
ข้อก ำหนดของส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ฉบับที ่ ๑๒ 

ว่ำดว้ยกำรขอและออกใบรบัรองบริกำรกำรเดินอำกำศ 
 
 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  37  (1)  (จ)  (ฉ)  (ช)  (ฏ)  (ฐ)  และ  (ท)  แห่งพระรำชก ำหนด 
กำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  พ.ศ.  2558  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จึงออกข้อก ำหนดไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อก ำหนดนี้เรียกว่ำ  “ข้อก ำหนดของส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
ฉบับที่  ๑๒  ว่ำด้วยกำรขอและออกใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ”   

ข้อ ๒ ข้อก ำหนดนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ในข้อก ำหนดนี้ 
“บริกำรกำรเดินอำกำศ”  หมำยควำมว่ำ  บริกำรกำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ  บริกำรระบบสื่อสำร  

ระบบช่วยกำรเดินอำกำศและระบบติดตำมอำกำศยำน  บริกำรอุตุนิยมวิทยำกำรบิน  บริกำรข่ำวสำรกำรบิน  
และบริกำรออกแบบวิธีปฏิบัติกำรบินด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบิน  ซึ่งจัดให้มีขึ้นส ำหรับกำรจรำจร 
ทำงอำกำศในทุกช่วงของกำรปฏิบัติกำรบิน 

“ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ”  หมำยควำมว่ำ  ใบรับรองที่ออกให้ผู้ให้บริกำรกำรเดินอำกำศ  
เพ่ือรับรองว่ำผู้ให้บริกำรกำรเดินอำกำศนั้นปฏิบัติตำมกฎหมำยและมำตรฐำนในกำรให้บริกำร  
กำรเดินอำกำศได้อย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ 

“กำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ”  หมำยควำมว่ำ  กำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศและห้วงอำกำศ  
อย่ำงพลวัตรและบูรณำกำร  ซึ่งได้แก่  บริกำรจรำจรทำงอำกำศ  กำรจัดกำรห้วงอำกำศ  และกำรจัดกำร
ควำมคล่องตัวของกำรจรำจรทำงอำกำศ   

“บริกำรจรำจรทำงอำกำศ”  หมำยควำมว่ำ  บริกำรที่มวีัตถปุระสงค์เพ่ือควำมปลอดภัยมีประสิทธิภำพ  
กำรไหลเวียนอย่ำงรวดเร็วและเป็นระเบียบของกำรจรำจรทำงอำกำศ  แบ่งเป็น  ประเภทบริกำรควบคุม
กำรจรำจรทำงอำกำศ  (Air  traffic  control  service)  ในพ้ืนที่ควบคุม  (Area  control  service)  
เขตประชิดสนำมบิน  (Approach  control  service)  หรือบริเวณสนำมบิน  (Aerodrome  control  service)  
ประเภทบริกำรข้อมูลส ำหรับเที่ยวบิน  (Flight  information  service)  ประเภทบริกำรแจ้งเตือน  (Alerting  
service)  และประเภทบริกำรแนะน ำจรำจรทำงอำกำศ  (Air  traffic  advisory  service)   

“บริกำรระบบสื่อสำร  ระบบช่วยกำรเดินอำกำศและระบบติดตำมอำกำศยำน”  หมำยควำมว่ำ  
บริกำรจำกเครื่องอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเดินอำกำศ  รวมไปถึงบริกำรอื่น ๆ  ที่อำศัยเทคโนโลยี 
กำรสื่ อสำรทำงไกลส ำหรับกำรเดินอำกำศ  (Aeronautical  Telecommunication)  เพ่ือสนับสนุน 
กำรให้บริกำรกำรเดินอำกำศ  แบ่งเป็น  ประเภทบริกำรระบบกำรสื่อสำร  (Communication  System)  
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ประเภทบริกำรระบบช่วยกำรเดินอำกำศ  (Navigation  System)  และประเภทบริกำรระบบ 
ติดตำมอำกำศยำน  (Surveillance  System) 

