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ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง หลักเกณฑการขออนุญาตและเงือ่ นไขในการบังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมนี ักบิน
ประเภทอากาศยานทีค่ วบคุมการบินจากภายนอก
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดยที่มาตรา ๒๔ แหง พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ กําหนดใหรัฐ มนตรี
มีอํานาจอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขการบัง คับ หรือปลอยอากาศยานซึ่ง ไมมีนักบิน รั ฐ มนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม จึง ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการขออนุญ าตและเงื่อนไขในการบัง คับ หรือ
ปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑการขออนุญาต
และเงื่อนไขในการบั ง คับ หรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนัก บิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุม การบิ น
จากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“อากาศยานที่ควบคุ ม การบิน จากภายนอก” หมายความวา อากาศยานที่ควบคุม การบิน
โดยผูควบคุมการบินอยูภายนอกอากาศยานและใชระบบควบคุมอากาศยาน ทั้งนี้ ไมรวมถึงเครื่องบินเล็ก
ซึ่งใชเปนเครื่องเลนตามกฎกระทรวงกําหนดวัตถุซึ่งไมเปนอากาศยาน พ.ศ. ๒๕๔๘
“ระบบควบคุมอากาศยาน” หมายความวา ชุดอุปกรณอันประกอบดวยเครื่องเชื่อมโยงคําสั่ง
ควบคุมหรือการบังคับอากาศยาน รวมทั้งสถานีหรือสถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณเหลานี้หรือเครื่องมือที่ใช
ควบคุมการบินจากภายนอกและตัวอากาศยานดวย
ขอ ๔ อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกตามประกาศนี้แบงเปน ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) ประเภทที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการเลนเปนงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา
แบงออกเปน ๒ ขนาด คือ
(ก) ที่มีน้ําหนักไมเกิน ๒ กิโลกรัม
(ข) ที่มีน้ําหนักเกิน ๒ กิโลกรัมแตไมเกิน ๒๕ กิโลกรัม
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(๒) ประเภทที่ใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นนอกจาก (๑) ที่มีน้ําหนักไมเกิน ๒๕ กิโลกรัม ดังตอไปนี้
(ก) เพื่อการรายงานเหตุการณหรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน)
(ข) เพื่อการถายภาพ การถายทําหรือการแสดงในภาพยนตรหรือรายการโทรทัศน
(ค) เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน
(ง) เพื่อการอื่น ๆ
ขอ ๕ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอนุญาตใหบังคับหรือปลอยอากาศยานที่มีน้ําหนัก
ไมเกิน ๒ กิโลกรัม ที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการเลนเปนงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา
ตามขอ ๔ (๑) (ก) ได โดยผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตองมีอายุเกินกวา ๑๘ ปบริบูรณ เวนแต
จะมีผูแทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล และตองปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) กอนทําการบิน
(ก) ตรวจสอบวาอากาศยานอยูในสภาพที่สามารถทําการบินไดอยางปลอดภัย ซึ่งรวมถึง
ตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน
(ข) ไดรับอนุญาตจากเจาของพื้นที่ที่จะทําการบิน
(ค) ทําการศึกษาพื้นที่และชั้นของหวงอากาศที่จะทําการบิน
(ง) มี แ ผนฉุ ก เฉิ น รวมถึ ง แผนสํ า หรั บ กรณี เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ การรั ก ษาพยาบาล และ
การแกปญหากรณีไมสามารถบังคับอากาศยานได
(๒) ระหวางทําการบิน
