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0. บทน า 
กองก ากับมาตรฐานบริการระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน

(Communication Navigation Surveillance Oversight Division) และกองก ากับมาตรฐานอุตุนิยมวิทยาการ
บิน (Aeronautical Meteorology Oversight Division) ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (Air Navigation 
Service Standards Department) ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (Civil Aviation Authority       
of Thailand) ร่วมกันจัดท าแนวปฏิบัติการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
ประเภทระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา
การบิน ที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยแสดงถึงกระบวนงานที่ประกอบด้วยกฎเกณฑ์ ขั้นตอน และกรอบระยะเวลา
ด าเนินการที่ชัดเจน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวก        
ในการเดินอากาศเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ และช่วยลดข้อผิดพลาดในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และ
ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน 

0.1 ความเป็นมา 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497       
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ      
พ.ศ. 2497 ที่ก าหนดให้บุคคลใดที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ  
ตามมาตรา 52 ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ก าหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงว่าการจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศจะเป็นไปตามท่ี
ก าหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ผู้อ านวยการส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จึงออกประกาศก าหนดเรื่องการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
ดังนั้น หากบุคคลใดมีความประสงค์จะจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ จึงต้องขอรับใบอนุญาต
จากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเสียก่อน โดยจะต้องจัดเตรียมรายละเอียด หลักฐานและเอกสารใน
การขอใบอนุญาตแนบมาพร้อมค าขอด้วย 

0.2 วัตถุประสงค ์

แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทระบบการสื่อสาร 
ระบบช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน จัดท าขึ้นเพ่ือ       
ให้ค าแนะน าและแนวทางปฏิบัติตามส าหรับผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ ได้เข้าใจในกระบวนการ ระยะเวลาการด าเนินการ และสามารถใช้เป็นแนวปฏิบัติในการขอรับใบอนุญาต
จัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ โดยเป็นไปตามประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ .ศ. 2563 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

โดยแนวปฏิบัติเล่มนี้มิได้มีสถานะเป็นกฎหมายและมิได้เป็นการอธิบายกฎหมาย เพียงแต่ให้ค าแนะ       
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงแนวทางการน าไปปฏิบัติใช้ประกอบกระบวนการขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวก   
ในการเดินอากาศ 
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0.3 ขอบเขตของแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติเล่มนี้ใช้ส าหรับผู้ขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ที่เป็นไปตาม
ประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวย      
ความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยแนวปฏิบัติมีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้ 

1) แนะน าการใช้ ภาคผนวก ก ข ค ง จ แนบท้ายประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง 
การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ .ศ. 2563 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 

2) แสดงถึงกระบวนตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ จนกระท่ังสิ้นสุดกระบวนการ 

3) อธิบายถึงแต่ละขั้นตอนในกระบวนการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
รวมถึงแนวทางในการคืนค าขอ 

ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกใบอนุญาติจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ โดยแนวปฏิบัติเล่มนี้จะใช้ส าหรับการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยสะดวกในการ
เดินอากาศ 4 ประเภท ดังนี้ 

1) ประเภทระบบการสื่อสาร 
2) ประเภทระบบช่วยการเดินอากาศ 
3) ประเภทระบบติดตามอากาศยาน 
4) ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน 

0.4 วันที่มีผลบังคับใช้ 

แนวปฏิบัตินี้ได้จัดท าขึ้นเป็นฉบับที่ 4 และได้รับการอนุมัติการใช้งาน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

0.5 เอกสารอ้างอิง 

1) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2) กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
3) กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 
4) กฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมและอัตราขั้นสูงส าหรับค่าบริการในสนามบิน พ.ศ. 2554 
4) ข้อบังคับของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๘ ว่าด้วยมาตรฐานการบริการการเดินอากาศ 

ด้านระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน 
5) ข้อบังคับของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่  ๑๙ ว่าด้วยมาตรฐานการบริการ                

การเดินอากาศ ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
6) ข้อก าหนดของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยมาตรฐานสนามบิน 
7) ประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตเครื่องอ านวยความ

สะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
8) ประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง มาตรฐานคู่มือการด าเนินงานเครื่องอ านวยความ

สะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2564 
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9) ระเบียบส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการตามมาตรา 5/1        
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2560 
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1. เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

การออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ แบ่งตามประเภทการให้บริการของ
เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศไดด้ังต่อไปนี้ 

1.1 เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทระบบการสื่อสาร 

เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทระบบการสื่อสาร หมายถึงระบบสื่อสารระยะไกล
ส าหรับการเดินอากาศระหว่างภาคพ้ืนดินกับภาคอากาศ หรือระหว่างภาคพ้ืนดินกับภาคพ้ืนดิน แบ่งออกเป็นชนิด
ต่างๆ ซึ่งแต่ละชนิดจะครอบคลุมบริการย่อยโดยสัญญาณที่ไม่จ ากัดรูปแบบ เช่น เสียงหรือข้อมูล และไม่จ ากัด
จ านวนความถี่วิทยุที่ให้บริการ ได้แก่ 

1.1.1 ระบบการสื่อสารประจ าที่ แบ่งออกเป็นระบบต่างๆ ได้แก่ 

ก) Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)  

ข) Aeronautical Message Handling System (AMHS) 

ค) ระบบอ่ืนๆ ตามท่ีผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

1.1.2 ระบบการสื่อสารเคลื่อนที่ เช่น ระบบ Air-ground VHF/HF communication system 

แบ่งออกเป็นเขตการให้บริการต่างๆ ดังนี้ 

ก) เขตบริเวณสนามบิน (Aerodrome Control) 

ข) เขตประชิดสนามบิน (Approach Control) 

ค) เขตพ้ืนที่เส้นทางบิน (Area Control) 

ง) เขตการให้บริการอ่ืนๆ ตามท่ีผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

1.1.3 ชนิดอื่นๆ ตามท่ีผู้อ านวยการประกาศก าหนด 
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1.2 เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทระบบช่วยการเดินอากาศ 

เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทระบบช่วยการเดินอากาศ หมายถึงระบบสัญญาณ
ภาคพ้ืนดิน หรือสัญญาณวิทยุจากดาวเทียมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุต าแหน่ง การน าร่องและการน าร่อนแก่
อากาศยาน แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้  

1.2.1 Non-Directional Radio Beacon (NDB) 

1.2.2 VHF Omnidirectional Radio Range (VOR)  

1.2.3 Distance Measuring Equipment (DME) 

1.2.4 Instrument Landing System (ILS)  

1.2.5 GNSS Augmentation System 

1.2.6 ชนิดอื่นๆ ตามท่ีผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

1.3 เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทระบบติดตามอากาศยาน 

 เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทระบบติดตามอากาศยาน หมายถึงระบบสัญญาณวิทยุ
ภาคพ้ืน หรือสัญญาณวิทยุจากดาวเทียมที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุต าแหน่ง หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอากาศยาน 
แก่พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ หรือนักบินในอากาศยาน แบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ 

1.3.1 Primary Surveillance Radar (PSR) 

1.3.2 Secondary Surveillance Radar (SSR) 

1.3.3 Surface Movement Radar (SMR) 

1.3.4 Multilateration (MLAT) 

1.3.5 Automatic Dependent Surveillance-broadcast (ADS-B) 

1.3.6 ชนิดอื่นๆ ตามที่ผู้อ านวยการประกาศก าหนด 

1.4 เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน 

เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน  หมายถึงเครื่องมือ
ตรวจอากาศด้านการบิน ซ่ึงแบ่งออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้ 

1.4.1 ระบบตรวจอากาศอัตโนมัติ (Automated Weather Observing System - AWOS) 