“บริกำรอุตุนิยมวิทยำกำรบิน”  หมำยควำมว่ำ  บริกำรอุตุนิยมวิทยำเพ่ือกำรบินที่มีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้เกิดควำมปลอดภัย  และประสิทธิภำพในกำรเดินอำกำศ  แบ่งเป็น  ประเภทบริกำรตรวจและรำยงำน
อำกำศบริเวณสนำมบิน  ประเภทบริกำรพยำกรณ์อำกำศเพ่ือกำรบิน  และประเภทบริกำรแจ้งเตือน
สภำพอำกำศร้ำยที่เป็นอันตรำยต่อกำรบินภำยในพ้ืนที่ควำมรับผิดชอบที่ก ำหนด   

“บริกำรข่ำวสำรกำรบิน”  หมำยควำมว่ำ  บริกำรที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือให้ข้อมูลและข่ำวสำรด้ำนกำรบิน
ซึ่งจ ำเป็นต่อควำมปลอดภัย  ควำมเป็นระเบียบ  และควำมมีประสิทธิภำพของกำรเดินอำกำศ  ภำยใน
พ้ืนที่ควำมรับผิดชอบที่ก ำหนด  แบ่งเป็น  ประเภทบริกำรผลิตภัณฑ์ข่ำวสำรกำรบิน  และประเภทบริกำร
ข่ำวสำรก่อนและหลังเที่ยวบิน 

“บริกำรออกแบบวิธีปฏิบัติกำรบินด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบิน”  หมำยควำมว่ำ  บริกำร 
ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือออกแบบ  จัดเก็บข้อมูลและเอกสำร  ตรวจสอบควำมถูกต้อง  บ ำรุงรักษำ  และทบทวน  
วิธีปฏิบัติกำรบินด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบิน  เพ่ือให้กำรเดินอำกำศมีควำมปลอดภัย  ถูกต้อง   
และมีประสิทธิภำพ   

“บริกำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ”  หมำยควำมว่ำ  บริกำรที่จัดให้มีขึ้นเพ่ือวัตถุประสงค์ 
ในกำรป้องกันกำรชนกันระหว่ำงอำกำศยำนและระหว่ำงอำกำศยำนกับสิ่งกีดขวำงบนพ้ืนที่ขับเคลื่ อน  
และเพื่อท ำให้เกิดควำมรวดเร็ว  รักษำควำมคล่องตัวตำมล ำดับของกำรจรำจรทำงอำกำศ 

“ข่ำวสำรกำรบิน”  หมำยควำมว่ำ  ข่ำวสำรที่ เกิดจำกกำรรวบรวม  กำรวิเครำะห์และ
จัดรูปแบบข้อมูลกำรบิน   

“ข้อมูลกำรบิน”  หมำยควำมว่ำ  ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกำรบิน  แนวคิด  หรือค ำแนะน ำ 
ในรูปแบบที่เหมำะสมส ำหรับกำรสื่อสำร  กำรตีควำมหรือกำรประมวลผล 

“คู่มือกำรด ำเนินงำน”  หมำยควำมว่ำ  คู่มือของผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ 
ที่จัดท ำขึ้น  เพ่ือก ำหนดกระบวนกำร  ข้อแนะน ำ  และแนวทำงปฏิบัติเพ่ือให้แน่ใจได้ว่ำกำรให้บริกำร  
กำรเดินอำกำศเป็นไปตำมกฎหมำยและมำตรฐำนด้ำนกำรให้บริกำรกำรเดินอำกำศ 

“ผลิตภัณฑ์ข่ำวสำรกำรบิน”  หมำยควำมว่ำ  ข้อมูลกำรบินและข่ำวสำรกำรบินที่ถูกจัดท ำขึ้น 
ในรูปแบบมำตรฐำน  หรือชุดข้อมูลดิจิทัล  ในกระดำษหรือสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  ประกอบด้วย   
เอกสำรแถลงข่ำวกำรบิน  (Aeronautical  Information  Publication:  AIP)  ประกำศแก้ไขเอกสำร
แถลงข่ำวกำรบิน  (AIP  Amendment)  ประกำศเพ่ิมเติมเอกสำรแถลงข่ำวกำรบิน  (AIP  Supplement)  
ประกำศเวียนกำรบิน  (Aeronautical  Information  Circular  หรือ  AIC)  แผนภูมิกำรบิน  (Aeronautical  
Chart)  ประกำศผู้ท ำกำรในอำกำศ  (NOTAM)  และชุดข้อมูลดิจิทัล  (digital  data  sets) 

