้ามีการพ้นจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้าแทน
ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเข้าแทนนี้ย่อมอยู่ในตาแหน่งได้เพียงเท่ากาหนดเวลาของผู้ซึ่งตนแทน
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระและยังมิได้แต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
ต าแหน่ ง ที่ ว่ า งให้ ก รรมการที่ เหลื อ อยู่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต่ อ ไปได้ แต่ ต้ อ งมี ก รรมการเหลื อ พอที่ จ ะเป็ น
องค์ประชุม
ข้อ ๕ เมื่อประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม ให้รองประธานกรรมการทาหน้าที่แทน
ข้อ ๖ ในการประชุ ม คณะกรรมการ ต้ อ งมี ก รรมการมาประชุ ม ไม่ ต่ ากว่ า กึ่ ง จ านวน
ของกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม
ข้อ ๗ การลงมติวินิจฉัยข้อพิจารณาต่าง ๆ ให้ถือเอาเสียงข้างมาก
กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีจานวนเสียงลงคะแนนเท่ากันให้ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นได้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ข้อ ๘ ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจแต่ ง ตั้ งอนุ ก รรมการเพื่ อ กระท ากิ จ การหรื อ พิ จ ารณา
สอบสวนข้อเท็จจริงใด ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งอานาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ
ในการประชุมอนุกรรมการให้นาข้อ ๖ และข้อ ๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๙ ให้คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิ จ ารณากลั่ น กรอง วิ เคราะห์ ให้ ค วามเห็ น และเสนอแนะให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ
การบินพลเรือนเกี่ยวกับ
(ก) คาขออนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อ
การพาณิชย์ และประเภทการทางานทางอากาศ
(ข) การกระทาในลักษณะใดถือว่าเป็นการโอนสิทธิ หรือแฝงสิทธิ หรือการถือหุ้นโดยนอมินี
เพื่อเลี่ยงกฎหมายตามข้อ ๓๓
(ค) คาขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการตามข้อ ๔๑ ข้อ ๖๓ และข้อ ๗๗
(ง) การออกประกาศกาหนดในเรื่อง
๑) จานวนบุคลากร และความรู้ ความชานาญ และประสบการณ์ของบุคลากร
ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบกิจการที่ขออนุญาตตามข้อ ๑๒ (๘)
๒) คุณสมบัติอื่นที่จาเป็นและเหมาะสมของผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๑๒ (๑๑)
๓) การครอบงากิจการในลักษณะอื่นตามข้อ ๑๕ (๙)
๔) การกระทาความผิดที่กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชนตามข้อ ๑๖ (๗)
และ (๘)
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๕) ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นที่จาเป็นตามข้อ ๑๖ (๙)
๖) เอกสารหลักฐานอื่นที่จาเป็นตามข้อ ๒๐ (๑๗) และข้อ ๔๒ (๗)
๗) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรายงานการเปลี่ยนแปลงในสาระสาคัญตามข้อ ๓๙ (๖)
๘) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดส่งรายงานผลการประกอบกิจการและงบกระแส
เงินสดของผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๓๙ (๗)
๙) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการจัดส่งงบการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๓๙ (๘)
๑๐) หน้าที่อื่นของผู้ได้รับใบอนุญาตตามข้อ ๓๙ (๑๑)
(๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ และสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้ น
ดาเนินการให้ถูกต้องตามแผนธุรกิจตามข้อ ๔๐
(๓) ให้ความเห็นหรือปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนมอบหมาย
หมวด ๒
การประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑๐ ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนด
(๒) ใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจา
ข้อ ๑๑ ผูท้ ี่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
อาจยื่นคาขอทั้งแบบประจามีกาหนดและแบบไม่ประจาในคราวเดียวกัน โดยให้ระบุให้ชัดเจนในคาขอ
พร้อมยื่น เอกสารหลักฐานตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับนี้ โดยต้องแสดงให้เห็นถึงแผนธุรกิจ
สายการบิ น (Airline Business Plan) ที่ สอดคล้องกับ การประกอบกิจการทั้ งสองแบบที่เสนอขอ
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับเงินทุน อากาศยานที่จะใช้ในการประกอบกิจการ แผนการบริหารจัดการฝูงบิน
บุ ค ลากรและข้ อ มู ล อื่ น ๆ ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ว่ า มี ค วามพร้ อ มในการประกอบกิ จ การทั้ ง สองแบบ
ในคราวเดียวกัน
ในการยื่นคาขอและการพิจารณาออกใบอนุญาต ให้นาความในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒
ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ และข้อ ๒๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการอนุญาต รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนจะระบุในใบอนุญาต
ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตสามารถประกอบกิจการได้ทั้งสองแบบ

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง

หนา้ ๑๓
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๒
การประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนด
ข้อ ๑๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย
และมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร
(๒) ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจการเดินอากาศ การขนส่งทางอากาศ หรือกิจการ
การบินพลเรือน
(๓) มีหุ้นซึ่งเป็นของผู้มีสัญชาติไทยตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๑๓
(๔) อานาจการบริห ารกิจการที่แท้จริงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๑๔
(๕) กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลผู้มีอานาจจัดการต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดในข้อ ๑๖
(๖) มีทุ น จดทะเบี ยนที่ ชาระแล้วเต็ม จานวนและมีเงินทุ น เพี ยงพอต่อการประกอบกิจการ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๑๗
(๗) มี อ ากาศยานตามประเภท แบบ รุ่น จ านวน ที่ เหมาะสมกั บ การประกอบกิ จการ
ที่จะขออนุญาต โดยต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง ทั้งนี้ อากาศยานที่จะจัดหามาใช้
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๑๘
(๘) มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ความช านาญและประสบการณ์ ที่ เหมาะสมและเพี ย งพอต่ อ
การประกอบกิจการที่ขออนุญาตตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
(๙) จัด ให้ มีการประกัน ภัยสาหรับความเสียหายที่อ าจเกิด ขึ้ นแก่ร่างกาย ชีวิต ตลอดจน
ทรัพย์สินของผู้โดยสารและบุคคลที่สามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ ๑๙
(๑๐) ไม่ อ ยู่ ในระหว่ างถู ก เพิ ก ถอนใบอนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การค้ าขายในการเดิ น อากาศ
ไม่ว่าประเภทใด ๆ มายังไม่ครบสาม (๓) ปี
(๑๑) มีคุณสมบัติอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
ข้อ ๑๓ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องไม่มีหุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือและต้องมีหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ
ห้ าสิบ เอ็ ด (๕๑) ของหุ้ น ทั้ งหมดเป็ น ของบุ คคลในประเภทต่ อ ไปนี้ แต่ ละประเภทโดยล าพั งหรื อ
หลายประเภทรวมกัน
(๑) บุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
(๒) กระทรวง ทบวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ
(๓) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่ง กระทรวง ทบวง กรมหรือหน่วยงานของรัฐ
ถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (๕๑) ของหุ้นทั้งหมด
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(๔) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าสิบเอ็ด (๕๑) ของหุ้นทั้งหมด ทั้งนี้ หุ้นชนิดออกให้แก่ผู้ถือให้นับเป็นหุ้นของบุคคลซึ่งไม่มี
สัญชาติไทย
(๕) ห้ างหุ้ น ส่วนจากัด ซึ่งผู้เป็น หุ้น ส่วนจาพวกไม่ จากัด ความรับ ผิด ทั้ งหมดมีสัญ ชาติไทย
และทุนของห้างหุ้นส่วนนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด (๕๑) เป็นของบุคคลธรรมดาซึ่งมีสัญชาติไทย
(๖) ห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียน ซึ่งผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมดมีสัญชาติไทย
(๗) นิติบุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
นิติบุคคลตามวรรคหนึ่ ง (๓) (๔) (๕) (๖) หรือ (๗) ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายไทย
และมีสานักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในราชอาณาจักร และในกรณีที่นิติบุคคลดังกล่าวมีนิติบุคคลเป็นผู้ถือหุ้น
หรือเป็นหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นหรือเป็นหุ้นส่วนนั้น จะต้องมีหุ้นเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อนี้ด้วย
ข้อ ๑๔ อานาจการบริหารกิจการที่แท้จริงของผู้ขอรับใบอนุญาตต้องอยู่ภายใต้การควบคุม
ของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย ดังนี้
(๑) มีกรรมการที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองในสาม และ
(๒) ผู้จัดการหรือผู้มีอานาจจัดการต้องมีสัญชาติไทย และ
(๓) มีกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทยตั้งแต่สองในสามขึ้นไป และ
(๔) ไม่มีการบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้การครอบงาของผู้ไม่มีสัญชาติไทยตามลักษณะ และ
เงื่อนไขที่กาหนดในข้อ ๑๕
กรณีตาม (๓) ผู้ขอรับใบอนุญาตจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในลักษณะที่ทาให้การลงนาม
ของกรรมการผู้มีอานาจที่มีสัญชาติไทยไม่มีผลเป็นการผูกพันนิติบุคคลในการดาเนินการตามข้อบังคับนี้มิได้
ข้อ ๑๕ การบริห ารจั ด การที่ ถื อ ว่าอยู่ ภ ายใต้ ก ารครอบงาของผู้ ที่ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทย ได้ แ ก่
การบริหารจัดการหรือดาเนินการใด ๆ ที่เป็นการให้ผลประโยชน์หรือเอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การครอบงากิจการผ่านการให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้ น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับนี้
(๒) การครอบงากิจการผ่านการถือหุ้นโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยเอง หรือถือผ่านผู้มีสัญชาติไทย
ซึ่งเป็น ผู้แทน ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการ
ออกเสียงลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น (Voting Rights) เกินกว่าสัดส่วนจานวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือมี
จานวนตั้งแต่กึ่งหนึ่ งขึ้นไปของจานวนหุ้ นทั้งหมดเป็นของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสัญชาติไทย หรือเป็นหุ้นที่มี
สิทธิพิเศษเหนือกว่าหุ้นที่ถือโดยผู้มีสัญชาติไทย
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(๓) การครอบงากิจการผ่านการที่ผู้ที่ ไม่มี สัญ ชาติไทยมีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมในการกาหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดาเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการ
หรือผู้บริหารระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อานวยการ
หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการของ
ผู้ขอรับใบอนุญาต
(๔) การครอบงากิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่ง ที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากผู้ที่ไม่มี
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้าประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ากว่าราคาตลาด
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
(๕) การครอบงากิจการผ่านการทาสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์
หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับผู้ ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าว
มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๖) การครอบงากิจการผ่านการทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาบริหารกับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
หรื อ นิ ติ บุ ค คลในเครื อ หรื อ ลู ก จ้ า ง หรื อ พนั ก งานของผู้ ที่ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทยหรื อ นิ ติ บุ ค คลในเครื อ
และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๗) การครอบงากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจ การกับผู้ที่ไม่มีสัญ ชาติไทยหรือ นิติบุคคล
ในเครือโดยมีการจัดสรรหรือแบ่งต้นทุนในการประกอบกิจการในลักษณะที่มีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๘) การครอบงากิจการผ่านการทาธุรกรรมในลักษณะการกาหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
หรือสมยอมด้านราคากับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ
(๙) การครอบงากิจการในลักษณะอื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
ข้อ ๑๖ กรรมการ ผู้จัด การ หรือบุคคลผู้มีอานาจจัด การของผู้ขอรับใบอนุ ญ าตต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคนวิกลจริต คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๒) เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) เป็นผู้ต้องคาพิพากษาถึงที่สุดให้ลงโทษจาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่ได้กระทา
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) เคยเป็นกรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต
ให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศมายังไม่ถึงสาม (๓) ปี
(๕) เคยถูกลงโทษทางวินั ยให้ พ้นจากตาแหน่งในส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิ จ
เนื่องจากทุจริตต่อหน้าที่
(๖) เคยถูกถอดถอนออกจากตาแหน่งตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
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(๗) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพอื่นใด เนื่องจาก
กระท าความผิ ด ที่ ก ระทบต่ อ ความไว้ ว างใจของประชาชน ตามที่ ค ณะกรรมการการบิ น พลเรื อ น
ประกาศกาหนด
(๘) เคยเป็น กรรมการ ผู้จัด การ หรือบุค คลผู้มีอานาจจัดการของนิติบุคคลที่ถูกเพิ กถอน
ใบอนุ ญ าตประกอบกิจการอื่น ใดเนื่ องจากกระทาความผิดที่ กระทบต่อความไว้วางใจของประชาชน
ตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
(๙) ลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นที่จาเป็นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
ข้อ ๑๗ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้อง
(๑) มีเงินทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเต็มจานวน ดังนี้
(ก) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ไม่ต่ากว่าสองร้อยล้านบาท
(ข) กรณี ใช้อากาศยานปีกแข็งขนาดเล็กน้าหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นไม่เกินห้าพันเจ็ดร้อย
(๕,๗๐๐) กิโลกรัม ไม่ต่ากว่าสามสิบห้าล้านบาท
(๒) แสดงให้ เห็ น ว่ามี เงิน ทุน ในจานวนที่เพียงพอต่อการประกอบกิจการ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการเริ่มประกอบกิจการ (Start - up Costs)
(ข) เพียงพอกับต้นทุนคงที่และต้นทุนในการดาเนินงาน (Fixed and Operational Costs)
ที่เกิด ขึ้นจากการประกอบกิจการตามแผนธุรกิจที่วางไว้ซึ่งอยู่ภายใต้การประมาณการจากสมมติฐาน
ที่ ส มเหตุ ส มผลในระยะเวลาเก้ า สิ บ (๙๐) วั น (90 Days Operating Cost) นั บ จากวั น ที่ เริ่ ม
ประกอบกิจการโดยไม่ต้องคานึงถึงรายได้ใด ๆ จากการประกอบกิจการ
รายละเอียดของเงินทุนให้เป็นไปตามแบบแสดงรายละเอียดของเงินทุน (Financial Requirement
Form) ตามภาคผนวก ก. และต้องมีเอกสารหลักฐานประกอบเพื่ อการตรวจสอบความพร้ อมทางการเงิน
(Financial Fitness) ของผู้ขออนุญาตตามรายการที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ข.
ข้อ ๑๘ อากาศยานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะจัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทอากาศยาน จานวนเครื่องยนต์ ขนาดและนาหนัก
อากาศยานปีกแข็ง
ไม่จากัด
เป็นไปตาม
ความเหมาะสม
กับลักษณะการ
ประกอบกิจการ
ที่เสนอขอ

