
เรื่อง  การปรบัปรุงโครงสร้างองค์กรด้านการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....                         
ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. .... ร่างพระราชก าหนดแก้ไข              
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. .... และเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่ง
ส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. ..... รวม 4 ฉบับ ท่ีส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ด าเนินการต่อไปได้ 
  สาระส าคัญของร่าง  

1. ร่างพระราชก าหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ....   
1.1 จัดต้ังส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีไม่เป็นส่วน

ราชการ 
หรือรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล  และมี
วัตถุประสงค์ในการก ากับดูแล  ควบคุม ส่งเสริมและพัฒนาการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายและ
มาตรฐานสากล และเสนอแนะนโยบายต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการบินพลเรือนและการขนส่งทางอากาศต่อ
คณะกรรมการการบินพลเรือน   

1.2 ให้มีคณะกรรมการก ากับส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคณะหนึ่ง   
ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงคมนาคมและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอ่ืนอีกไม่เกินห้าคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง  
และมีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปี   ท าหนา้ท่ีในการควบคุมดูแลการด าเนินงานของส านักงานให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของส านักงาน 

1.3 ให้มีผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคนหนึ่ง ซ่ึง
คณะกรรมการ 

แต่งต้ังจากบุคคลท่ีได้รับการสรรหา มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละส่ีปีท าหน้าท่ีในการบรหิารกิจการของ
ส านักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อก าหนด  ระเบียบ ประกาศ นโยบายและ
มติของคณะกรรมการ 

1.4 ให้ส านักงานมีหน้าท่ีก ากับดูแลการบินพลเรือนและควบคุมกิจการการบินพลเรือน 
โดยมี 

อ านาจในการออกข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ และค าส่ังเก่ียวกับการบินพลเรือนให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลท่ีเป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ และก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติในเร่ืองท้ังปวงท่ีเก่ียวกับการบินพลเรือนด้วย 

1.5 ให้ส านักงานมีอ านาจเรียกเก็บค่าธรรมเนียมก ากับการบินพลเรือนจากผู้ด าเนินการ 
เดินอากาศและผู้จ าหน่ายน้ ามนัเช้ือเพลิงตามอัตราท่ีส านักงานก าหนดโดยได้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
การบินพลเรือน   

1.6 ให้รัฐมนตรีมีอ านาจก ากับดูแลส านักงานให้ด าเนินการตามกฎหมาย   นโยบายและ
แผนซ่ึง 

คณะกรรมการการบินพลเรือนก าหนดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ  รวมท้ังมีอ านาจส่ังยับยั้งการกระท า
ของส านักงานหรือผู้อ านวยการที่เห็นว่าขัดต่อนโยบายหรือแผนดังกล่าว 

1.7 ให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอ านาจก ากับการด าเนินงานของส านักงานและ 
ผู้อ านวยการให้ด าเนินงานให้ทันต่อเหตุการณ์ ถูกต้อง และครบถ้วน ตามกฎหมายและตามอนุสัญญา  

1.8 ให้ส านักงานวางและถือไว้ซ่ึงระบบบัญชีท่ีเหมาะสมแก่กิจการและเป็นไปตามหลัก
สากล  

และจัดให้มีการตรวจสอบภายในโดยผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจ า และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ 



 
 