“ส ำนักงำน”  หมำยควำมว่ำ  ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
“ผู้อ ำนวยกำร”  หมำยควำมว่ำ  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
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ข้อ 4 ห้ำมมิให้บุคคลใดจัดให้มีบริกำรกำรเดินอำกำศเว้นแต่ได้ รับใบรับรองบริกำร 
กำรเดินอำกำศด้ำนหนึ่งด้ำนใดตำมที่ก ำหนดในข้อ  ๕  จำกผู้อ ำนวยกำร 

ผู้ให้บริกำรกำรเดินอำกำศที่ให้บริกำรในสนำมบินที่ไม่ใช่สนำมบินสำธำรณะไม่ต้องได้รับ
ใบรับรองตำมข้อก ำหนดนี้  แต่ต้องให้บริกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด 

ข้อ 5 ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศแบ่งออกเป็น  ๕  ด้ำน  ดังนี้ 
(๑) บริกำรกำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ   
(๒) บริกำรอุตุนิยมวิทยำกำรบิน 
(๓) บริกำรข่ำวสำรกำรบิน 
(๔) บริกำรระบบกำรสื่อสำร  ระบบช่วยกำรเดินอำกำศและระบบติดตำมอำกำศยำน 
(๕) บริกำรออกแบบวิธีปฏิบัติกำรบินด้วยเครื่องวัดประกอบกำรบิน 
ข้อ 6 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  ต้องมีคุณสมบัติและไม่มี

ลักษณะต้องห้ำม  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 
 (ก) บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกดัที่จดทะเบียนตำมกฎหมำยไทย  และมีส ำนักงำนใหญ่

ตั้งอยู่ในรำชอำณำจักร  โดยกรรมกำร  ผู้จัดกำร  หรือบุคคลผู้มีอ ำนำจจัดกำรต้องไม่มีลักษณะต้องห้ำม  
ดังต่อไปนี้ 

  1) เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ  หรือคนเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
  2) เป็นบุคคลล้มละลำย   
  3) ต้องค ำพิพำกษำถึงที่สุดให้ลงโทษจ ำคุก  เว้นแต่เป็นโทษส ำหรับควำมผิดที่ได้กระท ำ

โดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ   
  4) เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำร  หรือองค์กำรหรือหน่วยงำนของรัฐ  

ฐำนทุจริตต่อหน้ำที่ 
  5) เคยเป็นกรรมกำร  ผู้จัดกำร  หรือผู้มีอ ำนำจจัดกำรของนิติบุคคลที่ถูกเพิกถอน

ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศมำยังไม่ถึงสำมปี 
  6) ลักษณะต้องห้ำมอย่ำงอื่นที่จ ำเป็นตำมที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด 
 (ข) ส่วนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือองค์กรอื่น

ของรัฐ   
(๒) มีเงินทุนเพียงพอแก่กำรให้บริกำรกำรเดินอำกำศ 
(๓) มีระเบียบและคู่มือเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพ่ือวัตถุประสงค์ใน 

กำรให้บริกำรกำรเดินอำกำศ  กำรด ำเนินงำน  กำรจัดกำรควำมปลอดภัย  กำรจัดกำรคุณภำพ  กำรรักษำ
ควำมปลอดภัย  ระบบกำรตรวจสอบภำยใน  และปัจจัยมนุษย์   

(๔) มีบุคลำกรที่มีควำมรู้และควำมช ำนำญเพียงพอในกำรด ำเนินงำน 
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(๕) มีสถำนที่   สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  สิ่งติดตั้ง  เครื่องมือ  ระบบอุปกรณ์ที่ เพียงพอ 
และเหมำะสมต่อกำรด ำเนินงำนและบริหำรงำน   

(๖) มีกลไกกำรชดใช้ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรต่อบุคคลที่สำม 
(๗) ไม่อยู่ในระหว่ำงถูกเพิกถอนใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศไม่ว่ำประเภทใด ๆ  ยังไม่ครบ

สำมปีนับแต่วันที่ถูกเพิกถอน 
(8) มีคุณสมบัติอื่น ๆ  ตำมที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด 
ข้อ 7 ผู้ใดประสงค์จะขอรับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศในด้ำนใด  ให้ยื่นค ำขอต่อ