อายุของอากาศยาน
- สาหรับการรับขนคนโดยสาร
และสินค้าต้องไม่เกินสิบหก
(๑๖) ปีนับตังแต่วันผลิต
- สาหรับการรับขนเฉพาะสินค้า
(All Cargo) ต้องไม่เกิน
ยี่สิบสอง (๒๒) ปี นับตังแต่
วันผลิต

จานวนอากาศยาน
ไม่น้อยกว่า
สอง (๒) ลา
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ข้อ ๑๙ ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตต้ องจั ด ให้ มีการประกัน ภั ยความรับ ผิด ตามสัญ ญาที่ ครอบคลุ ม
ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ ชี วิต ร่ างกาย ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น ของคนโดยสารและบุ ค คลที่ ส าม
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน โดยรายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ และจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยขั้นต่าสาหรับความรับผิด
ตามสัญญาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ วงเงิน ประกัน ภัยขั้น ต่าสาหรับคนโดยสาร สัมภาระ สินค้าและบุคคลที่สาม ให้เป็นไปตามที่
กาหนดไว้ในภาคผนวก ค.
เมื่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ขนทางอากาศระหว่ า งประเทศได้ มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง วงเงิ น
ประกันภัยขั้นต่าสาหรับคนโดยสาร สัมภาระ สินค้า และบุคคลที่สาม ให้ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ภาคผนวก ค. ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
ข้อ ๒๐ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบอนุ ญ าตให้ ยื่ น ค าขอตามแบบที่ ผู้ อ านวยการก าหนด
ณ สานั กงาน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานที่แสดงคุณสมบัติและลักษณะตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒
ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุประสงค์
ที่ตั้งสานั กงาน และผู้มีอานาจลงนามผูกพั นนิติบุ คคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคารับรองของผู้มีอานาจ
ให้คารับรองตามกฎหมายไม่เกินหก (๖) เดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานนั้น
(๒) สาเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนรับรอง
(๓) โครงสร้างขององค์กรในเชิงธุรกิจ โดยระบุชื่อ คุณสมบัติและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ตาแหน่ง อย่างน้อยของผู้บริหารสูงสุด (CEO) รองผู้บริหารสูงสุด ผู้อานวยการฝ่ายปฏิบัติการบินและ
ผู้อานวยการฝ่ายช่าง
(๔) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูง
ผู้บริหารระดับสูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อานวยการ
หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือด้านอื่น ๆ ซึ่งตามโครงสร้างองค์กรของผู้ขอรับใบอนุญาตจัดให้เป็น
ผู้บริหารระดับสูง
(๕) สถานที่ประกอบธุรกิจหลักและสถานีหลักที่ใช้ปฏิบัติการ
(๖) แบบแสดงรายละเอียดของเงินทุน (Financial Requirement Form) รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานแสดงความพร้อมทางการเงิน (Financial Fitness) และฐานะทางการเงิน เช่น รายงาน
ทางการเงิน ที่ เสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น หลั ก ฐานอื่ น ที่ แ สดงแหล่ งที่ ม าและใช้ ไปของเงิน ทุ น หรือ การลงทุ น
ในกิจการอื่นหรือเอกสารรับรองสถานะทางการเงินของสถาบันการเงินตามที่กาหนดในข้อ ๑๗
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(๗) ลักษณะการปฏิบัติการบินที่เสนอขอ เช่น การบินขนส่งคนโดยสาร การบินขนส่งสินค้า
การบินขนส่งไปรษณียภัณฑ์ การปฏิบัติการบินกลางวันหรือกลางคืน การปฏิ บัติการบินด้วยทัศนวิสัย
หรือเครื่องวัดประกอบการบิน หรือการบินขนส่งสินค้าอันตราย (ถ้ามี) เป็นต้น
(๘) แผนธุ ร กิ จ สายการบิ น (Airline Business Plan) ซึ่ ง มี ร ายละเอี ย ดตามที่ ก าหนด
ในภาคผนวก ง.
(๙) ข้อมูลเกี่ยวกับอากาศยานที่จะใช้ในการประกอบกิจการตามข้อ ๑๘ ที่มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
(ก) ประเภท แบบ รุ่น และอายุของอากาศยาน
(ข) เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน (ถ้ามี)
(ค) อุปกรณ์วิทยุสื่อสารและเครื่องช่วยในการเดินอากาศประจาอากาศยาน
(ง) แผนการจัด หาอากาศยาน รวมทั้งเอกสารที่เกี่ ยวกับการซื้อขาย การเช่าเฉพาะ
อากาศยาน (Dry Lease) และสัญญาหรือหนังสือแสดงเจตจานงในการซื้อขายหรือการเช่าอากาศยาน
(Letter of Intent - LOI) ซึ่งยังมีผลบังคับใช้อยู่เกินสาม (๓) เดือน นับแต่วันที่ยื่นเอกสารถูกต้อง
และครบถ้วน
(๑๐) การเตรียมการเกี่ยวกับการบารุงรักษาอากาศยานและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ข้อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผู้ป ระจาหน้ าที่ ในอากาศยาน ใบอนุ ญ าต และประสบการณ์ ก ารบิ น
ของผู้ประจาหน้าที่แต่ละคน
(๑๒) การก าหนดจ านวนและคุ ณ สมบั ติ ที่ จ ะปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระจ าหน้ า ที่ ในอากาศยาน
สมาชิกลูกเรือ และเจ้าหน้าที่ภาคพื้น แผนการจัดฝึกอบรม รวมทั้งวิ ธีการบันทึกประวัติการฝึกอบรม
ของบุคคลดังกล่าว
(๑๓) เส้นทางบิน ความถี่และประเภทของการบินที่คาดว่าจะให้บริการ
(๑๔) เอกสารหลักฐานการจัดทาประกันภัยตามข้อ ๑๙
(๑๕) แผนรองรับกรณียกเลิกเที่ยวบิน เที่ยวบินล่าช้า หรือกรณีที่ไม่สามารถนาอากาศยาน
ขึ้นทาการบินได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ และมาตรการคุ้มครองสิทธิและการดูแลผู้โดยสาร เมื่อเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าวตามแบบที่ผู้อานวยการกาหนด
(๑๖) หนั งสื อ รั บ รองว่ าการบริ ห ารจั ด การไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารครอบง าของผู้ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทย
ตามภาคผนวก จ.
(๑๗) เอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จาเป็นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
ข้อ ๒๑ เมื่อได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานตามข้อ ๒๐ ให้เจ้าหน้าที่ทาการตรวจสอบเบื้องต้น
ดังต่อไปนี้
(๑) ความถู ก ต้ องครบถ้ ว นในคุ ณ สมบั ติ ของผู้ข อรับ ใบอนุ ญ าตและความถู กต้ อ งครบถ้ว น
ของเอกสารหลักฐานที่ยื่น
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(๒) รายละเอียดเกี่ยวกับเงินทุน จดทะเบียนที่ชาระแล้วเต็มจานวน ความพร้อมทางการเงิน
ในลักษณะการมีเงิน ทุ น ในจานวนที่เพี ยงพอต่อการประกอบกิจการ และแหล่งที่ มาของเงินทุน ที่ใช้
ในการประกอบกิจการ
(๓) โครงสร้างองค์กร และโครงสร้างการบริหารและบุคลากร
(๔) ข้อมูลอื่น ที่แ สดงว่าผู้ขอรับใบอนุญ าตมีความสามารถเป็นผู้ประกอบกิจการการขนส่ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนดได้
ข้อ ๒๒ ในกรณี ที่เจ้าหน้ าที่เห็ นว่าผู้ขอรับใบอนุญ าตมีคุณ สมบัติถูกต้องและได้ยื่นเอกสาร
หลักฐานครบถ้วนและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อ ๒๑ ให้เจ้าหน้าที่เสนอคาขอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาต่อไป
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ในการตรวจสอบเบื้องต้นตามข้อ ๒๑ หรือเอกสารหลักฐานที่ยื่นไม่ถูกต้องหรือครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่
แจ้งผู้ขอรับใบอนุญาตทราบพร้อมด้วยเหตุผลโดยไม่ชักช้า เพื่อให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแก้ไขปรับปรุงและ
ยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นอีกครั้งภายในระยะเวลาที่เจ้าหน้าที่กาหนดแต่ต้องไม่เกินหกสิบ (๖๐) วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถดาเนินการแก้ไขปรับปรุงภายใน
ระยะเวลาดังกล่าวได้ ให้เจ้าหน้ าที่คืนคาขอให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญ าตพร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุ
แห่งการคืนคาขอให้ทราบด้วย
ข้อ ๒๓ ในการพิจารณาคาขออนุญ าต ให้คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบและประเมิน
ความเหมาะสมของผู้ขออนุญาต ดังนี้
(๑) ความถูกต้องครบถ้วนในคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตและความถูกต้องครบถ้วนของ
เอกสารหลักฐานที่ยื่น
(๒) ความเหมาะสมในการประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ โดยพิจารณาจาก
(ก) ความสามารถในการบริห ารจั ด การของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู งของผู้ ข อรับ ใบอนุ ญ าต
โดยตรวจสอบว่าบุคลากรดังกล่าวมีความรู้ความสามารถเหมาะสมต่อการประกอบกิจการการขนส่ง
ทางอากาศเพื่ อการพาณิ ชย์แ ละคณะผู้บ ริห ารโดยรวมจะต้อ งมีภู มิห ลังและประสบการณ์ ด้านธุรกิ จ
และด้านการบินเพียงพอต่อการประกอบกิจการตามประเภทที่ขอรับใบอนุญาต
(ข) แผนการด าเนิ น งานและแผนทางการเงิ น โดยพิ จ ารณาว่ า ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตมี
ความเข้าใจเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นการประกอบกิจการที่สมเหตุสมผลหรือไม่ ไม่ว่าจะมีเงินทุนอยู่แล้ว
หรือมีแผนการระดมทุนที่จาเป็นในการเริ่มต้นการประกอบกิจการที่เฉพาะเจาะจงและสามารถตรวจสอบได้
โดยผู้ขอรับใบอนุญาตจะต้องแสดงเอกสารรับรองจากบุคคลที่สาม (เช่น สถาบันการเงินหรื อผู้ให้กู้)
ว่าผู้ขอรับใบอนุญาตจะได้รับเงินทุนที่จาเป็นในการประกอบกิจการ
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(ค) ประวัติการละเมิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย หรือการหลอกลวง
ผู้บริโภคที่ก่อ หรืออาจจะก่อให้ เกิด ความเสียหายต่ อประชาชน หรือปั จจัยอื่น ๆ ที่ แสดงให้ เห็ น ว่า
ผู้ขอรับใบอนุญาตหรือผู้บริหารระดับสูงของผู้ขอรับใบอนุญาตไม่มีประวัติการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
หรื อ กฎระเบี ย บของคณะกรรมการการบิ น พลเรื อ น รั ฐ มนตรี กระทรวงคมนาคม ส านั ก งาน
หรือของทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อสาธารณชน
(๓) ความเป็นเจ้าของและกรรมสิทธิ์ส่วนสาระสาคัญและอานาจในการบริหารกิจการที่แท้จริง
เป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๔) แผนการดาเนินการทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและในด้านความปลอดภัย
ในการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ โดยเส้นทางบินที่ประสงค์จะประกอบกิจการต้องเป็นเส้นทาง
ที่เหมาะสมกับความต้องการของสาธารณะและสนามบินที่จะขอใช้ทาการบินขึ้นลงต้องมีความสามารถ
ในการรองรับการทาการบินของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๕) มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและเพียงพอต่อการประกอบกิจการ
(๖) มีความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของทางราชการ ทั้งปัจจุบัน
และที่จะมีในอนาคต ตลอดจนความพร้อมในการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
ในกรณีที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจาเป็นต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม คณะกรรมการอาจสั่งให้
ผู้ขอรับใบอนุญาตดาเนินการส่งข้อมูลเพิ่มเติม หากผู้ขอรับใบอนุญาตไม่สามารถส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนด รวมทั้ งไม่ ให้ ค วามสะดวกแก่ผู้ อานวยการหรือเจ้าหน้ าที่ จนเป็ น เหตุ ให้ ไม่ อ าจ
พิจารณาคาขอได้ ให้ คณะกรรมการมีคาสั่งยกคาขอนั้น และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญ าตทราบ ทั้ งนี้
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
ข้อ ๒๔ เมื่อได้ทาการตรวจพิจารณาตามข้อ ๒๓ แล้ว ให้คณะกรรมการประเมินความเหมาะสม
ในการประกอบกิจการ รวมตลอดจนความพร้อมทางด้านการเงิน องค์กร บุคลากร ความเป็นไปได้
ของการประกอบกิจการ ความต้องการของผู้ใช้บริการและสาธารณะ ความพอเพียงของผู้ให้บริการ
ที่มีอยู่แล้ว หากคณะกรรมการมีความเห็นว่า
(๑) สมควรออกใบอนุ ญ าตให้ แก่ ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าต ให้ คณะกรรมการเสนอความเห็ น ต่ อ
คณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับ
ใบอนุญาต ทั้งนี้ คณะกรรมการอาจจะเสนอเงื่อนไข ข้อกาหนด หรือข้อจากัดใดในการประกอบกิจการ
ที่ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องปฏิบัติต่อคณะกรรมการการบินพลเรือนด้วยก็ได้ หรือ
(๒) ไม่ ส มควรออกใบอนุ ญ าตให้ แก่ ผู้ ขอใบอนุ ญ าต ให้ คณะกรรมการเสนอความเห็ น ต่ อ
ผู้อานวยการเพื่อให้มีคาสั่งยกคาขอนั้น และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตทราบ ทั้งนี้ คาสั่งยกคาขอของ
ผู้อานวยการให้ถือเป็นที่สุด และให้ผู้อานวยการรายงานให้คณะกรรมการการบินพลเรือนและรัฐมนตรี
ทราบต่อไป
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ข้อ ๒๕ เมื่อได้รับคาขอพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการตามข้อ ๒๔ (๑) คณะกรรมการ
การบินพลเรือนจะให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ขอรับใบอนุญาตมีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๒) ผูข้ อรับใบอนุญาตมีความเหมาะสมในการประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
ตามข้อ ๒๓ (๒)
(๓) ผู้ ข อรั บ ใบอนุ ญ าตมี ค วามเป็ น เจ้ า ของและมี ก รรมสิ ท ธิ์ ส่ ว นสาระส าคั ญ และอ านาจ
ในการบริหารกิจการที่แท้จริงเป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
(๔) ผู้ขอรับใบอนุ ญ าตมีแ ผนการด าเนิ นการทางธุรกิจ ที่ เหมาะสมในเชิ งธุรกิจ และในด้ าน
ความปลอดภั ย ในการเดิ น อากาศ โดยเส้ น ทางบิ น ที่ ป ระสงค์ จ ะประกอบกิ จ การต้ อ งเป็ น เส้ น ทาง
ที่เหมาะสมกับความต้องการของสาธารณะและสนามบินที่ จะขอใช้ทาการบินขึ้นลงต้องมีความสามารถ
ในการรองรับการทาการบินของผู้ขอรับใบอนุญาต
(๕) ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตมีความพร้อมในการปฏิบั ติต ามกฎหมาย กฎ ข้อบั งคับ ระเบี ยบ
และค าสั่ งต่ า ง ๆ ของคณะกรรมการการบิ น พลเรื อ น รั ฐ มนตรี กระทรวงคมนาคม ส านั ก งาน
หรือ ของทางราชการอื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ ง ทั้ งที่ มี ในปั จ จุบั น และที่ จะมี ในอนาคต ตลอดจนความพร้อ ม
ในการปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
(๖) การประกอบกิจการที่เสนอขออนุญาตเป็นไปตามความต้องการของสาธารณะ
(๗) การอนุญาตให้ประกอบกิจการจะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในทางเศรษฐกิจ
ในการให้ความเห็ น ชอบตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการการบินพลเรือนจะให้ ความเห็นชอบ
เงื่อนไข ข้อกาหนด หรือข้อจากัดใดเพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติไว้ด้วยก็ได้
ข้อ ๒๖ เมื่ อคณะกรรมการการบิ น พลเรือนให้ ค วามเห็ น ชอบในการออกใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
ผู้ขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๒๕ แล้ว ให้ผู้อานวยการเสนอให้รัฐมนตรีพิจารณาออกใบอนุญาตให้แก่
ผู้ขออนุญาตต่อไป
ในการออกใบอนุ ญ าต รัฐมนตรีจะกาหนดเงื่อนไข ข้อกาหนด หรือข้อจากัด ตามที่ ได้รับ
ความเห็ นชอบจากคณะกรรมการการบินพลเรือนตามข้อ ๒๕ วรรคสอง เพื่อให้ผู้ได้รับใบอนุญ าต
ต้องปฏิบัติไว้แนบท้ายใบอนุญาตด้วย
รั ฐ มนตรี โ ดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการการบิ น พลเรื อ นอาจแก้ ไ ขเปลี่ ย นแปลง
หรือ เพิ่ ม เติ ม เงื่อ นไข ข้ อ ก าหนด หรือ ข้ อ จ ากั ด แนบท้ ายใบอนุ ญ าตได้ โดยจะก าหนดระยะเวลา
การใช้บังคับเงื่อนไขที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควร
ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนด
ถือว่าได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจาด้วยโดยอัตโนมัติ
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ข้อ ๒๗ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจา
มีกาหนดต้องดาเนินการยื่นคาขอใบรับรองผู้ ดาเนินการเดินอากาศต่อสานักงาน และจะต้องดาเนินการ
ตามขั้น ตอนและกระบวนการออกใบรับ รองผู้ ดาเนิ น การเดิ น อากาศให้ แล้ วเสร็จจนได้ รับ ใบรับ รอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ และต้องเริ่มประกอบกิจการโดยการทาการบินจริง (Actual Flight Operation)
ภายในหนึ่ง (๑) ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หากไม่สามารถเริ่มทาการบินจริงภายในระยะเวลา
ดังกล่าวได้ ให้ถือว่าใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้ เว้นแต่จะแสดงได้ว่าการที่ไม่สามารถทาการบินจริงนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของตน
ข้อ ๒๘ ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
แบบประจามีกาหนดให้มีอายุไม่เกินสิบ (๑๐) ปีนับแต่วันที่ออก
แบบใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๒๙ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการ
ที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าตสู ญ หาย ถู ก ท าลาย หรื อ ชารุด ในสาระส าคั ญ ให้ ผู้ ได้ รับ ใบอนุ ญ าต
ยื่นคาขอรับใบแทนต่อสานักงาน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการแจ้งความด้วย
การออกใบแทนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ งให้ เป็ น ไปตามแบบใบอนุ ญ าตเดิ ม โดยให้ เขี ย น
หรือประทับคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาตนั้น และให้ระบุวัน
เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนกากับไว้
ข้อ ๓๐ เมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคาขอจัดสรรเส้นทางบินตามสิทธิ
ของการให้บริการที่ได้รับอนุญาตต่อ ผู้อานวยการภายในหกสิบ (๖๐) วันนับจากวันที่ได้รับใบรับรอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ
การพิจารณาจัดสรรเส้นทางบินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเส้นทางบินที่ผู้อานวยการ
ประกาศกาหนด
ห้ามมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตหยุดทาการบินตามสิทธิในเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้ งหมด
หรือแต่บางส่วนเกินกว่าสิบห้า (๑๕) วัน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการก่อน
ข้อ ๓๑ ก่อนเริ่มดาเนินกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องยื่นเงื่อนไขในการขนส่ง (Conditions of
Carriage) ให้ ผู้ อ านวยการให้ ค วามเห็ น ชอบ และต้ อ งด าเนิ น การตามเงื่อ นไขในการขนส่ งที่ ได้ รั บ
ความเห็นชอบจากผู้อานวยการ หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้อานวยการก่อน
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การให้ความเห็นชอบตามความในวรรคหนึ่งจะกระทาได้ต่อเมื่อเงื่อนไขในการขนส่งดังกล่าว
จะไม่ ส่ งผลกระทบต่ อ ประโยชน์ ส าธารณะ และต้ อ งมี ก ารก าหนดเกี่ ย วกั บ ค่ า โดยสาร ค่ าระวาง
และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการขนส่ง เช่น ค่าบรรทุกสัมภาระ ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่ง ค่าธรรมเนียม
การเปลี่ยนชื่อในบัตรโดยสาร และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตลอดจนความรับผิดอันเกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง
ตามกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๒ ก่อนเริ่ม ดาเนิ น กิจการ ผู้ได้ รับใบอนุ ญ าตต้องวางหนังสือ ค้าประกัน ของธนาคาร
ที่มีข้อความตามแบบที่ผู้อานวยการกาหนดต่อผู้อานวยการ เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
จากการดาเนิ น กิ จ การของตนต่ อสาธารณชนและเพื่ อ ผูก พั น ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
ข้อบังคับที่คณะกรรมการการบินพลเรือน รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม สานักงาน และทางราชการอื่น
ที่เกี่ยวข้องกาหนดขึ้นตามเงื่อนไข ดังนี้
(๑) มูลค่าหนั งสือค้าประกัน ของธนาคารต้องไม่ต่ากว่าร้อยละห้า (๕) ของจานวนเงินทุน
จดทะเบียนตามข้อ ๑๗ ทั้งนี้ หากมีพฤติการณ์แวดล้อมอื่น ๆ ให้ผู้อานวยการมีอานาจสั่งให้ปรับเพิ่มขึ้น
ภายหลังได้ และในกรณีที่ผู้อานวยการสั่งเพิ่มวงเงินในหนังสือค้าประกันของธนาคาร ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ส่งหนังสือค้าประกันของธนาคารเพิ่มเติมให้ครบถ้วนภายในสิบห้า (๑๕) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจาก
สานักงาน
(๒) มีระยะเวลาการค้าประกันจนถึงวันสิ้นสุดอายุใบอนุญาตที่ได้รับ
ในกรณี ที่ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตรายใดด าเนิ น กิ จ การมาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า ห้ า (๕) ปี ติ ด ต่ อ กั น
สามารถขอยกเว้น หรือยกเลิกการวางหนั งสือค้าประกันของธนาคาร โดยยื่นคาร้องต่อผู้อานวยการ
พร้อ มด้ ว ยงบการเงิน ตามข้ อ ก าหนดของกระทรวงพาณิ ช ย์ ห รื อ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย
และเอกสารหลักฐานหรือคารับรองที่แสดงว่าไม่เคยมีประวัติหรือการร้องเรียนเกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารซึ่งมีผลกระทบต่อผู้โดยสารเป็นจานวนมาก
ผู้ อ านวยการจะพิ จ ารณาให้ ย กเว้ น หรื อ ยกเลิ ก การวางหนั ง สื อ ค้ าประกั น ของธนาคาร
เมื่ อ ตรวจสอบข้ อ มู ล และเอกสารหลั ก ฐานแล้ ว ปรากฏว่ า ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตคงไว้ ซึ่ ง มาตรฐาน
ในการประกอบกิจการทั้งในด้านการให้บริการและในด้านของความปลอดภัยในการเดินอากาศด้วยดีตลอดมา
และไม่ เคยมี ป ระวั ติ ก ารไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ โดยสารซึ่ ง มี ผ ลกระทบ
ต่อผู้โดยสารเป็นจานวนมาก
หากในเวลาต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญ าตที่ ได้รับการยกเว้นการวางหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารตามวรรคสามมีพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ปรากฏว่าก่อหรืออาจก่อความเสียหาย
จากการประกอบกิจการของตนหรือได้กระทาการฝ่าฝืนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่คณะกรรมการ
การบินพลเรือน รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม สานักงาน และทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนดขึ้น
และการฝ่าฝืนนั้นก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อสาธารณะ ให้ผู้อานวยการมีอานาจ
สั่งให้วางหนังสือค้าประกันธนาคารใหม่ โดยให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
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ข้อ ๓๓ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องไม่โอนสิทธิอันตนมีอยู่ตามใบอนุญาตไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
ไปยังบุคคลอื่น และต้องไม่กระทาด้วยวิธีการใด ๆ อันเป็นการยินยอมให้เกิด การแฝงสิทธิทาการบิน
ในนามของผู้ได้รับอนุญาต หรือการถือหุ้นโดยนอมินีเพื่อเลี่ยงกฎหมาย
ข้อ ๓๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่
(๑) ให้บริการตามเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาต
(๒) ให้บริการอย่างต่อเนื่องตามกาหนดตารางการบิน (Schedule) ที่ประกาศกาหนดไว้
(๓) กาหนดอัตราค่าโดยสารและค่าระวางในอัตราที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(๔) ประกาศอัต ราค่าโดยสารและค่าระวางตาม (๓) และค่าใช้จ่ายอื่นเกี่ยวกับการขนส่ง
รวมทั้ งเงื่อ นไขในการขนส่ งอื่ น ๆ อย่ างเปิ ด เผยต่ อ สาธารณะ ณ ที่ ท าการของผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
สถานที่จาหน่ายบัตรโดยสาร และบนเว็บไซต์ของผู้ได้รับใบอนุญาต
ข้อ ๓๕ การให้บริการตามความตกลงระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนดด้วยกัน หรือกับผู้ประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศ
เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ บบไม่ ป ระจ า หรื อ กั บ ผู้ ป ระกอบกิ จ การการขนส่ ง ทางอากาศเพื่ อ การพาณิ ช ย์
ต่างประเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับการรับขนทางอากาศ เช่น การใช้ชื่อเที่ยวบินร่วมกัน (Code Share) ต้องได้รับ
ความเห็ น ชอบจากผู้ อานวยการ ทั้ งนี้ ผู้อ านวยการจะให้ ค วามเห็ น ชอบแก่ ก ารให้ บ ริ การดั งกล่ าว
เมื่อเห็นว่าการบริการดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะ
ข้อ ๓๖ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอเพิ่มหรือลดเส้นทางบินทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
ให้ยื่นคาขอพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่ผู้อานวยการกาหนดมายังสานักงาน ทั้งนี้ การพิจารณาให้เพิ่ม
หรือลดเส้นทางบินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดสรรเส้นทางบินที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ข้อ ๓๗ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไขเกี่ ย วกั บ มาตรการ
เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินประจาเส้นทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน หรือตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ข้อ ๓๘ การควบรวมกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่สอง (๒) รายขึ้นไปจะต้องเป็นไป
ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการแข่ งขั น ทางการค้ า และต้ อ งได้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี โดยความเห็ น ชอบ
ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ให้นาหลักเกณฑ์ตามข้อ ๒๕ มาใช้บังคับกับการให้ความเห็นชอบตามข้อนี้โดยอนุโลม
นิติบุคคลที่เกิดจากการควบรวมกิจการตามวรรคหนึ่งย่อมได้รับโอนสิทธิและหน้าที่ตามใบอนุญาต
จากผู้ได้รับใบอนุญาตรายเดิม
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ข้อ ๓๙ นอกจากที่กาหนดไว้ในข้อ ๒๙ ถึงข้อ ๓๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) คงไว้ซึ่ งคุ ณ สมบั ติ ในการเป็ น ผู้ได้ รับ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การการขนส่ งทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนดตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้ตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
(๒) ปฏิ บั ติต ามเงื่อนไขแนบท้ ายใบอนุ ญ าต ตลอดจนกฎ ข้อบั งคั บ ระเบี ยบ ประกาศ
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ที่คณะกรรมการการบินพลเรือน
รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม สานักงาน และทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๓) ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
(๔) ดาเนินการให้ได้มาซึ่งใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศและปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับ
การปฏิบัติการบิน ตลอดจน กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คาสั่ง ของคณะกรรมการการบินพลเรือน
กระทรวงคมนาคม สานักงาน และทางราชการอื่นทีเ่ กี่ยวข้องตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาตและใบรับรอง
(๕) ดาเนินกิจการให้เป็นไปตามแผนธุรกิจที่ให้ไว้ เว้นแต่จะมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผน
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตามข้อ ๔๐
(๖) รายงานการเปลี่ ย นแปลงในสาระส าคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การประกอบกิ จ การ
(Substantial Changes) ต่อคณะกรรมการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการบินพลเรือน
ประกาศกาหนด
(๗) จั ด ส่ ง รายงานผลการประกอบกิ จ การและงบกระแสเงิ น สดทุ ก ๆ สาม (๓) เดื อ น
จนครบหนึ่ ง (๑) ปี นั บ จากวัน ที่ เริ่ม ต้ น การประกอบกิ จการ (Actual Flight Operations) ทั้ งนี้
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
(๘) จัด ส่งงบการเงิน ต่อผู้อานวยการเป็นประจาทุกปี รวมทั้งข้อมูลทางด้านการเงินอื่น ๆ
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่คณะกรรมการการบินพลเรือนกาหนด
(๙) ด าเนิ น การต่ อ อายุ ก รมธรรม์ ก่ อ นวั น สิ้ น สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ า สามสิ บ (๓๐) วั น ทั้ ง นี้
การประกันภัยจะต้องมีผลต่อเนื่องจากกรมธรรม์ฉบับก่อนหน้า