ระบบ AWOS (Automated Weather Observing System)  เป็นระบบตรวจอากาศการบินที่อ านวย
ความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจอากาศในการตรวจและรายงานข่าวอากาศการบินประเภท METAR, SPECI, 
MET REPORT และ SPECIAL ซึ่งมีข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ต้องรายงานประกอบด้วย ทิศทางและความเร็วลมผิวพ้ืน 
(surface wind direction and speed) ทัศนวิสัย (visibility) ทัศนวิสัยบนทางวิ่ง (runway visual range) 
สภาพอากาศปัจจุบัน (present weather range) ปริมาณเมฆและความสูงของฐานเมฆ (cloud amount and 
cloud base) อุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ าค้าง (air temperature and dew-point temperature) และ
ความกดอากาศ (atmospheric pressure) ระบบ AWOS มีอุปกรณ์ตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยา 
(meteorological element) หลายชนิด ติดตั้งบริเวณใกล้ทางวิ่ง (runway) โดยมีต าแหน่งติดตั้งและความสูงของ
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อุปกรณ์ตรวจวัดแต่ละชนิดเป็นไปตามาตรฐานที่ก าหนด ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาที่ตรวจวัดได้จากอุปกรณ์ตรวจวัดต่างๆ 
เหล่านี้จะถูกส่งไปที่ระบบประมวลผล (Central Data Unit) เพ่ือน าไปแสดงค่าของการตรวจวัดที่จอแสดงผล 
(Monitor Display) ที่ติดตั้งอยู่ที่สถานีตรวจอากาศการบิน (Aeronautical Meteorological Station) และ
หอบังคับการบิน (Air Traffic Control Tower) ระบบ AWOS จะต้องมีอุปกรณ์ตรวจวัดที่สามารถตรวจวัดและ
แสดงผลข้อมูลตรวจวัดอย่างน้อยประกอบด้วย ข้อมูลความเร็วและทิศทางลมผิวพ้ืนทั้งค่าเฉลี่ ย 1 นาที และ
ค่าเฉลี่ย 10 นาที ค่าอุณหภูมิอากาศและอุณหภูมิจุดน้ าค้าง และค่าความกดอากาศ เพ่ือใช้ในการตรวจและรายงาน
ข่าวอากาศการบินประเภท METAR และ SPECI ส าหรับ ค่าทัศนวิสัย สภาพอากาศปัจจุบัน ปริมาณเมฆและ   
ความสูงของฐานเมฆ สามารถตรวจและรายงานได้ด้วยคน แต่หากจะต้องรายงาน MET REPORT และ SPECIAL 
ระบบ AWOS ควรมีอุปกรณ์ตรวจวัดค่าทัศนวิสัยด้วย ส าหรับสนามบินที่มีทางวิ่งแบบ พรีซิชั่น ประเภทที่สอง และ 
ประเภทที่สาม (precision approach runway category II, III) ตามมาตรฐานก าหนดให้จะต้องติดตั้ง 
transmissometers หรือ forward-scatter meters เพ่ือตรวจวัดค่า runway visual range (RVR) ด้วย 

1.4.2 ระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ (Low-Level Wind Shear Alert System หรือ LLWAS) ที่มีเสาวัดลม
เพ่ือตรวจวัดวินด์เชียร์ 