ผู้อ ำนวยกำรตำมแบบที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด  พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำน  ดังต่อไปนี้   
(1) ส ำเนำหนงัสือรับรองหรือหลักฐำนกำรเป็นนิติบุคคลซึ่งแสดงรำยกำรเกี่ยวกับชื่อ  วัตถุประสงค์  

ที่ตั้งส ำนักงำน  และรำยชื่อผู้เป็นกรรมกำร  ผู้จัดกำร  หรือผู้มีอ ำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลที่เป็น
ปัจจุบัน  โดยมีค ำรับรองของผู้มีอ ำนำจให้ค ำรับรองตำมกฎหมำยไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนั งสือ
รับรองหรือหลักฐำนนั้น  หรือกฎหมำยจัดตั้งองค์กร  ตำมข้อ  ๖  (1)  (ข) 

(2) ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่นำยทะเบียนรับรอง  (ถ้ำมี) 
(3) เอกสำรแสดงโครงสร้ำงและกำรจัดกำรภำยในองค์กร  แผนผังองค์กรแสดงสำยงำน  

กำรบังคับบัญชำ  พร้อมทั้ง  ชื่อ  ต ำแหน่ง  หน้ำที่รับผิดชอบของผู้บริหำรระดับสูง 
(4) เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน  เช่น  รำยงำนทำงกำรเงินที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น  

หลักฐำนอื่นที่แสดงแหล่งที่มำและกำรใช้ไปของเงินทุนหรือกำรลงทุนในกิจกำรอื่น  หรือเอกสำรรับรอง
สถำนะทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงิน 

(5) เอกสำรแสดงประเภทและขอบเขตของกำรบริกำรกำรเดินอำกำศที่ประสงค์จะให้บริกำร 
(6) ระเบียบและคู่มือเกี่ยวกับกระบวนกำรบริหำรจัดกำรองค์กรเพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรให้บริกำร

กำรเดินอำกำศ  กำรด ำเนินงำน  กำรจัดกำรควำมปลอดภัย  กำรจัดกำรคุณภำพ  กำรรักษำควำมปลอดภัย  
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน  และปัจจัยมนุษย์ 

(7) คู่มือกำรด ำเนินงำน  ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนและมีข้อมูลครบถ้วนตำมคู่มือมำตรฐำน
บริกำรกำรเดินอำกำศ  (Manual  of  Standards)  ที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด   

(8) คู่มือกำรบริหำรจัดกำรด้ำนควำมปลอดภัยและคุณภำพ   
(9) แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรบุคคล 

(10) เอกสำรหลักฐำนแสดงกลไกกำรชดใช้ควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำร 
ต่อบุคคลที่สำม   

(11) เอกสำรหรือหลักฐำนอื่นตำมที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด 
ควำมใน  (๒)  (๓)  (๔)  และ  (๑0)  ไม่น ำมำใช้บังคับแก่ผู้ประสงค์ขอรับใบรับรองบริกำร 

กำรเดินอำกำศตำมข้อ  ๖  (1)  (ข) 
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ข้อ 8 ผู้อ ำนวยกำรจะออกใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  เมื่อปรำกฏว่ำ 
(๑) ผู้ขอมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมข้อ  ๖ 
(๒) ค ำขอ  เอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นมำตำมข้อ  7  ถูกต้องครบถ้วน 
(๓) คู่มือกำรด ำเนินงำนได้รับกำรรับรองจำกผู้อ ำนวยกำร 
(๔) เข้ำตรวจสอบสถำนที่  สิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  สิ่งติดตั้ง  เครื่องมือ  ระบบอุปกรณ์แล้ว

เห็นว่ำผู้ขอสำมำรถให้บริกำรกำรเดินอำกำศให้เป็นไปตำมคู่มือด ำเนินงำนซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนที่
ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด 

ในกำรออกใบรับรอง  ผู้อ ำนวยกำรอำจก ำหนดเงื่อนไขหรือข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกำรให้บริกำร  
กำรเดินอำกำศได้ตำมที่เห็นสมควรไว้ด้วยก็ได้ 

ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศให้เป็นไปตำมแบบแนบท้ำยข้อก ำหนดนี้   
ข้อ 9 ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศให้มีอำยุครำวละไม่เกินสิบปี 
ข้อ 10 ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศซึ่งประสงค์จะขอต่ออำยุใบรับรองบริกำร  