(๑๐) จัดส่งรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงากิจการตามแบบที่กาหนดในภาคผนวก ฉ.
ต่อผู้อานวยการเป็นประจาทุกปีภายในสามสิบ (๓๐) วัน นับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจาปี
(๑๑) หน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
ข้อ ๔๐ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดาเนินกิจการตามแผนธุรกิจที่ได้ยื่นไว้
เมื่อมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติตามแผนธุรกิจได้ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นขอเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ
ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
หากปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดไม่ปฏิบัติตามแผนธุรกิจที่ได้ยื่นไว้ หรือไม่ปฏิบัติตามแผน
ที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการให้ แ ก้ ไขเปลี่ ย นแปลง ให้ ค ณะกรรมการมี อ านาจสั่ ง ให้
ผู้ได้รับใบอนุญาตนั้นดาเนินการให้ถูกต้องตามแผนธุรกิจ
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การแก้ ไ ขเปลี่ย นแปลงแผนธุรกิ จ ที่ ไม่ ใช่ส าระส าคั ญ ตามที่ ค ณะกรรมการการบิ น พลเรื อ น
กาหนดให้ ผู้ได้ รับ ใบอนุ ญ าตแจ้ งให้ ผู้ อานวยการทราบล่ วงหน้ า และรายงานให้ ผู้อ านวยการทราบ
เมื่อการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมีผล
ข้อ ๔๑ ผู้ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตอาจขอพั ก การประกอบกิ จ การหรือ เลิ ก กิ จ การได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ล
อัน เหมาะสมและจาเป็ น โดยต้ องได้รับอนุ ญ าตจากรัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน ทั้งนี้ การขอพักการประกอบกิจการจะต้องมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง (๑) ปี
การพิจารณาอนุญาตให้พักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการจะต้องคานึงถึงผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
ให้คณะกรรมการพิจารณาคาขอพักการประกอบกิจการหรือ เลิกกิจการก่อนเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการการบิ น พลเรือนเพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ และเสนอให้ รัฐมนตรีอ นุญ าตให้ พั ก
การประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ
ผู้อานวยการอาจพิจารณาจัดสรรเส้นทางบินของผู้ได้รับใบอนุญาตให้พักการประกอบกิจการ
หรือเลิกกิจการให้แก่ผู้ได้รับใบอนุญาตรายอื่นได้
ข้อ ๔๒ ผู้ได้รับใบอนุ ญาตที่ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตให้ยื่นคาขอตามแบบที่ผู้อานวยการ
กาหนด ก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบ (๑๒๐) วัน แต่ไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบ
(๑๘๐) วัน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) สาเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อวัตถุประสงค์
ที่ตั้งสานักงาน และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลฉบับที่เป็นปัจจุบัน
(๒) แบบแสดงรายละเอียดของเงินทุน (Financial Requirement Form) รวมทั้งเอกสาร
หลักฐานแสดงความพร้อมทางการเงิน (Financial Fitness) และฐานะทางการเงิน เช่น รายงาน
ทางการเงิน ที่ เสนอต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น หลั ก ฐานอื่ น ที่ แ สดงแหล่ งที่ ม าและใช้ ไปของเงิน ทุ น หรือ การลงทุ น
ในกิจการอื่นหรือเอกสารรับรองสถานะทางการเงินของสถาบันการเงิน ตามที่กาหนดในข้อ ๑๗
(๓) ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ อากาศยานที่ ใช้ ในการประกอบกิ จ การที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อายุ
ของอากาศยานทุกลา และแผนการจัดหาอากาศยานเพิ่มเติม (ถ้ามี)
(๔) เอกสารการจัดทาประกันภัยตามข้อ ๑๙
(๕) แผนธุรกิจสายการบิน (Airline Business Plan) ฉบับ ใหม่ ซึ่งมีรายละเอียดตามที่
กาหนดในภาคผนวก ง.
(๖) หนั งสื อ รั บ รองว่ าการบริ ห ารจั ด การไม่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก ารครอบง าของผู้ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทย
ตามภาคผนวก จ.
(๗) เอกสารหลักฐานอื่นที่จาเป็นตามที่คณะกรรมการการบินพลเรือนประกาศกาหนด
ในกรณีที่หลักฐานและเอกสารที่ยื่นไว้ในการขอใบอนุญาตครั้งแรกมีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตต้องยื่นหลักฐานและเอกสารที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงมาด้วย
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เมื่ อ ได้ ยื่ น ค าขอต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตภายในเวลาที่ ก าหนดตามวรรคหนึ่ งแล้ ว ให้ ผู้ ยื่น ค าขอ
สามารถประกอบกิจการนั้นต่อไปได้จนกว่ารัฐมนตรีจะสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ หากไม่ได้
ยื่นคาขอต่ออายุใบอนุญาตภายในเวลาที่กาหนดจะต้องยื่นขอใบอนุญาตใหม่ทั้งหมด
ข้อ ๔๓ ในการพิจารณาคาขอต่ออายุใบอนุญาตให้เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการ นาความในข้อ ๒๑
ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ และข้อ ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม และให้คานึงถึงประวัติ การประกอบกิจการ
ที่ผ่านมาด้วย
เมื่อพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้คณะกรรมการเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการการบิ น พลเรือ นเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบให้ รัฐ มนตรีต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตให้ แ ก่
ผู้ขอรับใบอนุญาต
คณะกรรมการการบินพลเรือนจะพิจารณาให้ความเห็นชอบให้รัฐมนตรีต่ออายุใบอนุญาตให้แก่
ผู้ ข อเมื่ อ ได้ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ เอกสารหลั ก ฐาน และประวั ติ ห รื อ รายงานการประกอบกิ จ การ
ที่ ผ่ า นมาแล้ ว ปรากฏว่า ผู้ ข อต่ อ อายุ ใบอนุ ญ าตคงไว้ ซึ่ ง มาตรฐานในการประกอบกิ จ การทั้ งในด้ า น
การให้บริการและในด้านของความปลอดภัยในการเดินอากาศด้วยดีตลอดมา และไม่มีประวัติการฝ่าฝืน
เงื่ อ นไขแนบท้ า ยใบอนุ ญ าตหรื อ การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ ข องผู้ โ ดยสาร
ซึ่งมีผลกระทบต่อผู้โดยสารเป็นจานวนมาก และให้นาความในข้อ ๒๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ในการกาหนดระยะเวลาของอายุใบอนุญาตที่ขอต่ออายุ ให้นาความในข้อ ๒๘ มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
ข้อ ๔๔ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดาเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตรายใด อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือน
สั่งให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ
(๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร ค่าระวาง หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
(๓) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขนส่ง (Conditions of Carriage)
(๔) ปรับปรุงอากาศยานหรือสิ่งอานวยความสะดวก
(๕) แก้ไขวงเงิน ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่ อให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(๖) ดาเนินการอื่นใดตามที่เหมาะสมและจาเป็น
ข้อ ๔๕ ใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้เมื่อ
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เริ่มประกอบกิจการโดยการทาการบินจริง (Actual Flight Operations)
ตามสิทธิในการประกอบกิจการแบบประจามีกาหนดที่ได้รับอนุญาตภายในหนึ่ง (๑) ปีนับตั้งแต่วันที่
ได้รับอนุญาตตามข้อ ๒๗
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ข้อ ๔๖ เมื่อปรากฏแก่ผู้อานวยการว่าผู้ได้รับใบอนุญาตกระทาการดังต่อไปนี้ ให้ผู้อานวยการ
มีอานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการแก้ไขปรับปรุง หรือดาเนินการใดภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
(๒) ไม่ทาการบินตามเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตภายในหก (๖) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รบั อนุญาต
(๓) ทาการบินตามเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตไม่สม่าเสมอตามตารางการบินที่ประกาศกาหนด
(๔) ฝ่าฝืน หรือไม่ ป ฏิ บั ติ การให้ เป็ น ไปตามกฎ ข้ อบั งคับ ระเบี ยบ ประกาศ หรือ คาสั่ ง
ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การประกอบกิ จ การการบิ น พลเรือ นประเภทการขนส่ งทางอากาศเพื่ อ การพาณิ ช ย์
ที่ ค ณะกรรมการการบิ น พลเรือ น รัฐ มนตรี กระทรวงคมนาคม ส านั ก งาน และทางราชการอื่ น
ที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๕) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
(๖) ไม่ดาเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ
(๗) ไม่สามารถดาเนินการไปได้ด้วยความปลอดภัย
ข้อ ๔๗ ให้ ผู้อานวยการมีอานาจเพิกถอนเส้นทางบินใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตหากปรากฏว่า
ผู้ได้รับใบอนุญาต
(๑) ไม่ทาการบินตามเส้นทางบินนั้น (Actual Flight Operations) ภายในหก (๖) เดือน
นับแต่วันที่ได้รับอนุญาต โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร
(๒) ทาการบินตามเส้นทางบินนั้นไม่สม่าเสมอตามตารางการบินที่ประกาศไว้ หรือไม่ทาการ
บินต่อเนื่องทุกฤดูกาลการบิน
ข้อ ๔๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะขอกลับมาทาการบินในเส้นทางบินเดิมที่ถูกเพิกถอน
ตามข้อ ๔๗ จะสามารถขออนุญาตได้ต่อเมื่อเวลาล่วงพ้นไปแล้วหนึ่ง (๑) ฤดูกาลการบิน
ข้อ ๔๙ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต
โดยมีกาหนดระยะเวลาตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตรายใด
(๑) ถูกพักใช้ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๒) ไม่ทาการแก้ไขปรับปรุงหรือดาเนินการภายในระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนดในข้อ ๔๖
ผู้ถูกพักใช้ใบอนุ ญาตจะกลับมาให้บริการได้เมื่อใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศกลับมามีผลใช้ได้
หรือ ได้ ด าเนิ น การแก้ ไขข้ อ บกพร่อ งครบถ้ วน และรั ฐมนตรีโดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการ
การบินพลเรือนมีคาสั่งให้กลับมาประกอบกิจการได้
ข้อ ๕๐ รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนมีอานาจสั่งให้เพิกถอน
ใบอนุญาต ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ได้รับใบอนุญาตรายใด
(๑) ขาดคุณสมบัติตามที่กาหนดในข้อบังคับนี้ โดยเฉพาะในเรื่องทุนจดทะเบียน หุ้น และ
กรรมการหรือเมื่ อกรรมสิทธิ์ ส่ วนสาระส าคั ญ (Substantial Ownership) และอานาจในการบริหารกิ จการ
ที่แท้จริง (Effective Control) มิได้เป็นของบุคคลผู้มีสัญชาติไทย
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(๒) ถูกพักใช้ใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศเกินสอง (๒) ครั้งภายในระยะเวลาสอง (๒) ปี
(๓) ถูกเพิกถอนใบรับรองผู้ดาเนินการเดินอากาศ
(๔) ไม่สามารถดาเนินกิจการไปได้ด้วยดีหรือไม่สามารถดาเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง
(๕) หยุดทาการบินตามสิทธิในเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตแล้วทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเกินกว่า
สิบห้า (๑๕) วัน โดยมิได้รับอนุญาตจากผู้อานวยการ
(๖) ฝ่าฝืน หรือไม่ป ฏิบั ติต ามมาตรการเพื่อ ความปลอดภั ยในการเดิ นอากาศตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินอากาศ ตลอดถึงกฎ ระเบียบ ประกาศ หรือคาสั่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดิ นอากาศ
ตามที่คณะกรรมการการบิน พลเรือนหรือผู้อานวยการกาหนด และการฝ่าฝืนนั้นก่อให้เกิดอันตราย
แก่การเดินอากาศ
(๗) มิได้ควบคุมดูแลให้การประกอบกิจการหรือการดาเนินการเดินอากาศเป็นไปตามกฎหมาย
ว่าด้วยการเดินอากาศ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เมื่ อ รั ฐ มนตรี มี ค าสั่ ง ให้ เ พิ ก ถอนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ส านั ก งานประกาศ
ให้สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน
ส่วนที่ ๓
การประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจา
ข้อ ๕๑ เพื่อประโยชน์แห่งส่วนนี้
“เที่ ยวบิ นแบบไม่ ประจ า” หมายความว่ า เที่ ยวบิ นเช่ าเหมาเป็ นครั้งคราว (Ad Hoc Charter)
เที่ ยวบิ นเพื่ อการรั บส่ งผู้ ป่ วยทางอากาศ (Air Ambulance/Medevac) เที่ ยวบิ นเช่ าเหมาล าให้ แก่ บุ คคล
(Own-Use Charter) หรือเที่ยวบินเช่าเหมาลาให้แก่หน่วยงาน (Corporate Charter) และเที่ยวบิน
เช่าเหมาที่มีกาหนดการเดินทาง (Program Charter)
“เที่ยวบินเช่าเหมาเป็นครั้งคราว (Ad Hoc Charter)” หมายความว่า เที่ ยวบิ นเพื่อการเดินทาง
หรือท่ องเที่ยวซึ่งให้ บริการเป็ น รายเที่ยวตามสัญ ญาหรือความตกลงที่ทาขึ้นกับกลุ่มหรือคณะบุคคล
หรือผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
“เที่ยวบินเช่าเหมาที่มีกาหนดการเดินทาง (Program Charter)” หมายความว่า เที่ยวบิน
เพื่อการเดินทางหรือท่องเที่ยวซึ่งให้บริการเป็นช่วงระยะเวลาโดยมีกาหนดการเดินทางตามที่ได้ทาสัญญา
หรือความตกลงกับผู้ประกอบธุรกิจนาเที่ยว
ข้อ ๕๒ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเต็มจานวน ดังนี้
(๑) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าล้านบาท
(๒) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็งชนิดเครื่องยนต์เดียว ไม่ต่ากว่าสิบล้านบาท
(๓) กรณีใช้เฮลิคอปเตอร์ ไม่ต่ากว่าสามสิบล้านบาท
(๔) กรณีใช้บัลลูนเพื่อการรับขนผู้โดยสาร ไม่ต่ากว่าเจ็ดล้านบาท
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(๕) กรณีใช้อากาศยานประเภทอื่น ไม่ต่ากว่าห้าล้านบาท
นอกจากเงินทุนจดทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ (๒)
ข้อ ๕๓ อากาศยานที่ผู้ขอรับใบอนุญาตจะจัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทอากาศยาน

จานวนเครื่องยนต์

อากาศยานปีกแข็ง

ไม่จากัด

เฮลิคอปเตอร์

บัลลูนหรือ
อากาศยาน
ประเภทอื่น

ขนาดและนาหนัก
เป็นไปตาม
ความเหมาะสมกับ
ลักษณะการประกอบ
กิจการที่เสนอขอ

อายุของอากาศยาน

จานวนอากาศยาน

- สาหรับการรับขน
คนโดยสารและ
สินค้าต้องไม่เกิน
สิบหก (๑๖) ปี นับตังแต่
วันผลิต
- สาหรับการรับขน
เฉพาะสินค้า (All-Cargo)
ต้องไม่เกินยี่สิบสอง (๒๒)
ปี นับตังแต่วันผลิต

- ตังแต่หนึ่ง (๑) ลา ขึนไป
สาหรับเที่ยวบิน
เช่าเหมาเป็นครังคราว
(Ad Hoc Charter)
เที่ยวบินที่รับขนเฉพาะสินค้า
(All - Cargo) เทีย่ วบินเพือ่
การรับส่งผู้ป่วยทางอากาศ
(Air Ambulance/Medevac)
เที่ยวบินเช่าเหมาลาให้แก่บุคคล
(Own - Use Charter)
เที่ยวบินเช่าเหมาลาให้แก่
หน่วยงาน (Corporate
Charter)
- ตังแต่สอง (๒) ลา ขึนไป
สาหรับเที่ยวบินเช่าเหมา
ที่มีกาหนดการเดินทาง
(Program Charter)
ไม่เกินห้า (๕) ปี นับตังแต่ ตังแต่หนึ่ง (๑) ลา ขึนไป
วันผลิต

กรณีทาการบินในเขต ไม่จากัดขนาดและนาหนัก
ชุมชนต้องมีสอง (๒)
ของ
เครื่องยนต์และต้อง
อากาศยาน ทังนี เป็นไป
เป็นไปตาม
ตาม ความเหมาะสมกับ
ประกาศกระทรวง
บริการที่เสนอขอ
คมนาคม เรื่อง
การปฏิบัตกิ ารบิน
ของเฮลิคอปเตอร์ใน
เขตกรุงเทพมหานคร
ไม่จากัดขนาดและนาหนักของอากาศยาน ทังนี เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริการที่เสนอขอโดยผู้ขออนุญาตต้อง
ระบุแบบ จานวน ปริมาตรความจุ (กรณีบัลลูน) และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้อง รวมทังรายละเอียดในการใช้เพื่อให้
บริการมาเพื่อประกอบการพิจารณา

ข้อ ๕๔ ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตต้ องจั ด ให้ มีการประกัน ภั ยความรับ ผิด ตามสัญ ญาที่ ครอบคลุ ม
ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ ชี วิต ร่ างกาย ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น ของคนโดยสารและบุ ค คลที่ ส าม
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน โดยรายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ และจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยขั้นต่าสาหรับความรับผิด
ตามสัญญาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
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ทั้งนี้ วงเงินประกันภัยขั้นต่าสาหรับคนโดยสาร สัมภาระ สินค้าและบุคคลที่สาม ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้
ในภาคผนวก ค.
เมื่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ขนทางอากาศระหว่ า งประเทศได้ มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง วงเงิ น
ประกันภัยขั้นต่าสาหรับคนโดยสาร สัมภาระ สินค้า และบุคคลที่สาม ให้ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ภาคผนวก ค. ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
ข้อ ๕๕ ให้นาความในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖
และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับกับการยื่นคาขอและการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่ง
ทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจาโดยอนุโลม
ข้อ ๕๖ ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์
แบบไม่ประจาให้มีอายุไม่เกินห้า (๕) ปีนับแต่วันที่ออก
แบบใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๕๗ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ ในที่ เปิ ด เผยเห็ น ได้ ง่ า ย ณ สถานที่
ประกอบกิจการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าต สูญ หาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญ าต
ยื่นคาขอรับใบแทนต่อผู้อานวยการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการรับแจ้งความด้วย
การออกใบแทนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตเดิม โดยให้เขียน
หรือประทับคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาตนั้น และให้ระบุวัน
เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนกากับไว้
ข้อ ๕๘ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจา
ต้ อ งด าเนิ น การยื่ น ค าขอใบรั บ รองผู้ ด าเนิ น การเดิ น อากาศต่ อ ส านั ก งาน และจะต้ อ งด าเนิ น การ
ตามขั้น ตอนและกระบวนการออกใบรับ รองผู้ ดาเนิ น การเดิ น อากาศให้ แล้ วเสร็จจนได้ รับ ใบรับ รอง
ผู้ดาเนินการเดินอากาศ และต้องเริ่มประกอบกิจการโดยการทาการบินจริง (Actual Flight Operations)
ภายในหนึ่ง (๑) ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต หากไม่สามารถเริ่มทาการบินจริงภายในระยะเวลา
ดังกล่าวได้ ให้ถือว่าใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้ เว้นแต่จะได้แสดงให้ได้ว่าการที่ไม่สามารถทาการบินจริงนั้น
เกิดจากเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของตน
ข้อ ๕๙ ให้ น าความในข้ อ ๓๒ ข้ อ ๓๓ ข้ อ ๓๕ ข้ อ ๓๘ ข้ อ ๓๙ และข้ อ ๔๐
มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกอบกิ จ การของผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การการขนส่ ง ทางอากาศ
เพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจาโดยอนุโลม
ข้อ ๖๐ ห้ ามมิให้ ผู้ได้รับใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการการขนส่งทางอากาศเพื่ อการพาณิ ช ย์
แบบไม่ประจาทาการจาหน่ายบัตรโดยสารโดยตรงให้แก่สาธารณชนเป็นรายบุคคลในลักษณะเดียวกับ
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจามีกาหนด
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ข้อ ๖๑ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ แ ละเงื่ อ นไข เกี่ ย วกั บ มาตรการ
เพื่ อคุ้ มครองสิ ท ธิข องผู้โดยสารทั้ งในเส้น ทางภายในประเทศและระหว่างประเทศ ตามหลัก เกณฑ์
ที่กาหนดในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ข้อ ๖๒ ให้ น าความในข้ อ ๔๒ และข้ อ ๔๓ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การยื่ น ค าขอต่ อ อายุ แ ละ
การพิจารณาต่ออายุใบอนุ ญ าตประกอบกิ จการการขนส่งทางอากาศเพื่ อการพาณิ ชย์แบบไม่ป ระจา
โดยอนุโลม
ข้อ ๖๓ ผู้ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตอาจขอพั ก การประกอบกิ จ การหรือ เลิ ก กิ จ การได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ล
อัน เหมาะสมและจาเป็ น โดยต้ องได้รับอนุ ญ าตจากรัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน ทั้งนี้ การขอพักการประกอบกิจการจะต้องมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง (๑) ปี
การพิ จารณาอนุ ญ าตให้ พั กการประกอบกิจการหรือเลิก กิจการจะต้อ งคานึงผลกระทบต่ อ
ประโยชน์สาธารณะ
ให้คณะกรรมการพิจารณาคาขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการก่อนเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการการบิ น พลเรือนเพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ และเสนอให้ รัฐมนตรีอ นุญ าตให้ พั ก
การประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ
ข้อ ๖๔ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดาเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือน
สั่งให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้
(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ
(๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร ค่าระวาง หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
(๓) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขนส่ง (Conditions of Carriage)
(๔) ปรับปรุงอากาศยานหรือสิ่งอานวยความสะดวก
(๕) แก้ไขวงเงิน ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่ อให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(๖) ดาเนินการอื่นใดตามที่เหมาะสมและจาเป็น
ข้อ ๖๕ ใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้เมื่อ
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) ผู้ได้รับใบอนุ ญาตไม่เริ่ มประกอบกิจการโดยการทาการบินจริง (Actual Flight Operations)
ตามสิ ท ธิ ในการประกอบกิ จ การแบบไม่ ป ระจ าที่ ได้ รั บ อนุ ญ าตภายในหนึ่ ง (๑) ปี นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่
ได้รับอนุญาตตามข้อ ๕๘
ข้อ ๖๖ เมื่อปรากฏแก่ผู้อานวยการว่าผู้ได้รับใบอนุญาตกระทาการดังต่อไปนี้ ให้ผู้อานวยการ
มีอานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการแก้ไขปรับปรุง หรือดาเนินการใดภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
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(๒) กรณีให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาที่มีกาหนดการเดินทาง (Program Charter) แต่ทาการบิน
ตามเส้นทางบินที่ได้รับอนุญาตไม่สม่าเสมอ
(๓) ฝ่าฝืน หรือไม่ ป ฏิ บั ติ การให้ เป็ น ไปตามกฎ ข้ อบั งคับ ระเบี ยบ ประกาศ หรือ คาสั่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์ที่คณะกรรมการการบินพลเรือน
รัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม สานักงาน และทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๔) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
(๕) ไม่ดาเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ
(๖) ไม่สามารถดาเนินการไปได้ด้วยความปลอดภัย
ข้อ ๖๗ ให้นาความในข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ มาใช้บังคับกับการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจาโดยอนุโลม
หมวด ๓
การประกอบกิจการการทางานทางอากาศ
ข้อ ๖๘ ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีเงินทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วเต็มจานวน ดังนี้
(๑) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็ง ไม่ต่ากว่ายี่สิบห้าล้านบาท
(๒) กรณีใช้อากาศยานปีกแข็งชนิดเครื่องยนต์เดียว ไม่ต่ากว่าสิบล้านบาท
(๓) กรณีใช้เฮลิคอปเตอร์ ไม่ต่ากว่าสามสิบล้านบาท
(๔) กรณีใช้บัลลูน ไม่ต่ากว่าสี่ล้านบาท
(๕) กรณีใช้อากาศยานประเภทอื่น ไม่ต่ากว่าสามล้านบาท
นอกจากเงินทุนจดทะเบียนตามวรรคแรก ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลัก ษณะ
ต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ (๒)
ข้อ ๖๙ อากาศยานที่ผู้ขอรับใบอนุญาต จะจัดหามาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
ประเภทอากาศยาน จานวนเครื่องยนต์
ขนาดและนาหนัก
อายุของอากาศยาน จานวนอากาศยาน
อากาศยานปีกแข็ง
ไม่จากัด
- การบรรทุกผูโ้ ดยสาร ในการ
ต้องไม่เกินสิบหก
อย่างน้อย
บินชมภูมิประเทศที่ขึน - ลง ณ
(๑๖) ปี นับตังแต่
หนึ่ง (๑) ลา
ที่เดียวกัน ต้องใช้เครื่องบินที่มี
วันผลิต
นาหนักสูงสุดเมื่อบินขึนตามที่ระบุ
ไว้ในคู่มือการบินไม่เกินห้าพัน
เจ็ดร้อย (๕,๗๐๐) กิโลกรัม
หรือมีที่นั่งผู้โดยสารไม่เกินเก้า
(๙) ที่นั่ง
- การใช้อากาศยานเพื่อการ
ทางานทางอากาศอย่างอื่น
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ประเภทอากาศยาน จานวนเครื่องยนต์