1.9 ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่ีส านักงานการตรวจ
เงิน 

แผ่นดินให้ความเห็นชอบ  เป็นผู้สอบบัญชีและประเมินผลการใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของส านักงานทุกรอบปี  
       1.10 ให้ส านักงานจัดท ารายงานการด าเนินงานประจ าปีเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ 
เผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชน 
 1.11 ก าหนดบทเฉพาะกาลให้รัฐมนตรีแต่งต้ังผู้มีความรู้ความสามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อ านวยการจนกว่าจะมีการแต่งต้ังผู้อ านวยการตามพระราชก าหนดนี้และให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการของกองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน กองมาตรฐานสนามบิน  ส านักก ากับ
กิจการขนส่งทางอากาศ  ส านักมาตรฐานการบิน ยกเว้นท่ีเก่ียวกับงานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และ
งานนิรภัยการบินและสอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุและส านักส่งเสริมและพัฒนากิจการขนส่งทาง
อากาศ มาปฏิบัติงานท่ีส านักงานเป็นการชั่วคราว  
 1.12 ให้ข้าราชการ ลูกจ้าง  และพนักงานราชการของกรมการบินพลเรือนท่ีประสงค์จะ
เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของส านักงาน ให้แสดงความจ านงเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีพระราช
ก าหนดนี้บังคับใช้ และให้ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง เม่ือได้ผ่านการคัดเลือกหรือประเมินจาก
ผู้อ านวยการแล้ว 
 2. ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. ....  
  2.1 เพิ่มบทนิยามค าว่า “ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” และ 
“ผู้อ านวยการ”  
  2.2 แก้ไขบทนิยามค าว่า “พนักงานเจ้าหน้าท่ี” และ “อธิบดี”  
  2.3 ก าหนดให้ส่วนราชการที่ประสงค์จะใช้สนามบินอนุญาตหรือท่ีขึ้นลงช่ัวคราวอนุญาต
ของส่วนราชการเพื่อบริการสาธารณะ  จะต้องด าเนินการภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ด้วย  
 2.4 ตัดอ านาจของรัฐมนตรีในการแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีออกโดยก าหนดให้เป็น
อ านาจของผู้อ านวยการ 
 2.5 ให้ผู้อ านวยการมีอ านาจหน้าท่ีในการออกข้อบังคับ ข้อก าหนด  ระเบียบ ประกาศ 
และค าส่ังตามพระราชก าหนดนี ้
 2.6 เพิ่มเติมอ านาจของคณะกรรมการการบินพลเรือนในการให้ความเห็นชอบข้อบังคับ
ท่ีออกโดยผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และอัตราค่าธรรมเนียมก ากับการบินพล
เรือน รวมท้ังให้อ านาจในการเรียกผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พนักงานหรือบุคคล
ใดในส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมาช้ีแจงข้อเท็จจริง หรือส่ังให้ด าเนินการ หรือระงับการ
ด าเนินการใด ๆ ท่ีเห็นว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศหรือต่อการบินพล
เรือนได้ 
 2.7 ยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการเทคนิค เนื่องจากผู้แทนกรมการบินพล
เรือนได้ยืนยันในทางนโยบายว่า ได้ยกเลิกคณะกรรมการเทคนิค รวมท้ังให้อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
เทคนิคไปเป็นอ านาจหน้าท่ีของผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
 2.8 ตัดเร่ืองการให้กรมการบินพลเรือนเป็นหน่วยงานธุรการของคณะกรรมการการบิน
พลเรือนออก เนื่องจากเป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
 2.9 แก้ไขเพิ่มเติมให้การพิจารณาประเด็นทางเทคนิค เป็นดุลพินิจของผู้อ านวยการ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องจากยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับคณะกรรมการเทคนิคแล้ว 



 2.10 ตัดบทบัญญัติเก่ียวกับการยกเว้นการขอใบรับรองส าหรับสนามบินอนุญาตหรือท่ี
ขึ้นลงช่ัวคราวอนุญาตท่ีด าเนินการโดยกรมการบินพลเรือนหรือส่วนราชการใด ๆ ท่ีเปิดให้บริการแก่สาธารณะ 
ออก เพ่ือให้สนามบินอนุญาตหรือท่ีขึ้นลงช่ัวคราวอนุญาตดังกล่าว ท่ีเปิดให้บริการแก่สาธารณะ ต้อง
ด าเนินการขอใบรับรอง และด าเนินการอ่ืนใดให้เป็นไปตามบทบัญญัติท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ด้วย  
 2.11 ลดขั้นตอนการส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีเข้าไปด าเนินงานเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนท่ี
เกิดแก่สาธารณะในสนามบินอนุญาตหรือท่ีขึ้นลงช่ัวคราวอนุญาต โดยการให้อ านาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมหรือผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยส่ังพนักงานเจ้าหน้าท่ีเข้าไปด าเนินการได้
ทันที 
 2.12 ให้ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยท าหนา้ท่ีแจ้งหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ทราบเก่ียวกับข้อมูลอุบัติเหตุของอากาศยานใดในราชอาณาจักรหรือของอากาศยานไทยในต่างประเทศ เม่ือ
ได้รับแจ้งข้อมูลแล้ว 
 2.13 ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิทักษ์อากาศยานท่ีเกิดอุบัติเหตุ และให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการด าเนินการเก่ียวกับ
อุบัติเหตุของอากาศยาน  
 2.14 แก้ไขค าว่า “กฎกระทรวง” เป็นค าว่า “ข้อบังคับ” และ “ข้อก าหนด” 
 2.15 แก้ไขค าว่า “ข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน” เป็นค าว่า “ข้อบังคับ” 
และ “ข้อก าหนด” 
 2.16 แก้ไขค าว่า “รัฐมนตรี” “ปลัดกระทรวงคมนาคม” “อธิบดี” “คณะกรรมการการ
บินพลเรือน” “คณะกรรมการเทคนิค” เป็นค าว่า “ผู้อ านวยการ” 
 2.17 แก้ไขค าว่า “กรมการบินพลเรือน” เป็น “กรมท่าอากาศยาน” และ “ส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย” 
 2.18 ให้บรรดากฎกระทรวง ข้อบังคับ ข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศ ค าส่ังท่ีใช้บังคับอยู่
ในวันก่อนวันท่ีพระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ มีผลใช้บังคับต่อไป 
 2.19 ให้บรรดาใบอนุญาต ใบรับรอง ใบส าคัญ หนังสืออนุญาต หนังสือรับรอง การ
อนุญาต การด าเนินการใด ๆ หรือเง่ือนไขท่ีก าหนดโดยชอบตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ 
พ.ศ. 2497 ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดนี้เป็นใบอนุญาต ใบรับรองใบส าคัญ หนังสืออนุญาต 
หนังสือรับรอง การอนุญาต การด าเนินการใด ๆ หรือเง่ือนไขท่ีออกโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 
2497 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชก าหนดนี้ 
 2.20 ให้สนามบินอนุญาตหรือท่ีขึ้นลงช่ัวคราวอนุญาตท่ีให้บริการแก่สาธารณะซ่ึง
ด าเนินการโดยส่วนราชการก่อนวันท่ีพระราชก าหนดนี้ใช้บังคับ ยังคงด าเนินการได้ต่อไป โดยให้ผู้อ านวยการ
ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เข้าด าเนินการตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความ
ปลอดภัยหรือไม่ 
  3. ร่างพระราชก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปรบัปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
2545 พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม พ.ศ. .... จะ
เป็นการปรับปรุงโครงสร้างและอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานด้านการบินพลเรือนของประเทศไทย ดังนี้ 
 