กำรเดินอำกำศ  ให้ยื่นค ำขอต่อผู้อ ำนวยกำรตำมแบบที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด  ก่อนวันที่ใบรับรอง
ดังกล่ำวสิ้นอำยุไม่น้อยกว่ำหนึ่งร้อยยี่สิบวัน  พร้อมด้วยส ำเนำใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ   
และเอกสำรตำมข้อ  7 

ให้น ำควำมในข้อ  8  มำใช้บังคับแก่กำรพิจำรณำต่ออำยุใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศด้วย
โดยอนุโลม   

ในกรณีที่ยื่นค ำขอต่ออำยุใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศแล้ว  ให้ผู้ได้รับใบรับรองซึ่งยื่นค ำขอ
ต่ออำยุนั้น  ด ำเนินบริกำรกำรเดินอำกำศต่อไปได้จนกว่ำจะมีค ำสั่งไม่อนุญำตให้ต่ออำยุใบรับรองบริกำร
กำรเดินอำกำศ 

ข้อ 11 ในกรณีใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศสูญหำย  ถูกท ำลำย  หรือช ำรุดในสำระส ำคัญ
ให้ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศยื่นค ำขอรับใบแทนใบรับรองต่อผู้อ ำนวยกำรตำมแบบที่
ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด  พร้อมด้วยเอกสำรและหลักฐำนกำรรับแจ้งควำมในกรณีสูญหำย  หรือ
ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศฉบับเดิมที่ถูกท ำลำยหรือช ำรุดในสำระส ำคัญมำด้วย   

กำรออกใบแทนใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศตำมวรรคหนึ่ง  ให้ใช้ตำมแบบใบรับรองบริกำร  
กำรเดินอำกำศเดิม  โดยให้เขียนหรือประทับค ำว่ำ  “ใบแทน”  ด้วยหมึกสีแดงไว้ที่ด้ำนหน้ำของใบแทน
ใบรับรองนั้น  และให้ระบุวัน  เดือน  ปีที่ออกใบแทน  พร้อมทั้งลำยมือชื่อของผู้มีอ ำนำจออกใบรับรอง
ก ำกับไว้   

ข้อ ๑2 หำกผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศประสงค์จะขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง
กำรด ำเนินงำนให้แตกต่ำงไปจำกที่ก ำหนดไว้ในใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  ให้ยื่นค ำขอต่อ
ผู้อ ำนวยกำรล่วงหน้ำอย่ำงน้อยหกสิบวัน  พร้อมทั้งยื่นเอกสำรที่แสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร
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ที่ขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  รวมถึงร่ำงคู่มือกำรด ำเนินงำนฉบับที่แก้ไขปรับปรุงเพ่ือประกอบกำร
พิจำรณำด้วย 

ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศจะด ำเนินกำรตำมที่ขอเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลง  
ตำมวรรคหนึ่งได้  เมื่อได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้อ ำนวยกำร  และให้ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ
ด ำเนินกำร  ดังต่อไปนี้ 

(๑) แจ้งผู้ให้บริกำรรำยอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องทรำบถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 

(๒) หำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว  ต้องประกำศเป็นผลิตภัณฑ์ข่ำวสำรกำรบิน
ให้ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศแจ้งผู้ให้บริกำรข่ำวสำรกำรบินเพ่ือออกประกำศต่อไป 

ข้อ 13 ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  มีหน้ำที่ดังต่อไปนี้ 
(1) คงไว้ซึ่งคุณสมบัติและลักษณะตำมข้อ  6  แต่หำกคุณสมบัติหรือลักษณะดังกล่ำวได้

เปลี่ยนแปลงไป  ให้ผู้ได้รับใบรับรองบรกิำรกำรเดินอำกำศแจ้งตอ่ผู้อ ำนวยกำร  พร้อมทั้งยื่นเอกสำรแสดง
รำยละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะที่เปลี่ยนแปลงนั้นด้วย 

(2) ให้บริกำรเป็นไปตำมข้อก ำหนดและมำตรฐำน  คู่มือกำรด ำเนินงำน  สอดคล้องกับมำตรฐำน 
ที่ก ำหนดไว้ในภำคผนวกแนบท้ำยอนุสัญญำว่ำด้วยกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ 