เฮลิคอปเตอร์

บัลลูนหรือ
อากาศยาน
ประเภทอื่น

ขนาดและนาหนัก
อายุของอากาศยาน จานวนอากาศยาน
ไม่จากัดขนาดและนาหนักของ
อากาศยาน ทังนี เป็นไปตาม
ความเหมาะสมกับลักษณะการ
ประกอบกิจการทีเ่ สนอขอ
กรณีทาการบิน
- การบรรทุกผูโ้ ดยสาร ในการ
ต้องไม่เกินห้า (๕) ปี
อย่างน้อย
ในเขตชุมชนต้องมี บินชมภูมิประเทศที่ขึน ลง ณ
นับตังแต่วันผลิต
หนึ่ง (๑) ลา
สอง (๒)
ที่เดียวกัน ต้องใช้เฮลิคอปเตอร์
เครื่องยนต์ และ ที่มีนาหนักสูงสุดเมื่อบินขึนตามที่
ต้องเป็นไปตาม
ระบุไว้ในคูม่ ือการบินไม่เกินสาม
ประกาศ
พันหนึ่งร้อยเก้าสิบสอง (๓,๑๙๒)
กระทรวงคมนาคม กิโลกรัม หรือมีที่นั่งผู้โดยสาร
เรื่อง การปฏิบัติ ไม่เกินสี่ (๔) ที่นั่ง
การบินของ
- การใช้อากาศยานเพื่อการ
เฮลิคอปเตอร์
ทางานทางอากาศอย่างอื่น
ในเขต
ไม่จากัดขนาดและนาหนักของ
กรุงเทพมหานคร อากาศยาน ทังนี เป็นไปตาม
ความเหมาะสมกับบริการ
ที่เสนอขอ
ไม่จากัดขนาดและนาหนักของอากาศยาน ทังนี เป็นไปตามความเหมาะสมกับบริการที่เสนอขอ
โดยผู้ ข ออนุ ญ าตต้ อ งระบุ แ บบ จ านวน ปริ ม าตรความจุ (กรณี บั ล ลู น ) และอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ
ที่เกี่ยวข้องรวมทังรายละเอียดในการใช้เพื่อให้บริการมาเพื่อประกอบการพิจารณา ทังนี การใช้
บัลลูนทาการบินจะอนุญาตเฉพาะการให้บริการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะที่สามารถใช้บัลลูน
ได้เท่านัน

ข้อ ๗๐ ผู้ขอรับ ใบอนุ ญ าตต้ องจั ด ให้ มีการประกัน ภั ยความรับ ผิด ตามสัญ ญาที่ ครอบคลุ ม
ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ ชี วิต ร่ างกาย ตลอดจนทรั พ ย์ สิ น ของคนโดยสารและบุ ค คลที่ ส าม
เพื่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่เกิดจากอากาศยาน โดยรายละเอียดและเงื่อนไขในกรมธรรม์
ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ อานวยการ และจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยขั้นต่าสาหรับความรับผิด
ตามสัญญาดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ วงเงิน ประกั น ภั ยขั้ น ต่ าส าหรับคนโดยสาร สั มภาระ สิน ค้าและบุค คลที่ ส าม ให้ เป็ น ไปตาม
ที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ค.
เมื่ อ กฎหมายว่ า ด้ ว ยการรั บ ขนทางอากาศระหว่ า งประเทศได้ มี ก ารแก้ ไขปรั บ ปรุ ง วงเงิ น
ประกันภัยขั้นต่าสาหรับคนโดยสาร สัมภาระ สินค้า และบุคคลที่สาม ให้ผู้อานวยการประกาศกาหนด
ภาคผนวก ค. ฉบับแก้ไขปรับปรุงใหม่
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ข้อ ๗๑ ให้นาความในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ ข้อ ๒๓ ข้อ ๒๔ ข้อ ๒๕ ข้อ ๒๖
และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับกับการยื่นคาขอและการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการการทางาน
ทางอากาศโดยอนุโลม
ข้อ ๗๒ ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการทางานทางอากาศให้มีอายุ
ไม่เกินสาม (๓) ปีนับแต่วันที่ออก
แบบใบอนุญาตตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้
ข้อ ๗๓ ผู้ ได้ รั บ ใบอนุ ญ าตต้ อ งแสดงใบอนุ ญ าตไว้ ในที่ เปิ ด เผย เห็ น ได้ ง่าย ณ สถานที่
ประกอบกิจการที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
ในกรณี ที่ ใบอนุ ญ าต สูญ หาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญ าต
ยื่นคาขอรับใบแทนต่อผู้อานวยการ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานการรับแจ้งความด้วย
การออกใบแทนใบอนุ ญ าตตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบใบอนุญาตเดิม โดยให้เขียน
หรือประทับคาว่า “ใบแทน” ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้านหน้าของใบแทนใบอนุญาตนั้น และให้ระบุวัน
เดือน ปี ที่ออกใบแทน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อผู้ออกใบแทนกากับไว้
ข้อ ๗๔ ผู้ได้รับใบอนุ ญาตต้องเริ่มประกอบกิจการโดยการทาการบินจริง (Actual Flight
Operations) ตามสิทธิในการประกอบกิจการกิจการการทางานทางอากาศ ที่ได้รับอนุญาตภายในหนึ่ง
(๑) ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาต เว้นแต่จะได้แสดงให้ได้ว่าการที่ไม่สามารถทาการบินจริงนั้นเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากกรณีที่ไม่ใช่ความผิดของตน
ข้อ ๗๕ ให้นาความในข้อ ๓๓ ข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ มาใช้บังคับกับการประกอบกิจการ
ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการทางานทางอากาศโดยอนุโลม
ข้อ ๗๖ ให้ น าความในข้ อ ๔๒ และข้ อ ๔๓ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การยื่ น ค าขอต่ อ อายุ แ ละ
การพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการการทางานทางอากาศโดยอนุโลม
ข้อ ๗๗ ผู้ไ ด้ รับ ใบอนุ ญ าตอาจขอพั ก การประกอบกิ จ การหรือ เลิ ก กิ จ การได้ เมื่ อ มี เหตุ ผ ล
อัน เหมาะสมและจาเป็ น โดยต้ องได้รับอนุ ญ าตจากรัฐมนตรีโดยความเห็ นชอบของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน ทั้งนี้ การขอพักการประกอบกิจการจะต้องมีระยะเวลาไม่เกินหนึ่ง (๑) ปี
การพิ จารณาอนุ ญ าตให้ พั กการประกอบกิจการหรือเลิก กิจการจะต้อ งคานึงผลกระทบต่ อ
ประโยชน์สาธารณะ
ให้คณะกรรมการพิจารณาคาขอพักการประกอบกิจการหรือเลิกกิจการก่อนเสนอความเห็นต่อ
คณะกรรมการการบิ น พลเรือนเพื่ อพิ จารณาให้ ความเห็ น ชอบ และเสนอให้ รัฐมนตรีอ นุญ าตให้ พั ก
การประกอบกิจการหรือเลิกกิจการ
ข้อ ๗๘ เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการดาเนินการของผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือน
สั่งให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตดาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ดังนี้

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง

หนา้ ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

(๑) แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนธุรกิจ
(๒) แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าบริการ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
(๓) แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในการขนส่ง (Conditions of Carriage)
(๔) ปรับปรุงอากาศยานหรือสิ่งอานวยความสะดวก
(๕) แก้ไขวงเงิน ความคุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัย เพื่ อให้ครอบคลุมถึงความเสียหาย
ที่อาจเกิดขึ้น
(๖) ดาเนินการอื่นใดตามที่เหมาะสมและจาเป็น
ข้อ ๗๙ ใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้เมื่อ
(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย
(๒) ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่เริ่มประกอบกิจการโดยการทาการบินจริง (Actual Flight Operations)
ตามสิทธิในการประกอบกิจการการการทางานทางอากาศที่ได้รับอนุญาตภายในหนึ่ง (๑) ปีนับตั้งแต่
วันที่ได้รับอนุญาตตามข้อ ๗๔
ข้อ ๘๐ เมื่อปรากฏแก่ผู้อานวยการว่าผู้ได้รับใบอนุญาตกระทาการดังต่อไปนี้ให้ผู้อานวยการ
มีอานาจสั่งให้ผู้ได้รับใบอนุญาตทาการแก้ไขปรับปรุง หรือดาเนินการภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๑) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาต
(๒) ฝ่าฝืน หรือไม่ ป ฏิ บั ติ การให้ เป็ น ไปตามกฎ ข้ อบั งคับ ระเบี ยบ ประกาศ หรือ คาสั่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการการทางานทางอากาศที่คณะกรรมการการบินพลเรือน รัฐมนตรี
กระทรวงคมนาคม สานักงาน และทางราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกาหนด
(๓) ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ
(๔) ไม่ดาเนินการตามแผนธุรกิจที่ได้รับความเห็นชอบ
(๕) ไม่สามารถดาเนินการไปได้ด้วยความปลอดภัย
ข้อ ๘๑ ให้นาความในข้อ ๔๙ และข้อ ๕๐ มาใช้บังคับกับการพิจารณาพักใช้หรือเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการการทางานทางอากาศโดยอนุโลม
หมวด ๔
การกากับดูแลการประกอบกิจการของผูไ้ ด้รับใบอนุญาต
ข้อ ๘๒ เพื่อประโยชน์ในการกากับดูแลการประกอบกิจการของผู้ได้รับใบอนุญาตและเพื่อให้
มั่นใจได้ว่าผู้ได้รับใบอนุญาตคงไว้ซึ่งคุณสมบัติในการเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตตลอดเวลาที่ได้รับใบอนุญาต
ให้ผู้อานวยการติดตามตรวจสอบตามระยะเวลาที่เหมาะสมซึ่งการเปลี่ยนแปลงในกรรมสิทธิ์ การบริหารจัดการ
การครอบงากิจการโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทย การสถานะทางการเงิน และการดาเนินการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อคุณสมบัติของผู้ได้รับใบอนุญาต

เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๙๗ ง

หนา้ ๓๗
ราชกิจจานุเบกษา

๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้อานวยการให้มีอานาจเรียกดูข้อมูลและเอกสารหลักฐาน
ทางการเงินตามที่กาหนดในภาคผนวก ข. หรือเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่เป็นปัจจุบันจากผู้ได้รับใบอนุญาต
เพื่อใช้ในการติดตามตรวจสอบได้
หมวด ๕
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๘๓ ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศที่ออกให้ก่อนวันที่ข้อบังคับนี้
ใช้บังคับและยังมีผลใช้บัง คับอยู่ในวันที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ ให้มีผลใช้บังคับได้ต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุ
ใบอนุ ญ าต และให้ ถือว่าใบอนุ ญาตนั้ น เป็นใบอนุญ าตประกอบกิจการการบินพลเรือนที่ออกให้ต าม
ข้อบังคับนี้ โดยผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและบทบัญญัติที่กาหนดในข้อบังคั บนี้
ข้อ ๘๔ บรรดากฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไข หรือข้อกาหนดใด ๆ ที่ออกโดย
อาศัยอานาจตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการ
ค้าขายในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้มีผลใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้
ข้อ ๘๕ บรรดาคาขอซึ่งได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อบังคั บนี้ใช้บังคับและยังอยู่ระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นคาขอตามข้อบังคับนี้และให้ดาเนินการกับคาขอดังกล่าวตามข้อบังคับนี้
ข้อ ๘๖ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖2
อาคม เติมพิทยาไพสิฐ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการการบินพลเรือน

แบบใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนแนบท้ายข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๙๗
ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทํางานทางอากาศ

ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
(CIVIL AVIATION OPERATING LICENCE)
ใบอนุญาตเลขที่
/๒๕ .
Licence No.
/25
.
อาศั ยอํ านาจตามมาตรา ๔๑/๑๒๕ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ การเดิ นอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการบินพลเรือนอนุญาตให้
By virtue of Section 41/125 of the Air Navigation Act B.E. 2497 amended by
the Air Navigation Act (No.14) B.E. 2562, Minister of Transport with the approval of the
Civil Aviation Board licenses
ชื่อผู้ได้รับใบอนุญาต
Name of Operator
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่
สํานักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
อาคาร
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
ประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภท
Juristic Person Registration No.
Address of the Head Office
Building
Road
Sub-District
District
Province
Postal Code
to conduct civil aviation business in the area of
มีกําหนด (for a period of)
ปี ( years)
นับตั้งแต่วันที่
เดือน
พ.ศ.
ถึง วันที่
เดือน
พ.ศ.
From
Month
A.D.
To
Month
A.D.
ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเงื่อนไข ข้อกําหนด และ
ข้อจํากัด แนบท้ายใบอนุญาตฯ นี้อย่างเคร่งครัด
The Licence holder shall strictly comply with laws and regulations and also the terms,
conditions limitations and conditions attached to this Licence.
ให้ไว้ ณ วันที่
เดือน
พ.ศ.
Given on
Month
A.D.
(
)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
(Minister of Transport)

๒
ภาคผนวก ก.
แบบแสดงรายละเอียดของเงินทุน (Financial Requirement Form)
ชื่อนิติบคุ ลผู้ยนื่ คําขอ
ที่อยู่
โทรศัพท์
E-Mail
ชื่อผู้ติดต่อ/โทรศัพท์/E-Mail
วัน/เวลาที่ยื่นคําขอ
เจ้าหน้าทีผ่ ู้รบั คําขอ

คํารับรองของผู้ยื่นคําขอ

ข้าพเจ้า .......................................... และ ......................................
และ ................................................. กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันบริษัท ............................................................. ผู้ยื่นคําขอ
ขอรับรองว่า
ค่าใช้จ่ายในการเริ่มประกอบกิจการ (Start -Up Costs) ที่ระบุ
ในแบบแสดงรายละเอียดของเงินทุนฉบับนี้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน และอยู่บนพื้นฐานการประมาณการที่สมเหตุสมผล
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (Operating Costs) สอดคล้องกับ
ระยะเวลา ๙๐ วันแรกของการประกอบการ และอยู่บนพื้นฐาน
การประมาณการที่สมเหตุสมผล
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานประกอบทั้งหมดเป็นความจริง
ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ
ลงชื่อ ........................................ ลงชื่อ ........................................
(.......................................)
(..........................................)
ลงชื่อ ........................................ ลงชื่อ ........................................
(.......................................)
(..........................................)
(กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน)

๓
รายงานค่าใช้จ่ายในการเริ่มประกอบกิจการ (Start-Up Costs Statement)
ให้ชี้แจงค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นก่อนการเริ่มประกอบกิจการที่เสนอขอใบอนุญาต
Line
Cost Category
Start-Up Costs
ค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นแล้ว
10
11
12
13
14
20
21
22
23
24
30
31
32
33
34
40
41
42
43
44
45
46
50
51
52
53
54
60
61
62
63
64
65
99