(ก) ห า มทํ า การบิ น ในลั ก ษณะที่ อ าจก อ ให เ กิ ด อั น ตรายต อ ชี วิ ต ร า งกาย ทรั พ ย สิ น
และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น
(ข) หามทําการบินเขาไปในบริเวณเขตหาม เขตกํากัด และเขตอันตรายตามที่ประกาศใน
เอกสารแถลงขาวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication – Thailand
หรือ AIP – Thailand) รวมทั้ง สถานที่ราชการ หนวยงานของรัฐ โรงพยาบาล เวนแตจะไดรับอนุญาต
จากหนวยงานเจาของพื้นที่
(ค) แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะตองไมมีสิ่งกีดขวาง
(ง) ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตองสามารถมองเห็นอากาศยานไดตลอดเวลาที่ทําการบิน
และหามทําการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกลองบนอากาศยานหรืออุปกรณอื่นที่มีลักษณะใกลเคียง
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(จ) ตองทําการบินในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก ซึ่งสามารถมองเห็น
อากาศยานไดอยางชัดเจน
(ฉ) หามทําการบินเขาใกลหรือเขาไปในเมฆ
(ช) หามทําการบินภายในระยะเกากิโลเมตร (หาไมลทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวของอากาศยาน เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลง
ชั่วคราวอนุญาต
(ซ) หามทําการบินโดยใชความสูงเกินเกาสิบเมตร (สามรอยฟุต) เหนือพื้นดิน
(ฌ) หามทําการบินเหนือเมือง หมูบาน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู
(ญ) หามบังคับอากาศยานเขาใกลอากาศยานซึ่งมีนักบิน
(ฎ) หามทําการบินละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น
(ฏ) หามทําการบินโดยกอใหเกิดความเดือดรอน ความรําคาญ แกผูอื่น
(ฐ) หามสงหรือพาวัตถุอนั ตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณปลอยแสงเลเซอร
ติดไปกับอากาศยาน
(ฑ) ห า มทํ า การบิ น โดยมี ร ะยะห า งในแนวราบกั บ บุ ค คล ยานพาหนะ สิ่ ง ก อ สร า ง
หรืออาคาร นอยกวาสามสิบเมตร (หนึ่งรอยฟุต)
เมื่อปรากฏวา ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดขางตนได
ใหระงับการบังคับหรือปลอยอากาศยาน เวนแตจะไดรับอนุญาตตามขอ ๑๗
ขอ ๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอนุญาตใหบังคับหรือปลอยอากาศยานที่มีน้ําหนักเกินกวา
๒ กิโลกรัมแตไมเกิน ๒๕ กิโลกรัม ที่ใชเพื่อวัตถุประสงคในการเลนเปนงานอดิเรก เพื่อความบันเทิง
หรือเพื่อการกีฬาตามขอ ๔ (๑) (ข) ได เมื่อผูบังคับหรือปลอยอากาศยานมีคุณสมบัติและลักษณะ
ตามขอ ๗ และไดขึ้นทะเบียนตามขอ ๘ โดยผูบังคับ หรือปลอยอากาศยานตองปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนดตามขอ ๙
ขอ ๗ ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตามขอ ๖ ตองมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
(๒) ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
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(๓) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด
หรือกฎหมายวาดวยศุลกากร
ขอ ๘ ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตามขอ ๖ ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตออธิบดีพรอมดวย
เอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(๒) สําเนาทะเบียนบาน
(๓) แบบ ยี่หอ หมายเลขประจําตัวเครื่อง จํานวน และสมรรถนะของอากาศยาน รวมทั้ง
อุปกรณที่ติดตั้ง
(๔) สําเนากรมธรรมประกันภัย ซึ่งคุมครองความเสียหายอันเกิดแกรางกาย ชีวิต ตลอดจน
ทรัพยสินของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง
(๕) วัตถุประสงคของการใชอากาศยาน
(๖) ขอบเขตของพื้นที่ ตําแหนงทางภูมิศาสตรที่จะทําการบิน
(๗) ขอมูลติดตอของผูยื่นคําขอลงทะเบียน
