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ประกาศกระทรวงคมนาคม 
เรื่อง   หลักเกณฑการขออนุญาตและเงือ่นไขในการบงัคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมนีักบนิ 

ประเภทอากาศยานทีค่วบคมุการบินจากภายนอก 

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีมาตรา  ๒๔  แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ  พ.ศ.  ๒๔๙๗  กําหนดใหรัฐมนตร ี

มีอํานาจอนุญาตและกําหนดเงื่อนไขการบังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบิน  รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม  จึงออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือ 

ปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบิน  ประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก  ดังตอไปนี้ 

ขอ  ๑  ประกาศนี้เรียกวา  “ประกาศกระทรวงคมนาคม  เรื่อง  หลักเกณฑการขออนุญาต 

และเงื่อนไขในการบังคับหรือปลอยอากาศยานซึ่งไมมีนักบิน  ประเภทอากาศยานท่ีควบคุมการบิน 

จากภายนอก  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

ขอ  ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

ขอ  ๓  ในประกาศนี้ 

“อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก”  หมายความวา  อากาศยานที่ควบคุมการบิน 

โดยผูควบคุมการบินอยูภายนอกอากาศยานและใชระบบควบคุมอากาศยาน  ทั้งนี้  ไมรวมถึงเครื่องบินเล็ก

ซึ่งใชเปนเครื่องเลนตามกฎกระทรวงกําหนดวัตถุซึ่งไมเปนอากาศยาน  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

“ระบบควบคุมอากาศยาน”  หมายความวา  ชุดอุปกรณอันประกอบดวยเครื่องเชื่อมโยงคําส่ัง

ควบคุมหรือการบังคับอากาศยาน  รวมทั้งสถานีหรือสถานที่ติดตั้งชุดอุปกรณเหลานี้หรือเครื่องมือท่ีใช 

ควบคุมการบินจากภายนอกและตัวอากาศยานดวย 

ขอ  ๔  อากาศยานท่ีควบคุมการบินจากภายนอกตามประกาศนี้แบงเปน  ๒  ประเภท  ดังนี้ 

(๑) ประเภทท่ีใชเพ่ือวัตถุประสงคในการเลนเปนงานอดิเรก  เพ่ือความบันเทิง  หรือเพ่ือการกีฬา  

แบงออกเปน  ๒  ขนาด  คือ 

   (ก)  ที่มีน้ําหนักไมเกิน  ๒  กิโลกรัม 

 (ข)  ที่มีน้ําหนักเกิน  ๒  กิโลกรัมแตไมเกิน  ๒๕  กิโลกรัม 
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(๒) ประเภทที่ใชเพ่ือวัตถุประสงคอื่นนอกจาก  (๑)  ที่มีน้ําหนักไมเกิน  ๒๕  กิโลกรัม  ดังตอไปนี้ 

 (ก)  เพ่ือการรายงานเหตุการณหรือรายงานการจราจร  (ส่ือมวลชน) 

 (ข)  เพ่ือการถายภาพ  การถายทําหรือการแสดงในภาพยนตรหรือรายการโทรทัศน 

 (ค)  เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน 

 (ง)  เพ่ือการอื่น ๆ 

ขอ  ๕  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอนุญาตใหบังคับหรือปลอยอากาศยานท่ีมีน้ําหนัก 

ไมเกิน  ๒  กิโลกรัม  ที่ใชเพ่ือวัตถุประสงคในการเลนเปนงานอดิเรก  เพ่ือความบันเทิง  หรือเพ่ือการกีฬา

ตามขอ  ๔  (๑)  (ก)  ได  โดยผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตองมีอายุเกินกวา  ๑๘  ปบริบูรณ  เวนแต 