Aircraft:
- Acquisition and leasing
- Tooling, reconfiguration and improvement
- Importation, registration and certification
- Others (specify)
Training:
- Flight crew
- Flight attendance
- Maintenance staff
- Others (specify)
Facilities:
- Office
- Airports
- Hangar
- Others (specify)
Inventory, Equipment and Supplies:
- Fuel
- Spare parts
- Catering and operational equipment
- Manuals
- Uniforms
- Others (specify)
Professional Fees:
- Legal
- Consulting
- Incorporation
- Others (specify)
Administrative:
- Administrative and operational salaries
- Computer and software systems
- Marketing and promotion
- Office furniture and equipment
- Others (specify)
Total Start-Up Costs

บาท

ค่าใช้จ่าย
ที่คาดการณ์

บาท

ค่าใช้จ่ายรวม

บาท

๔
รายงานค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ ๙๐ วันแรกของการประกอบการ
(90-Day Operating Statement)
ให้ชี้แจงค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (Operating Costs) สอดคล้องกับระยะเวลา ๙๐ วันแรก ของการประกอบการ
ที่เสนอขออนุญาตที่อยู่บนพื้นฐานการประมาณการที่สมเหตุสมผล
Line

101
102
103
200
201
202
203
204
205
206
300
301
302
303
304
305
400
401
402
403
500
501
502
503
504
600
601
602
603
604
605
999

Expense Category

Aircraft Type:
Number of aircraft
Block hours of operation for 90-day reporting period
Salaries and Benefits:
- Pilot
- Flight Attendances
- Maintenance staff
- Airport and passenger services personnel
- Management, sales and administration
Others (specify)
Subtotal:
Aircraft:
- Acquisition and lease
- Fuel and oil
- Maintenance
- Insurance
- Others (specify)
Subtotal:
Passenger services:
- Catering
- In-flight entertainment
- Others (specify)
Subtotal:
Airport and air Navigation:
- Air navigation fees
- Landing and terminal fees
- Ground handling and loading
- Others (specify)
Subtotal:
Sales and Administrative:
- Office building
- Administrative and overhead
- Information systems
- Sales and Marketing
- Interest charges
- Others (specify)
Total 90-Day Operating Costs

Aircraft
Type# 1

บาท

Aircraft
Type# 2

บาท

Totals

บาท

๕
รายงานความต้องการทางการเงิน (Financial Requirement Statement)
รายงานนี้จัดทําเพื่อการคํานวณ
1. ความต้องการทางการเงิน
2. จํานวนเงินทุนที่ต้องการซึ่งจะต้องจัดหาจากทุนของเจ้าของกิจการ และ
3. ดุลความต้องการทางการเงินซึ่งไม่ได้จํากัดว่าจะต้องจัดหาจากทุนของเจ้าของกิจการ
Line
Description
1000 Shareholders’ or Partners’ Equity/Deficit (เฉพาะผู้ขออนุญาตที่
ประกอบกิจการแล้ว)
1001 Equity/ (Deficit) (from audited balance sheet, deficit reported as a
negative number)
1002 Start-Up costs incurred prior to financial statement year-end date
1003 Net equity/ (deficit) (line 1001+ line 1002, deficit reported as a
negative number)
2000
2001
2002
2003
2004
2005

Financial Requirement
Start-up costs (line 99 from Start-up Cost Statement)
Operating costs (line 999 from 90-Day Operating Statement)
Total costs (line 2001+line 2001)
Net deficit, if any (from line 1003, deficit reported as a negative)
Financial Requirement (line 2003 + line 2004)

3000
3001
3002
3003

Capital Funding Requirement
50% of total costs (line 2003x50%)
Net deficit, if any (from line 1003, deficit reported as a negative)
Capital funding requirement (line 3001- line 3002; if negative,
enter zero)

4000
4001
4002
4003

Balance of Funding Requirement
Financial Requirement (from line 2005)
Capital funding requirement (from line 3003)
Balance of Funding Requirement (line 4001- line 4002)

บาท

๖
รายการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารที่ยนื่ (Submission Checklist)
ลําดับ
รายการข้อมูลและเอกสารที่ยื่น
1 Business plan, which should include the following information;
(a) A description of the type of air service that will be provided, including whether the
schedule and charter type services will be offered;
(b) The market and the region within which the applicant intends to operate;
(c) The routes that will be operated and the frequency of flights;
(d) The type and number of aircraft that will be operated; and
(e) A summary of any significant agreements or partnerships that will influence how the
air service will be provided and the cost to provide the service.
2 Business plan, which should include the following information;
(a) Proposed block hour utilization per aircraft under conditions of optimum demand;
(b) The individual start-up costs, as reported within the Start-Up Costs Statement; and
(c) The individual operating costs, as reported within the 90-Day Operating Statement.
3 Aircraft purchase and lease agreements, detailing the cost to purchase or lease the
aircraft.
4 Audited Financial Statement for the most recent fiscal period (only applies to
applicants that are already operating a business).
5 List of start-up costs incurred prior to the year-end date of the most recent
audited financial statement (only applies to applicants that are already operating
a business).
6 Most recent monthly unaudited financial statements (only applies to applicants
that are already operating a business).
7 Statement or other summary confirming sources of funds that will be used to
meet the financial requirement (i.e., share capital, line of credit, shareholder loan,
other liquid assets, etc.).
8 For any shareholder or partner capital contributions, provide;
(a) Proof amounts have been deposited into the applicant’s bank account (i.e., bank
statement);
(b) Corporate minutes confirming that the shares have been issued and fully paid for;
and
(c) Board of directors’ resolution, share certificate, or written statement from each
partner stating that the identified share or partners’ capital will not be redeemed or
withdrawn for at least one year after the issuance of the license.
9 Financing agreements (i.e., line of credit, shareholder loan, etc.) disclosing all of
the terms and conditions under which the funds have been or will be provided.

มี

๗
ภาคผนวก ข.
รายการเอกสารประกอบการตรวจสอบความพร้อมทางการเงิน (Financial Fitness)
๑. สําหรับการยื่นขออนุญาตครั้งแรกและการขอต่ออายุ
(๑) บั ญชี บริหารภายในล่าสุ ด (internal management accounts) และบั ญชีที่ ผ่ านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้วย้อนหลัง ๑ ปีงบประมาณ (ถ้ามี)
(๒) ประมาณการงบดุลและประมาณการงบกําไรขาดทุนล่วงหน้า ๕ ปี
(๓) หลักเกณฑ์พื้นฐานที่ใช้ในการประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ซึ่งพิจารณาจากรายการต่าง ๆ
เช่น เชื้อเพลิง อัตราค่าโดยสารค่าระวาง เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน การซ่อมบํารุง ค่าเสื่อม ความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ค่าบริการสนามบิน ค่าบริการการเดินอากาศ ค่าบริการภาคพื้น ประกันภัย
และการคาดการณ์ปริมาณจราจรกับรายได้ เป็นต้น
(๔) รายละเอียดของค่าใช้จ่ายในการเริ่มประกอบกิจการ (Start-Up Costs) ที่เกิดขึ้นหรือคาดว่า
จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ยื่นคําขอใบอนุญาตจนถึงเวลาที่เริ่มประกอบกิจการและคําอธิบายค่าใช้จ่ายแต่ละรายการ
(๕) รายละเอียดของแหล่งเงินทุนที่มีอยู่และที่ประมาณการไว้
(๖) รายละเอียดของผู้ถือหุ้นทั้งหมดรวมทั้งสัญชาติและชนิดหรือประเภทของหุ้นที่ถือตลอดจน
หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของนิติบุคคล หากผู้ถือหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผู้ถือหุ้นใดในนิติบุคคล
จะต้องแสดงข้อมูลรายละเอียดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นในกลุ่มด้วย
(๗) ประมาณการงบกระแสเงินสดและแผนสภาพคล่องล่วงหน้า ๕ ปีแรกของการประกอบกิจการ
(๘) รายละเอียดทางการเงินในการซื้อหรือเช่าอากาศยาน ในกรณี การเช่าอากาศยานต้องยื่น
สัญญาเช่าอากาศยานหรือหนังสือแสดงเจตจํานง (LOI) หรือบันทึกความตกลงในการเช่าอากาศยาน (MOU)
มาด้วย
(๙) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๒. สําหรับกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของนิติบุคคลหรือรูปแบบการประกอบกิจการ/
การให้บริการ ที่มีผลกระทบทางด้านการเงิน
(๑ ) บั ญ ชี บ ริ ห ารภ ายใน ล่ า สุ ด (internal management accounts) และบั ญ ชี ที่ ผ่ า น
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้วย้อนหลัง ๑ ปีงบประมาณ (ถ้ามี)
(๒) รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดโดยละเอียด เช่น การเปลี่ยนแปลงประเภทการให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน การเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น เป็นต้น
(๓) ประมาณการงบดุล และประมาณการงบกําไรขาดทุ นของปี งบประมาณปั จจุ บั น รวมทั้ ง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกิจกรรมที่มีผลสําคัญต่อภาระทางการเงินทั้งหมด
(๔) ค่าใช้จ่ายและรายได้ในอดีตและประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ในอนาคตซึ่งพิจารณาจาก
รายการต่าง ๆ เช่น เชื้อเพลิง อัตราค่าโดยสารค่าระวาง เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน การซ่อมบํารุง ค่าเสื่อม
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน ค่ าบริการสนามบิน ค่าบริการการเดิน อากาศ ค่าบริการภาคพื้ น
ประกันภัย และการคาดการณ์ปริมาณจราจรกับรายได้ เป็นต้น

๘
(๕) งบกระแสเงิน สดประมาณการและแผนสภาพคล่ องสํ าหรับ ปี งบประมาณต่อ ไป รวมทั้ ง
รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหรือกิจกรรมที่มีผลสําคัญต่อภาระทางการเงินทั้งหมด
(๖) รายละเอียดทางการเงินในการซื้อหรือเช่าอากาศยาน ในกรณี การเช่าอากาศยานต้องยื่น
สัญญาเช่าอากาศยานหรือหนังสือแสดงเจตจํานง (LOI) หรือบันทึกความตกลงในการเช่าอากาศยาน (MOU)
มาด้วย
(๗) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
๓. สําหรับตรวจสอบการคงไว้ซึ่งความพร้อมทางการเงินของผู้ได้รับใบอนุญาต
(๑) บัญชีที่ตรวจสอบแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน ๖ เดือน รวมทั้งบัญชีบริหารภายในและงบดุลล่าสุด
(๒) ประมาณการงบดุลและประมาณการงบกําไรขาดทุนของปีงบประมาณที่จะมาถึง
(๓) ค่าใช้จ่ายและรายได้ในอดีตและประมาณการค่าใช้จ่ายและรายได้ในอนาคตซึ่งพิจารณาจาก
รายการต่าง ๆ เช่น เชื้อเพลิง อัตราค่าโดยสารค่าระวาง เงินเดือนค่าจ้างพนักงาน การซ่อมบํารุง ค่าเสื่อม
ความผั นผวนของอัตราแลกเปลี่ ยน ค่ าบริการสนามบิ น ค่าบริการการเดิน อากาศ ค่ าบริการภาคพื้ น
ประกันภัย และการคาดการณ์ปริมาณจราจรกับรายได้ เป็นต้น
(๔) ประมาณการงบกระแสเงินสดและแผนสภาพคล่องสําหรับปีงบประมาณต่อไป
(๕) เอกสารหลักฐานอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนด
________________________

๙
ภาคผนวก ค.
วงเงินประกันภัยขั้นต่ํา
๑. คนโดยสาร ๑๑๓,๑๐๐ SDRs ต่อคน ต่อครั้ง
๒. สัมภาระ ๑,๑๓๑ SDRs ต่อคน ต่อครั้ง
๓. สินค้า ๑๙ SDRs ต่อกิโลกรัม
๔. บุคคลที่สาม ต่อครั้ง/ต่ออากาศยาน ๑ ลํา ดังนี้
ประเภท (Category)
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

มวลวิ่งขึ้นสูงสุดตามที่ระบุไว้ใน
คู่มือการบิน (MTOM(kg))
‹ ๕๐๐
‹ ๑ ๐๐๐
‹ ๒ ๗๐๐
‹ ๖ ๐๐๐
‹ ๑๒ ๐๐๐
‹ ๒๕ ๐๐๐
‹ ๕๐ ๐๐๐
‹ ๒๐๐ ๐๐๐
‹ ๕๐๐ ๐๐๐
≥ ๕๐๐ ๐๐๐

วงเงินประกันภัยขั้นต่ํา
(million SDRs)
๐.๗๕
๑.๕
๓
๗
๑๘
๘๐
๑๕๐
๓๐๐
๕๐๐
๗๐๐

สําหรับการจัดทําประกันภัยแบบ Combined Single Limit Required (CSL) ต้องจัดทําใน
วงเงินประกันภัยขั้นต่ําสําหรับอากาศยานแต่ละลํา โดยคํานวณจาก
๑. คนโดยสาร ๑๑๓,๑๐๐ SDRs คูณด้วยจํานวนสูงสุดของผู้โดยสารที่รับขนบนอากาศยานนั้น และ
๒. สัมภาระ ๑,๑๓๑ SDRs คูณด้วยจํานวนสูงสุดของผู้โดยสารที่รับขนบนอากาศยานนั้น และ
๓. สินค้า ๑๙ SDRs คูณด้วยจํานวนน้ําหนักของสินค้าที่รับขน (กิโลกรัม) และ
๔. บุคคลที่สาม ตามอัตราที่กําหนดในตาราง
________________________
หมายเหตุ: หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงิน (Special Drawing Right-SDR) หมายความว่า หน่วยสิทธิพิเศษ
ถอนเงินตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจและกําหนดการปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับสิทธิพิเศษถอนเงิน
ในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ

๑๐
ภาคผนวก ง.
แผนธุรกิจสายการบิน (Business Plan) ตามข้อ ๒๐ (๘)
องค์ประกอบของแผนธุรกิจ
๑. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) เพื่อให้ผู้บริหารหรือผู้พิจารณาแผนธุรกิจ
สายการบินได้ทราบภาพรวมทั้งหมดของโครงการประกอบการสายการบิน และผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน
รายละเอียดประกอบด้วย
๑.๑ ลักษณะและแนวคิดของธุรกิจสายการบิน
๑.๒ โอกาสและกลยุทธ์หลักที่ใช้
๑.๓ กลุม่ ลูกค้าเป้าหมายและการคาดคะเนลูกค้าเป้าหมาย
๑.๔ ความได้เปรียบเชิงแข่งขันของธุรกิจสายการบิน
๑.๕ ความคุ้มค่าเชิงเศรษฐกิจและความสามารถในการทํากําไร
๑.๖ คณะผู้บริหาร
ความยาวประมาณ ๑ – ๒ หน้า เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจภาพรวมของแผนธุรกิจสายการบิน
(แต่ไม่ใช่บทนํา) อยู่หน้าแรกสุด แต่เขียนขึ้นหลังสุด
๒. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อชี้ให้เห็นว่า มีช่องทาง หรือโอกาส หรือแนวความคิด
อย่างไรที่จะประกอบธุรกิจสายการบินประเภทนี้
๓. กลยุทธ์ทางธุรกิจ รายละเอียดประกอบด้วย
๓.๑ สมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวกับธุรกิจการบิน
๓.๒ การประเมินโอกาสและอุปสรรค
๓.๓ แหล่งเงินทุนและอากาศยาน (Source of Capital)
-แหล่งเงินทุน
-แหล่งที่มาของอากาศยาน (ซื้อหรือเช่า, แนบเอกสารแสดงที่มาของ
Initial Fleet)
-กลยุทธ์ทางทรัพยากรอื่น ๆ เช่น บุคลากร การเงิน
๔. โครงสร้างอุตสาหกรรมสายการบินในขณะที่เสนอขอประกอบธุรกิจ บอกถึงภาพรวม
ของอุตสาหกรรมของโครงการประกอบการสายการบิน วิสัยทัศน์ ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของโครงการ
ประกอบการสายการบิน รายละเอียดประกอบด้วย
๔.๑ ประวัติกิจการ/ผู้ประกอบการอย่างสั้น
๔.๒ สถานที่ตงั้
๔.๓ วิสัยทัศน์ (Vision) ระบุว่า จะทําอะไร และต้องการให้องค์กรเป็นอย่างไร
ในอนาคตข้างหน้า
๔.๔ ภารกิจหลัก (Mission) หรือ พันธกิจ

๑๑
๕. แผนการตลาด (Marketing Plan)
๕.๑ กําหนดตลาดเป้าหมาย หรือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
๕.๒ เป้าหมายทางธุรกิจด้านการตลาดและการบริการ ในปัจจุบันและอนาคต
๕.๓ กําหนดส่วนแบ่งตลาด โดยการทําวิจัยตลาด
๕.๔ กลยุทธ์ทางการตลาดที่จะนํามาใช้ เพื่อทําให้การดําเนินการเป็นไปตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้
๕.๕ แผนการจัดหาอากาศยาน ควรต้องระบุว่าจะจัดหาด้วยวิธีใด เช่า หรือ ซื้อ
๕.๖ ช่องทางการจัดจําหน่าย การโฆษณาประชาสัมพันธ์
๖. การวิเคราะห์ตลาด (Market Analysis)
๖.๑ การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
-ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) หรือกิจกรรมสนับสนุน ของสายการบินเอง
เช่น การจัดซื้อการวิจัยและพัฒนา การบริหารงานบุคคล ฯลฯ
-ต้นทุนในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
-นโยบายราคาและการกําหนด Revenue Management System
(RMS) ของสายการบินเอง
-กลยุ ท ธ์ ก ารใช้ ตั ว แปรตั ด สิ น ใจการตลาด (Marketing Decision
Variables) ต่าง ๆ
-กลยุ ท ธ์ ค วามสมดุ ล ของ Actual Load Factor กั บ Breakeven
Load Factor
๖.๒ การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก
-กฎเกณฑ์ด้านต่าง ๆ ทุกรูปแบบ
-ปัจจัยประชากร เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม การเมืองการปกครอง
ค่านิยม วัฒนธรรม
-การแข่งขันในเชิงกลยุทธ์ (Strategic Competition) กับสายการบินอื่น ๆ
-ส่วนแบ่งการตลาด
๖.๓ การทํา SWOT Analysis
-วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ของปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมภายใน
-วิเคราะห์โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจ จากปัจจัยหรือสภาพแวดล้อม
ภายนอกเขียนเป็นข้อ ๆ สั้น ๆ กระชับ มีความชัดเจน อ่านแล้วเข้าใจทันที ชี้ให้เห็นประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้อง
ระหว่างธุรกิจการบินกับกิจการที่เสนอขอ เพื่อนําไปกําหนดปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Key Success Factors)
๗. แผนการด้านโครงสร้างองค์กรและบุ คลากร คือ การเขียนแผนผังโครงสร้างขององค์กร
โดยระบุตําแหน่ง หน้าที่ และประโยชน์ของหน่วยงานในองค์กร เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรมีการจัดเตรียม
คนที่มีความรู้ความสามารถ และมีความชํานาญในงานที่ทํา

๑๒
๘. แผนการดําเนินการระยะ ๕ ปี
๘.๑ ประเภทการให้บริการ รวมถึงจุดบิน เส้นทางบิน และความถี่
๘.๒ รายละเอี ยดฝูงบิ น และแบบอากาศยานที่ ม าใช้ให้ บ ริก าร และเอกสาร
ประกอบที่มาของอากาศยาน และชั่วโมงบินต่อวัน (Aircraft Utilization)
๘.๓ การผลิต (Production) ASK และหรือ ATK
๘.๔ การบรรทุก (Load) RPK และหรือ RTK
๘.๕ ผลการดําเนินงาน
๑) สําหรับเที่ยวบินประจํา ประกอบด้วย
-อัตราการบรรทุก (Cabin or Load Factor-CF/LF)
-เส้นทางบินและความจุ/ความถี่ของการให้บริการ
-รายได้ต่อหน่วย (Yield) บาทต่อ RPK และหรือ RTK แล้วแต่กรณี
-ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย (Unit Cost) บาทต่อ ASK และหรือ ATK
แล้วแต่กรณี
-อัตราการบรรทุกที่จุดคุ้มทุน (Breakeven LF/CF)
-รายได้ รายจ่าย
-รายได้อื่น ๆ (ถ้ามี)
-กําไรขาดทุน
๒) สําหรับเที่ยวบินไม่ประจํา ประกอบด้วย
-รายได้ต่อชั่วโมงบิน
-รายจ่ายชั่วโมงบิน
-จํานวนชั่วโมงบิน
-รายได้ รายจ่าย
-กําไรขาดทุน
๙. แผนธุรกิจสนับสนุน (ถ้ามี) ประกอบด้วย
๙.๑ รายละเอียดของธุรกิจ
๙.๒ การลงทุน
๙.๓ รายรับ รายจ่าย และกําไร ขาดทุน
๑๐. แผนการเงิน ประกอบด้วย
๑๐.๑ สมมติฐานการทางด้านการเงินต่าง ๆ แหล่งของเงินทุนที่ไม่ได้มาจาก
การดําเนินกิจการปกติ (ถ้ามี)
๑๐.๒ ประมาณการงบการเงิน (Financial statements) 5 ปี ประกอบด้วย
๑) งบแสดงฐานะการเงิน (Statement of financial position)
-ทรัพย์สินรวม
-หนี้สินรวม
-ส่วนของผู้ถือหุ้น
-อัตราหนี้ทั้งหมดต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt/ Equity Ratio)

๑๓
๒) งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Comprehensive income statement)
-รายได้ รายจ่าย
-กําไรก่อนดอกเบี้ยและค่าเสือ่ มราคา (EBITDA)
-กําไรก่อนหักภาษี (Profit before Tax)
-Profit Margin before Tax
-กําไรสุทธิ (NPAT)
๓) งบกระแสเงินสด (Statement of cash flows)
-เงินสดต้นปี
-แหล่งที่มาของเงินสด (จากการดําเนินงาน หรือจากแหล่งอื่น เช่น กู้ยืม)
-การใช้เงินสด
-เงินสดปลายปี
๑๑. เงื่อนไขในการขนส่ง (Conditions of Carriage)
________________________

๑๔
ภาคผนวก จ.
หนังสือรับรองการบริหารจัดการไม่อยู่ภายใต้การครอบงําของผู้ไม่มสี ญ
ั ชาติไทย
บริษัท ..................................................................................... ขอรับรองว่า จะไม่ดําเนินการใด ๆ
อัน เป็ น การบริห ารจัด การที่ อยู่ภายใต้การครอบงําของผู้ที่ ไม่มี สัญ ชาติไทย อัน เป็ นการให้ ผลประโยชน์ห รือ
เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยในลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) การครอบงํากิจการผ่านการให้ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดเข้ามาถือหุ้น
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
(๒) การครอบงํากิจการผ่านการถือหุ้นโดยผู้ไม่มีสัญชาติไทยเอง หรือถือผ่านผู้มีสัญชาติไทย
ซึ่งเป็นผู้แทน ตัวแทน หรือตัวแทนเชิดของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยหุ้นดังกล่าวมีสิทธิพิเศษในการออกเสียงลงมติ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น (Voting Rights) เกินกว่าสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ถือไว้จริง หรือมีจํานวนตั้งแต่กึ่งหนึ่งขึ้นไป
ของจํ านวนหุ้ น ทั้ งหมดเป็ น ของผู้ถื อ หุ้ น ที่ ไม่ มี สัญ ชาติ ไทย หรือเป็ น หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิพิ เศษเหนื อ กว่าหุ้ น ที่ ถื อ โดย
ผู้มีสัญชาติไทย
(๓) การครอบงํากิจการผ่านการที่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมในการกําหนดนโยบาย การบริหารจัดการ การดําเนินงาน หรือการแต่งตั้งกรรมการหรือ
ผู้บริหารระดับสูง
ผู้บ ริห ารระดับ สูง หมายถึง ประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ ผู้อํานวยการ
หัวหน้าผู้บริหารด้านการเงิน หรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีอํานาจควบคุมหรือมีอิทธิพลต่อการบริหารกิจการของผู้ขอรับ
ใบอนุญาต
(๔) การครอบงํากิจการผ่านการมีนิติสัมพันธ์กับแหล่งที่มาของเงินลงทุนและเงินกู้จากผู้ที่ไม่มี
สัญ ชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ อาทิ การค้ําประกันเงินกู้ การให้กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่าราคาตลาด
การประกันความเสี่ยงทางธุรกิจ หรือการให้สินเชื่อในลักษณะที่มีการเลือกปฏิบัติ
(๕) การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา สัญญาแฟรนส์ไชส์
หรือสัญญาที่ให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียวกับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ และสัญญาดังกล่าวมีผลเป็น
การถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๖) การครอบงํากิจการผ่านการทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หรือสัญญาบริหารกับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
หรือนิ ติบุ คคลในเครือ หรือลูก จ้าง หรือ พนั กงานของผู้ที่ ไม่มี สัญ ชาติไทยหรือนิ ติบุ คคลในเครือ และสัญ ญา
ดังกล่าวมีผลเป็นการถ่ายโอนค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๗) การครอบงํากิจการผ่านการร่วมประกอบกิจการกับผู้ที่ไม่มีสัญ ชาติไทยหรือนิติบุคคล
ในเครือโดยมีการจัดสรรหรือแบ่ งต้นทุ น ในการประกอบกิจการในลัก ษณะที่ มีผลเป็ นการถ่ายโอนค่าใช้จ่าย
และผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
(๘) การครอบงํากิ จการผ่ านการทํ าธุ รกรรมในลั กษณะการกํ าหนดราคาโอน (Transfer Pricing)
หรือสมยอมด้านราคากับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลในเครือ
ลงชื่อ.........................................................
(
)
ตําแหน่ง ...................................................
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท .......................................................
วันที่..........................................................

๑๕
ภาคผนวก ฉ.
แบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงํากิจการโดยผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
ของผู้ได้รบั ใบอนุญาต
๑. สถานภาพของผู้รับใบอนุญาต
๑.๑ บริษัท ..............................................................................................................
๑.๒ ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน ประเภท
การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบประจํามีกําหนด
การขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์แบบไม่ประจํา
การทํางานทางอากาศ
อื่น ๆ ........................................................................................................
๑.๓ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจําปี วันที่ ....... เดือน ............พ.ศ. ................
๑.๔ สัดส่วนการถือครองหุ้นสําหรับการประชุมใหญ่ประจําปี
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ..................................
ถือหุ้นโดยคนต่างชาติร้อยละ............................
๑.๕ การกําหนดสิทธิในการออกเสียงของผู้ถือหุ้น
๑ หุ้น ต่อ ๑ เสียง
อื่น ๆ (โปรดระบุ) ..............................................
๒. แบบรายงานพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงํากิจการ
ในแต่ละปี ผู้รับใบอนุ ญ าตมีหน้ าที่ต้องรายงานพฤติการณ์ และสถานภาพการครอบงํากิจการให้สํานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ทราบภายในสามสิบ (๓๐) วันนับแต่วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจําปี ซึ่งบริษัท
ไม่มีพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงํากิจการโดยผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย
มีพฤติการณ์และสถานภาพการครอบงํากิจการโดยผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย (โปรดระบุ)
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
๓. รายการเอกสารที่จะต้องนําส่ง ดังนี้
๓.๑ สําเนารายงานการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจําปี (วาระที่เกี่ยวข้องกับการกําหนดหรือทบทวน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ต้องไม่อยู่ภายใต้การครอบงําของผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทย)
๓.๒ สําเนาข้อบังคับบริษัท ณ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจําปี
๓.๓ สําเนาหนังสือรับรองบริษัท ณ วันที่มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจําปี
๓.๔ อื่น ๆ (โปรดระบุ)…………………………………………….
บริษั ท ขอรับ รองว่าแบบรายงานพฤติ ก ารณ์ แ ละสถานภาพการครอบงํา กิ จ การตามที่ รายงานตามข้ างต้ น
เป็นความจริงทุกประการ
ลงชื่อ.........................................................................
(.......................................................................)
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท/หน่วยงาน ...................................................................
วันที่ ...........................................................................