(3) ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงทั่วถึง  ครอบคลุม  เพียงพอ  เสมอภำค  และจัดเก็บคำ่บรกิำร
ตำมข้อ  17   

(4) ให้บริกำรแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงปลอดภัย  มีประสิทธิภำพ  ต่อเนื่อง  ยั่งยืน  สอดคล้ องกับ
นโยบำยและแผนของภำครัฐที่เกี่ยวข้อง   

(5) แสดงใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศตัวจริงหรือส ำเนำใบรับรองนั้นไว้ในที่เปิดเผยเห็นได้ง่ำย  
ณ  สถำนที่ประกอบกิจกำรที่ระบุไว้ในใบรับรอง   

(6) จัดให้มี  ปรับปรุง  และปฏิบัติตำมระเบียบ  กระบวนกำรด ำเนินงำน  กำรรักษำควำมปลอดภัย  
ระบบกำรตรวจสอบภำยใน  และปัจจัยมนุษย์   

(7) จัดให้มีคู่มือกำรด ำเนินงำน  ที่ผู้ปฏิบัติงำนสำมำรถเข้ำถึงได้  และปรับปรุงให้ทันสมัย  
อยู่เสมอ 

(8) จัดให้มีบุคคลผู้มีอ ำนำจในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงน้อยหนึ่ งคน  เป็นผู้รับผิดชอบ 
ในกำรด ำเนินกำรเป็นไปตำมมำตรฐำนและคู่มือกำรด ำเนินงำน   

(9) ด ำเนินกำรและคงไว้ซึ่งกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือให้กำรให้บริกำรเกิดควำมปลอดภัย 
และมีกำรควบคุมคุณภำพ  รวมถึงกระบวนกำรระบุกำรเปลี่ยนแปลงขององค์กรและบริบทที่เกี่ยวข้อง  
ในกำรด ำเนินงำน 
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(10) รำยงำนอุบัติเหตุ  อุบัติกำรณ์ร้ำยแรง  และอุบัติกำรณ์   หรือเหตุกำรณ์ข้อบกพร่อง 
ด้ำนควำมปลอดภัยที่พบ  รวมถึงจัดท ำรำยงำนมำตรกำรป้องกันเพ่ือมิให้เกิดเหตุกำรณ์ในลักษณะเดียวกัน 
ในอนำคต  ทั้งนี้  ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด   

(11) จัดท ำข้อตกลงเป็นลำยลักษณ์อักษรกับผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศประเภทอื่น  
ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือให้มั่นใจว่ำปัจจัยเสี่ยงต่ำง ๆ  ที่มีผลต่อควำมปลอดภัย  
ด้ำนกำรบินที่เกิดขึ้นจำกกำรให้บริกำรได้รับกำรบ่งชี้  ประเมิน  จัดกำรและหลีกเลี่ยงได้ตำมควำมเหมำะสม  
และสำมำรถให้บริกำรในขอบเขตตำมใบรับรอง 

(12) อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้อ ำนวยกำร  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือผู้ตรวจสอบด้ำนกำรบิน  
ในกำรเข้ำตรวจสอบกำรให้บริกำรกำรเดินอำกำศ  และกำรเข้ำถึงอุปกรณ์  เอกสำร  คู่มือ  รวมถึงข้อมูลต่ำง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร 

(13) แก้ไขข้อบกพร่องด้ำนควำมปลอดภัยที่ผู้อ ำนวยกำร  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือผู้ตรวจสอบ
ด้ำนกำรบินแจ้งภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด   

(14) จัดท ำรำยงำนต่อผู้อ ำนวยกำรตำมที่ผู้อ ำนวยกำรประกำศก ำหนด   
(๑5) หน้ำที่อื่นตำมที่ผู้อ ำนวยกำรก ำหนด 

ข้อ 14 เพ่ือประโยชน์ในกำรตรวจสอบติดตำมมำตรฐำนตำมที่ได้ออกใบรับรองบริกำร 
กำรเดินอำกำศ  ให้ผู้อ ำนวยกำร  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือผู้ตรวจสอบด้ำนกำรบิน  มีอ ำนำจหน้ำที่
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เข้ำไปในสถำนที่ปฏิบัติงำนของผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศในระหว่ำงเวลำ  
ท ำกำรของสถำนที่ดังกล่ำว  เพื่อตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน  และเอกสำรหรือหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง 