จะมีผูแทนโดยชอบธรรมควบคุมดูแล  และตองปฏิบัติตามเงื่อนไข  ดังตอไปนี้ 

(๑) กอนทําการบิน 

 (ก)  ตรวจสอบวาอากาศยานอยูในสภาพที่สามารถทําการบินไดอยางปลอดภัย  ซึ่งรวมถึง

ตัวอากาศยานและระบบควบคุมอากาศยาน 

 (ข)  ไดรับอนุญาตจากเจาของพ้ืนที่ที่จะทําการบิน 

 (ค)  ทําการศึกษาพ้ืนที่และชั้นของหวงอากาศที่จะทําการบิน 

 (ง)  มีแผนฉุกเฉิน  รวมถึงแผนสําหรับกรณีเกิดอุบัติเหตุ  การรักษาพยาบาล  และ 

การแกปญหากรณีไมสามารถบังคับอากาศยานได 

(๒) ระหวางทําการบิน 

 (ก)  หามทําการบินในลักษณะที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต  รางกาย  ทรัพยสิน 

และรบกวนความสงบสุขของบุคคลอื่น 

 (ข)  หามทําการบินเขาไปในบริเวณเขตหาม  เขตกํากัด  และเขตอันตรายตามที่ประกาศใน  

เอกสารแถลงขาวการบินของประเทศไทย  (Aeronautical  Information  Publication – Thailand  

หรือ  AIP – Thailand)  รวมทั้ง  สถานท่ีราชการ  หนวยงานของรัฐ  โรงพยาบาล  เวนแตจะไดรับอนุญาต 

จากหนวยงานเจาของพ้ืนที่ 

 (ค)  แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะตองไมมีส่ิงกีดขวาง 

 (ง)  ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตองสามารถมองเหน็อากาศยานไดตลอดเวลาที่ทําการบิน  

และหามทําการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกลองบนอากาศยานหรืออุปกรณอื่นท่ีมีลักษณะใกลเคียง 
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 (จ)  ตองทําการบินในระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตก  ซึ่งสามารถมองเห็น

อากาศยานไดอยางชัดเจน 

 (ฉ)  หามทําการบินเขาใกลหรือเขาไปในเมฆ 

 (ช)  หามทําการบินภายในระยะเกากิโลเมตร  (หาไมลทะเล)  จากสนามบินหรือที่ขึ้นลง

ชั่วคราวของอากาศยาน  เวนแตไดรับอนุญาตจากเจาของหรือผูดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือท่ีขึ้นลง

ชั่วคราวอนุญาต 

 (ซ)  หามทําการบินโดยใชความสูงเกินเกาสิบเมตร  (สามรอยฟุต)  เหนือพ้ืนดิน 

 (ฌ)  หามทําการบินเหนือเมือง  หมูบาน  ชุมชน  หรือพ้ืนท่ีที่มีคนมาชุมนุมอยู 

 (ญ)  หามบังคับอากาศยานเขาใกลอากาศยานซึ่งมีนักบิน 

 (ฎ)  หามทําการบินละเมิดสิทธิสวนบุคคลของผูอื่น 

 (ฏ)  หามทําการบินโดยกอใหเกิดความเดือดรอน  ความรําคาญ  แกผูอื่น 

 (ฐ)  หามสงหรือพาวัตถุอนัตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณปลอยแสงเลเซอร

ติดไปกับอากาศยาน 

 (ฑ)  หามทําการบินโดยมีระยะหางในแนวราบกับบุคคล  ยานพาหนะ  ส่ิงกอสราง   

หรืออาคาร  นอยกวาสามสิบเมตร  (หนึ่งรอยฟุต) 

เมื่อปรากฏวา  ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดขางตนได  

ใหระงับการบังคับหรือปลอยอากาศยาน  เวนแตจะไดรับอนุญาตตามขอ  ๑๗ 

ขอ  ๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอนุญาตใหบังคับหรือปลอยอากาศยานที่มีน้ําหนักเกินกวา  

๒  กิโลกรัมแตไมเกิน  ๒๕  กิโลกรัม  ที่ใชเพ่ือวัตถุประสงคในการเลนเปนงานอดิเรก  เพ่ือความบันเทิง  

หรือเพ่ือการกีฬาตามขอ  ๔  (๑)  (ข)  ได  เมื่อผูบังคับหรือปลอยอากาศยานมีคุณสมบัติและลักษณะ 

ตามขอ  ๗  และไดขึ้นทะเบียนตามขอ  ๘  โดยผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตองปฏิบัติตามเงื่อนไข 

ที่กําหนดตามขอ  ๙ 

ขอ  ๗  ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตามขอ  ๖  ตองมีคุณสมบัติและลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

(๒)  ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ 
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(๓)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด

หรือกฎหมายวาดวยศุลกากร 

ขอ  ๘  ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตามขอ  ๖  ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตออธิบดีพรอมดวย

เอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

(๒)  สําเนาทะเบียนบาน 

(๓)  แบบ  ย่ีหอ  หมายเลขประจําตัวเครื่อง  จํานวน  และสมรรถนะของอากาศยาน  รวมทั้ง

อุปกรณที่ติดตั้ง 

(๔)  สําเนากรมธรรมประกันภัย  ซึ่งคุมครองความเสียหายอันเกิดแกรางกาย  ชีวิต  ตลอดจน

ทรัพยสินของบุคคลที่สาม  วงเงินประกันไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง 

(๕)  วัตถุประสงคของการใชอากาศยาน 

(๖)  ขอบเขตของพ้ืนที่  ตําแหนงทางภูมิศาสตรท่ีจะทําการบิน 

(๗)  ขอมูลติดตอของผูย่ืนคําขอลงทะเบียน 

(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

ของบุคคลท่ีสาม  วงเงินประกันไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง 
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(๒) ระหวางทําการบิน 

 (ก)  ดําเนินการตาม  ขอ  ๕  (๒)  (ก)  ถึง  (ฐ)   

 (ข)  หามทําการบินโดยมีระยะหางในแนวราบกับบุคคล  ยานพาหนะ  ส่ิงกอสราง  อาคาร 

ที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติการบินนอยกวาหาสิบเมตร  (หนึ่งรอยหาสิบฟุต) 

 (ค)  เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแกอากาศยาน  ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานแจงอุบัติเหตุนั้น 

ตอพนักงานเจาหนาท่ีโดยไมชักชา 

เมื่อปรากฏวา  ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว 

ตามวรรคหนึ่ง  ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังใหแกไขการกระทํานั้นภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  หากไมดําเนินการ

หรือการฝาฝนหรือการไมปฏิบัติดังกลาวจะกอใหเกิดความไมปลอดภัย  ใหอธิบดีมีอํานาจส่ังเพิกถอน 

การขึ้นทะเบียนตามขอ  ๖  ได   

ขอ  ๑๐  รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมอนุญาตใหบังคับหรือปลอยอากาศยานที่มีน้ําหนัก 

ไมเกิน  ๒๕  กิโลกรัม  ที่ใชเพ่ือวัตถุประสงคอื่นตามขอ  ๔  (๒)  ได  เมื่อผูบังคับหรือปลอยอากาศยาน 

มีคุณสมบัติและลักษณะตามขอ  ๑๑  และไดขึ้นทะเบียนตามขอ  ๑๒  โดยผูบังคับหรือปลอยอากาศยาน

ตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดตามขอ  ๑๓ 

ขอ ๑๑ ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตามขอ  ๑๐  ตองมีคุณสมบัติและลักษณะ  ดังตอไปนี้ 

(๑) เพ่ือการรายงานเหตุการณหรือรายงานการจราจร  (ส่ือมวลชน)  ตองเปนนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้น

โดยมีวัตถุประสงคและดําเนินการดานส่ือสารมวลชน  เชน  หนังสือพิมพ  วารสาร  วิทยุ  และโทรทัศน  

เปนตน 

(๒) เพ่ือการถายภาพ  การถายทําหรือการแสดงในภาพยนตรหรือรายการโทรทัศน  ตองเปน 

   (ก) บุคคลธรรมดา 

  ๑)  มีอายุไมต่ํากวาย่ีสิบปบริบูรณ 

  ๒)  ไมเปนผูมีพฤติการณอันเปนภัยตอความมั่นคงของประเทศ 

  ๓)  ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกในความผิดตามกฎหมาย 

วาดวยยาเสพติดหรือกฎหมายวาดวยศุลกากร 

 (ข) นิติบุคคล  ซึ่งผูแทนนิติบุคคลและผูจัดการของนิติบุคคลนั้น  มีคุณสมบัติตาม  (ก) 



 หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๓) เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน  ตองเปนนิตบิุคคลที่จัดตัง้ขึน้โดยมวีัตถุประสงคและดําเนินการ 

เพ่ือการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน 

(๔) เพ่ือการอื่น  ตองมีคุณสมบัติและลักษณะตาม  (๒)  (ก)  (ข) 

ขอ  ๑๒  ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานตามขอ  ๑๐  ย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตออธิบดีพรอมดวย

เอกสารและหลักฐานแสดงรายละเอียด  ดังตอไปนี้ 

(๑) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนเปนนิติบุคคล 

 (ก)  หนังสือรับรองหรือหลักฐานการเปนนิติบคุคล  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  ย่ีหอ  หมายเลขประจําตัวเครื่อง  จํานวน  และสมรรถนะของอากาศยาน  รวมทั้ง

อุปกรณที่ติดตั้ง 

 (ช)  สําเนากรมธรรมประกันภัย  ซึ่งคุมครองความเสียหายอันเกิดแกรางกาย  ชีวิต  ตลอดจน

ทรัพยสินของบุคคลที่สาม  วงเงินประกันไมต่ํากวาหนึ่งลานบาทตอครั้ง 

 (ซ)  วัตถุประสงคของการใชอากาศยาน 

 (ฌ)  ขอบเขตของพ้ืนท่ี  ตําแหนงทางภูมิศาสตรท่ีจะทําการบิน 

 (ฎ)  ขอมูลติดตอของผูย่ืนคําขอลงทะเบียน 

 (ฏ)  คํารับรองวาผูแทนนิติบุคคลและผูจัดการของนิติบุคคล  มีคุณสมบัติและลักษณะ 

ตามขอ  ๑๑  (๒) 



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๓๒   ตอนที่   ๘๖   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   สิงหาคม   ๒๕๕๘ 
 

 

(๒) กรณีผูขอขึ้นทะเบียนเปนบุคคลธรรมดา 

 (ก)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือสําเนาหนังสือเดินทาง 

 (ข)  สําเนาทะเบียนบาน 

 (ค)  รายการตาม  (๑)  (ฉ)  ถึง  (ฏ) 

ขอ  ๑๓  ใหผูบังคับหรือปลอยอากาศยานที่ไดขึน้ทะเบียนตามขอ  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  ไมตัดสิทธิผูขอที่จะย่ืนคําขอใหม 

ขอ  ๑๕  หนังสือการขึ้นทะเบียนตามขอ  ๑๔  ใหมีอายุสองป  นับแตวันที่ออกหนังสือ 

ขอ  ๑๖  เมื่อผูไดรับหนังสือการขึ้นทะเบียนประสงคจะใชอากาศยานท่ีขึ้นทะเบียนไวตอไป   

ใหย่ืนคําขอขึ้นทะเบียนตามขอ  ๘  หรือขอ  ๑๒  แลวแตกรณี  ตออธิบดี  กอนวันที่หนังสือการขึ้นทะเบียน

ส้ินอายุไมนอยกวาสามสิบวัน 

ขอ  ๑๗  ในกรณีที่ผูบังคับหรือปลอยอากาศยานไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขตามท่ีกําหนด 

ในขอ ๕  ขอ ๙  และ  ขอ ๑๓  และมีหนังสือแจงใหอธิบดีทราบแลว  ใหอธิบดีมีอํานาจอนุญาตใหผูบังคับ 

หรือปลอยอากาศยานปฏิบัติแตกตางไปจากท่ีกําหนดได  ทั้งนี้  อธิบดีอาจกําหนดเงื่อนไขและขอจํากัด

เพ่ิมเติมเพ่ือความปลอดภัยไวดวยก็ได 

ขอ  ๑๘  ผูใดประสงคจะบังคับหรือปลอยอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอกที่มีน้ําหนักเกิน  

๒๕  กิโลกรัม  ใหย่ืนขออนุญาตตออธิบดีเปนกรณีไป  และจะบังคับหรือปลอยอากาศยานไดตอเมื่อไดรับ 

อนุญาตเปนหนังสือจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม  และตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด 

 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๒  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลอากาศเอก  ประจิน  จ่ันตอง 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 