เร ื่อง ปจัจบุนั ใหม ่
1. โครงสร้าง กรมการบนิพลเรือน กรมท่าอากาศยาน ส านักงานการบนิพลเรอืนแห่ง

ประเทศไทย 

2. อ านาจหน้าที ่ 1. สง่เสรมิพฒันาและก ากบัดแูลการ 1. สง่เสรมิพฒันาโครงข่ายสง่เสรมิ 1. ก ากบัดแูลการบนิพลเรอืนและ



บนิพลเรอืนของประเทศ ให้มีความ

ปลอดภัยและมีระเบียบ 

 

 

 

 

2. พัฒนาโครงข่ายและบริการขนส่ง

ทางอากาศที่ปลอดภัยสม่ าเสมอ                  

มีประสิทธภิาพ  และถูกหลกัเศรษฐกจิ 

 

 

กจิการท่าอากาศยานและท่าอากาศ

ยานให้มีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

2. ศึกษาวิเคราะห์ความจ าเป็นและ

ความเป็นไปได้ในการมีสนามบินแห่ง

ใหม่การก่อสร้างสนามบิน และการ

ด าเนินการ 

ควบคมุกจิการการบนิพลเรอืน   

โดยมีอ านาจในการออกข้อบังคับ 

ข้อก าหนด  ระเบียบ ประกาศ และ

ค าสั่งเกี่ยวกับการบินพลเรอืนให้

เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เปน็

ปัจจุบนัและทนัต่อเหตุการณ์   

2. เรียกเก็บค่าธรรมเนียมก ากับการ

บินพลเรือนจากผูด้ าเนินการ

เดินอากาศและผูจ้  าหน่ายน้ ามัน

เชื้อเพลิง 

3. ส่วนราชการ / 

หน่วยงานภายใน 

สว่นราชการกรมการบนิพลเรอืน             

มดีงัตอ่ไปนี้  

(1) ส านกับรหิารกลาง 

(2) กองมาตรฐาน 

การรกัษาความปลอดภยัการบนิ           

พลเรอืน  

(3) กองมาตรฐานสนามบนิ 

(4) ท่าอากาศยาน 

(5) ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 

(6) ส านกักฎหมาย 

(7) ส านกัก ากบักจิการขนสง่ทาง

อากาศ 

(8) ส านกัพฒันาท่าอากาศยาน 

(9) ส านกัมาตรฐานการบนิ 

(10) ส านกัสง่เสรมิและพฒันา

กจิการขนสง่ทางอากาศ 

สว่นราชการกรมทา่อากาศยาน มี

ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ส านกังานเลขานกุาร 

(2) กองกอ่สร้างและบ ารงุรกัษา 

(3) กองกฎหมาย 

(4) กองคลงั 

(5) กองสง่เสรมิกจิการท่าอากาศ 

ยาน 

(6) ท่าอากาศ ตามจ านวนท่า 

อากาศยานทีอ่ย ูใ่นความดแูล 

หน่วยงานภายในส านักงานฯ                     

มีดังต่อไปนี้  

(1) กองมาตรฐานการรกัษา 

ความปลอดภัยการบินพลเรอืน 

(2) กองมาตรฐานสนามบิน 

(3) ส านักก ากับกจิการขนส่ง 

  ทางอากาศ 

(4) ส านักมาตรฐานการบนิ  

(ยกเว้นที่เกี่ยวกับงานค้นหาและ

ช่วยเหลืออากาศยานและงาน

นิรภัยการบนิและสอบสวนอากาศ

ยานประสบอุบัติเหตุให้ไปเปน็ของ 

ปภ.มท.)  

(5) ส านักสง่เสริมและพัฒนา 

กิจการขนสง่ทางอากาศ 

 