(๒) ตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำร 
(๓) สั่งแก้ไข  หรือระงับกำรให้บริกำรในส่วนที่ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน  คู่มือกำรด ำเนินงำน  

หรือที่อำจก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัย 
(๔) สั่ งให้ ผู้ ได้ รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศน ำส่ งเอกสำรหรือหลักฐำนที่ เกี่ ยวข้อง 

เพ่ือวัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบกำรให้บริกำร 
(๕) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมำให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งเอกสำรใดมำเพื่อประกอบกำรพิจำรณำ 
ข้อ 15 ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจพักใช้ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยใบรับรอง  

หรือฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ที่ผู้อ ำนวยกำรก ำหนดตำมข้อ  13  และผู้อ ำนวยกำรได้สั่งให้  
แก้ไขปรับปรุงแล้ว  ไม่อำจแก้ไขปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมปลอดภัยได้ภำยในระยะเวลำ  
ตำมค ำสั่งของผู้อ ำนวยกำร 
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(๒) ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  ไม่ยินยอมให้ผู้อ ำนวยกำร  พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  
หรือผู้ตรวจสอบด้ำนกำรบิน  เข้ำด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่  หรือไม่ปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้อ ำนวยกำร  
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่  หรือผู้ตรวจสอบด้ำนกำรบิน 

ให้ผู้อ ำนวยกำรก ำหนดระยะเวลำพักใช้ตำมที่เห็นสมควร  แต่ไม่เกินครั้งละหกเดือน 
ข้อ 16 ผู้อ ำนวยกำรมีอ ำนำจเพิกถอนใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  ได้เมื่อปรำกฎว่ำ 
(๑) ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศกระท ำกำร  ดังต่อไปนี้   
 (ก) ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศโดยแสดงข้อเท็จจริงอันเป็นเท็จหรือไม่ครบถ้วน  

โดยมีเจตนำเพื่อให้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศโดยมิชอบด้วยกฎหมำย 
 (ข) ขำดคุณสมบัติหรือลักษณะตำมข้อ  6  และไม่แก้ไขภำยในก ำหนดระยะเวลำ 

ตำมค ำสั่งผู้อ ำนวยกำร 
 (ค) ฝ่ำฝืนหรือไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขแนบท้ำยใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  หรือฝ่ำฝืน

หรือไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่ตำมข้อ  13  ที่ก่อให้เกิดควำมไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริกำรอย่ำงร้ำยแรง   
หรือมีกำรสั่งพักใช้ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศและผู้ได้รับใบรับรองไม่ด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ
ภำยในระยะเวลำที่ถูกพักใช้ใบรับรอง 

(๒) มีกำรสั่งพักใช้ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  ตั้งแต่สองครั้งขึ้นไปภำยในช่วงเวลำสองปี 
เมื่อผู้อ ำนวยกำรสั่งเพิกถอนใบรับรองบริกำรกำรเดนิอำกำศ  ให้ผู้ได้รับใบรับรองส่งคืนใบรับรอง

ต่อผู้อ ำนวยกำรภำยในเจ็ดวัน  นับแต่วันที่ทรำบค ำสั่งเพิกถอนใบรับรอง 
ข้อ 17 ผู้ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศจะเรียกเก็บค่ำบริกำรได้ตำมอัตรำที่ผู้อ ำนวยกำร

ก ำหนด  ทั้งนี้  กำรก ำหนดอัตรำค่ำบริกำรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์  เงื่อนไข  และวิธีกำรค ำนวณ  
ที่คณะกรรมกำรกำรบินพลเรือนก ำหนด 

ข้อ 18 ผู้ให้บริกำรกำรเดินอำกำศซึ่งให้บริกำรกำรเดินอำกำศอยู่ก่อนวันที่ข้อก ำหนดนี้ 
มีผลบังคับใช้  สำมำรถให้บริกำรต่อไปได้  แต่ต้องยื่นค ำขอใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศต่อผู้อ ำนวยกำร
ตำมข้อก ำหนดนี้ภำยในหนึ่งปี   นับแต่วันที่ข้อก ำหนดนี้มีผลใช้บังคับ  และเมื่อได้ยื่นค ำขอแล้ว   
ให้ด ำเนินบริกำรต่อไปได้จนกว่ำผู้อ ำนวยกำรจะแจ้งไม่รับรอง   