(๘) คํารับรองวาผูบังคับหรือปลอยอากาศยานมีคุณสมบัติและลักษณะตามขอ ๗
ขอ ๙ ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานที่ไดขึ้นทะเบียนตามขอ ๘ แลว ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ดังตอไปนี้
(๑) กอนทําการบิน
(ก) ดําเนินการตาม ขอ ๕ (๑) (ก) ถึง (ง)
(ข) มีการบํารุงรักษาตามคูมือของผูผลิต
(ค) มีความรูความชํานาญในการบังคับอากาศยานและระบบของอากาศยาน
(ง) มีความรูความเขาใจในกฎจราจรทางอากาศ
(จ) นําหนังสือหรือสําเนาหนังสือการขึ้นทะเบียนติดตัวตลอดเวลาที่ทําการบิน
(ฉ) มีอุปกรณดับเพลิงที่สามารถใชงานไดติดตัวตลอดเวลาที่ทําการบิน
(ช) มีการทําประกันภัยสําหรับความเสียหายอันเกิดแกรางกาย ชีวิต ตลอดจนทรัพยสิน
ของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง
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(๒) ระหวางทําการบิน
(ก) ดําเนินการตาม ขอ ๕ (๒) (ก) ถึง (ฐ)
(ข) หามทําการบินโดยมีระยะหางในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งกอสราง อาคาร
ที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติการบินนอยกวาหาสิบเมตร (หนึ่งรอยหาสิบฟุต)
(ค) เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแกอากาศยาน ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานแจงอุบัติเหตุนั้น
ตอพนักงานเจาหนาที่โดยไมชักชา
เมื่ อ ปรากฏว า ผู บั ง คั บ หรื อ ปล อ ยอากาศยานฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว
ตามวรรคหนึ่ง ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งใหแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาที่กําหนด หากไมดําเนินการ
หรือการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติดังกลาวจะกอใหเกิดความไมปลอดภัย ใหอธิบดีมีอํานาจสั่งเพิกถอน
การขึ้นทะเบียนตามขอ ๖ ได
ขอ ๑๐ รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอนุญาตใหบังคับหรือปลอยอากาศยานที่มีน้ําหนัก
ไมเกิน ๒๕ กิโลกรัม ที่ใชเพื่อวัตถุประสงคอื่นตามขอ ๔ (๒) ได เมื่อผูบังคับหรือปลอยอากาศยาน
มีคุณสมบัติและลักษณะตามขอ ๑๑ และไดขึ้นทะเบียนตามขอ ๑๒ โดยผูบังคับหรือปลอยอากาศยาน
ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ ๑๓
ขอ ๑๑ ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตามขอ ๑๐ ตองมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อการรายงานเหตุการณหรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) ตองเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น
โดยมีวัตถุประสงคและดําเนินการดานสื่อสารมวลชน เชน หนังสือพิมพ วารสาร วิทยุ และโทรทัศน
เปนตน
(๒) เพื่อการถายภาพ การถายทําหรือการแสดงในภาพยนตรหรือรายการโทรทัศน ตองเปน
(ก) บุคคลธรรมดา
๑) มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ
๒) ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ
๓) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดตามกฎหมาย
วาดวยยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยศุลกากร
(ข) นิติบุคคล ซึ่งผูแทนนิติบุคคลและผูจัดการของนิติบุคคลนั้น มีคุณสมบัติตาม (ก)
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(๓) เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน ตองเปนนิตบิ ุคคลที่จัดตัง้ ขึน้ โดยมีวัตถุประสงคและดําเนินการ
เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน
(๔) เพื่อการอื่น ตองมีคุณสมบัติและลักษณะตาม (๒) (ก) (ข)
ขอ ๑๒ ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตามขอ ๑๐ ยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตออธิบดีพรอมดวย
เอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียด ดังตอไปนี้
(๑) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนเปนนิติบุคคล
(ก) หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบคุ คล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค
ที่ตั้งสํานักงาน และผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เปนปจจุบัน โดยมีคํารับรองของผูมีอํานาจใหคํารับรอง
ตามกฎหมายไมเกินสามสิบวัน นับแตวันที่ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานนั้น
(ข) บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
(ค) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของบุคคลตาม (ข)
(ง) รายชื่อของผูบังคับหรือปลอยอากาศยานและบุคคลอื่นที่จําเปนตองมีในการปฏิบัติการบิน
ของอากาศยาน
(จ) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาทะเบียนบาน รวมทั้งเอกสารแสดงความยินยอม
ของบุคคลตาม (ง)
(ฉ) แบบ ยี่หอ หมายเลขประจําตัวเครื่อง จํานวน และสมรรถนะของอากาศยาน รวมทั้ง
อุปกรณที่ติดตั้ง
(ช) สําเนากรมธรรมประกันภัย ซึ่งคุมครองความเสียหายอันเกิดแกรางกาย ชีวิต ตลอดจน
ทรัพยสินของบุคคลที่สาม วงเงินประกันไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง
(ซ) วัตถุประสงคของการใชอากาศยาน
(ฌ) ขอบเขตของพื้นที่ ตําแหนงทางภูมิศาสตรที่จะทําการบิน
(ฎ) ขอมูลติดตอของผูยื่นคําขอลงทะเบียน
(ฏ) คํารับ รองวาผูแ ทนนิติบุคคลและผูจัดการของนิติบุคคล มีคุณสมบัติแ ละลักษณะ
ตามขอ ๑๑ (๒)
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(๒) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา
(ก) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
(ข) สําเนาทะเบียนบาน
(ค) รายการตาม (๑) (ฉ) ถึง (ฏ)
ขอ ๑๓ ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานที่ไดขนึ้ ทะเบียนตามขอ ๑๒ แลว ปฏิบัติตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในขอ ๙ โดยอนุโลม
ขอ ๑๔ เมื่ออธิบดีไดรับคําขอขึ้นทะเบียนตามขอ ๘ หรือขอ ๑๒ แลว ใหอธิบดีตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะของผูขอตามที่กําหนดในขอ ๗ หรือขอ ๑๑ รวมทั้งเอกสารหลักฐานตามที่
กําหนดในขอ ๘ หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณี
หากตรวจสอบตามวรรคหนึ่งแลว เห็นวาผูขอมีคุณสมบัติและลักษณะ รวมทั้งเอกสารหลักฐาน
ถูกตองครบถวน ใหอธิบดีออกหนังสือการขึ้นทะเบียนมอบไวแกผูขอ หรือมิฉะนั้น ใหอธิบดียกคําขอ
และแจงใหผูขอทราบ ทั้งนี้ ไมตัดสิทธิผูขอที่จะยื่นคําขอใหม
ขอ ๑๕ หนังสือการขึ้นทะเบียนตามขอ ๑๔ ใหมีอายุสองป นับแตวันที่ออกหนังสือ
ขอ ๑๖ เมื่อผูไดรับหนังสือการขึ้นทะเบียนประสงคจะใชอากาศยานที่ขึ้นทะเบียนไวตอไป
ใหยื่นคําขอขึ้นทะเบียนตามขอ ๘ หรือขอ ๑๒ แลวแตกรณี ตออธิบดี กอนวันที่หนังสือการขึ้นทะเบียน
สิ้นอายุไมนอยกวาสามสิบวัน
ขอ ๑๗ ในกรณีที่ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กําหนด
ในขอ ๕ ขอ ๙ และ ขอ ๑๓ และมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบแลว ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหผูบังคับ
หรือปลอยอากาศยานปฏิบัติแตกตางไปจากที่กําหนดได ทั้งนี้ อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขและขอจํากัด
เพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยไวดวยก็ได
ขอ ๑๘ ผูใดประสงคจะบังคับหรือปลอยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกที่มีน้ําหนักเกิน
๒๕ กิโลกรัม ใหยื่นขออนุญาตตออธิบดีเปนกรณีไป และจะบังคับหรือปลอยอากาศยานไดตอเมื่อไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