ในกำรออกใบรับรองบริกำรเดินอำกำศอำกำศตำมวรรคหนึ่ง  ผู้อ ำนวยกำรจะตรวจติดตำม
มำตรฐำนผู้ให้บริกำรกำรเดินอำกำศโดยวิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง  (sampling  criteria)  และจะด ำเนินกำร
ตรวจอย่ำงต่อเนื่องทุกหน่วยย่อย  (unit)  นับจำกวันที่ได้รับใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ 

 
ประกำศ  ณ  วนัที่  ๖  ธนัวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

จุฬำ  สุขมำนพ 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย 
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ส ำนักงำนกำรบนิพลเรือนแห่งประเทศไทย 
THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND 

ใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ 
ด้ำนกำรให้บริกำร..… 

AIR NAVIGATION SERVICES CERTIFICATE  
IN THE AREA OF ……. 

เลขที ่/ NUMBER ………………………. 
 

ให้ไว้กับ 
For 

[ชื่อองค์กรและที่อยู่] 
[Applicant Organization Name and Address] 

ด้วยใบรับรองนี้ ส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) รับรองว่ำองค์กรข้ำงต้นได้ปฏิบัติตำม
ข้อก ำหนดและมีขีดควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรได้ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแนบท้ำยใบรับรองนี้ 
(The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) hereby certifies that the above organization has been in 
compliant with the existing requirements and capable of providing the bundle of services listed in the 
attached scheduled.) 

หำกผู้ถือใบรับรองมิได้ถูกเรียกคืน พักใช้ หรือ ยกเลิกใบรับรองโดยส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
ใบรับรองนี้มีผลใช้บังคับตำมวันที่มีผลใช้บังคับนี้ 
(This certificate, unless surrendered, suspended or cancelled by CAAT, shall continue in effect from [date] 
to [date].) 

     จำกวันที่ ............................... ถึงวันที่ ...................................... 
     From    ………………………….. To      …………………………….…. 
 

 
ลงช่ือ / Signature ……………………………                วันที่ออกใบรับรอง / Date of issue………………………
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
(Director General of CAAT)

แบบใบรับรองบริการการเดินอากาศแนบท้ายข้อก าหนดส านักงานการบนิพลเรือน ฉบับที่ 12 ว่าด้วยว่าดว้ยการขอและออกใบรบัรองบริการการเดินอากาศ  
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เงื่อนไขกำรให้บรกิำร 
SERVICE PROVISION CONDITIONS 

แนบท้ำยใบรับรองบริกำรกำรเดินอำกำศ  
Attached to the Air Navigation Services certificate: 
เลขที่ / Number:   [Number of the Certificate Assigned by CAAT] 
ชื่อองค์กร / Organization Name:  [Applicant Organization Name] 
ได้รับกำรรับรองในกำรให้บริกำรตำมประเภทและขอบเขตดังต่อไปนี้  
(Has been certified to provide the following type and scope of services)  

 

ประเภทของกำรบริกำร 
Type of Service to be provided 

ขอบเขตของกำรบริกำร 
Scope of Service to be provided 

ข้อจ ำกัด / เงื่อนไข 
ของกำรบริกำร 

Limitations / Conditions 
- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

 

 
 
 
                                                  จำกวันที่ ............................... ถึงวันที่ ...................................... 
     From    ………………………….. To      …………………………….…. 
 

 
ลงช่ือ / Signature ……………………………                วันที่ออกใบรับรอง / Date of issue………………………
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 (Director General of CAAT)
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เง่ือนไขทั่วไป 
(General Conditions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
จำกวันที่ ............................... ถึงวันที่ ...................................... 

     From    ………………………….. To      …………………………….…. 
 

 
ลงช่ือ / Signature ……………………………                วันที่ออกใบรับรอง / Date of issue………………………
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 (Director General of CAAT) 
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เง่ือนไขเฉพำะ 
(Specific Conditions) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จำกวันที่ ............................... ถึงวันที่ ...................................... 
     From    ………………………….. To      …………………………….…. 
 

 
ลงช่ือ / Signature ……………………………                วันที่ออกใบรับรอง / Date of issue………………………
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 (Director General of CAAT) 
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