 ระบบ LLWAS (Low-Level Wind Shear Alert System) เป็นระบบตรวจวัดวินด์เชียร์ที่มีเสาวัดลม
จ านวน 6-18 ต้น ติดตั้งเป็นเครือข่ายรูปทรงเรขาคณิต (geometry) สามารถตรวจวัดวินด์เชียร์ได้ทั้งบริเวณที่มี
สภาพอากาศแจ่มใสและบริเวณที่มีพายุฟ้าคะนอง ในการติดตั้งระบบ LLWAS เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด     
ในการตรวจวัดวินด์เชียร์ จะต้องมีการส ารวจพ้ืนที่เพ่ือก าหนดต าแหน่งและความสูงของเสาวัดลมแต่ละต้น และ
ควรค านึงถึงจ านวนเสาวัดลมที่มีจ านวนมากพอเพ่ือให้สามารถตรวจวัดวินด์เชียร์ได้ครอบคุมพ้ืนที่บริเวณทางวิ่ง  
(Runway) และบริเวณที่เลยจากทางวิ่งออกไปในแนวขึ้น-ลงของอากาศยาน ก่อนติดตั้งใช้งานจริงต้องพิจารณา
ต าแหน่งติดตั้งและความสูงของเสาวัดลมโดยวิเคราะห์จากผลที่ได้จากการจ าลองการตรวจวัดวินด์เชียร์เพ่ือให้ได้   
ค่า POD (Probability of Detection) ของแต่ละพ้ืนที่มีค่าสูงพอสมควร  เช่น POD ที่ Runway มีค่า 90% และ
ค่า POD ที ่1MF, 2MF หรือ 3MF มีค่าตามความเหมาะสม ค่า POD ที่มีค่าใกล้ 100% แสดงว่าเมื่อเกิดวินด์เชียร์
แล้วระบบ LLWAS จะสามารถตรวจวัดและแจ้งเตือนเป็น Wind shear alert เพ่ือแจ้งเตือนให้นักบินหลีกเลี่ยง   
ไม่น าอากาศยานเข้าไปในบริเวณดังกล่าว ตามเกณฑ์มาตรฐานการแจ้งเตือนวินด์เชียร์ (wind shear alert) ระบบ 
LLWAS จะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลมตั้งแต่ 15 นอตขึ้นไป ส่วนการแจ้งเตือน microburst 
alert  ระบบ LLWAS ก็จะแจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของความเร็วลม ตั้งแต่ 30 นอตข้ึนไป 

1.4.3 ชนิดอื่นๆ ตามท่ีผู้อ านวยการประกาศก าหนด  
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2. การขอและการออกใบอนุญาตเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศใหม่ 
การจัดให้มีกระบวนการขอและการออกอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประเภท

ระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน และประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน 
เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่จะจัดตั้งนั้น เป็นไปตามมาตรฐานและกฎหมาย     
ที่ก าหนด ก่อนการน าไปใช้ในการให้บริการการเดินอากาศ 

โดยอาศัยอ านาจตามความในข้อ 5 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2497) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2550) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่ก าหนดให้บุคคลใดที่ประสงค์จะขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการเดินอากาศตามมาตรา 52 ให้ยื่นค าขอต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่ผู้อ านวยการส านักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก าหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงว่าการจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวก
ในการเดินอากาศจะเป็นไปตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน 

ผู้อ านวยการการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงได้ออกประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 
เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินกาศ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม ซึ่งได้ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ต้องเป็น
เจ้าของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่ขอรับใบอนุญาตจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง 
หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ที่จะติดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่จะจัดตั้งนั้น พร้อมทั้ง
ก าหนดให้ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ให้ยื่นค าขอพร้อม
เอกสารและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ 

2.1 แบบค าขอท่ีใช้ในการขออนุมัติก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

ตามแบบที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย         
เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้พนักงานเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นชอบในแบบก่อสร้างหรือติดตั้ง 
และเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ ได้แก่ 

2.1.1 ประเภทของผู้ขอรับใบอนุญาต 

กรณีบุคคลธรรมดา 

ก) ส าเนาทะเบียนบ้าน 

ข) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 

ค) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ โดยแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 
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กรณีนิติบุคคล 

ก) ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธิ 

ข) ส าเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ค) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล 

ง) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ โดยแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน
และส าเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอ านาจ และผู้รับมอบอ านาจ 

จ) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง) 

2.1.2 เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิในที่ดินที่จะติดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดินเพ่ือจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
กรณีไม่ได้เป็นผู้มีสิทธิในที่ดิน 

2.1.3 แบบแปลน (Drawing) แสดงรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง/ติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ และเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ แสดงรายละเอียดพร้อมรูปแสดงต าแหน่งที่ตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ รับรองแบบโดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วย
วิศวกร 

2.1.4 แผนด าเนินการจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

2.1.5 เอกสารวิเคราะห์ความเหมาะสมของต าแหน่งที่จะติดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
(เฉพาะประเภทระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ ระบบติดตามอากาศยาน) 

2.1.6 เอกสารผลสรุปการส ารวจต าแหน่งติดตั้ง Low-Level Wind Shear Alert System (LLWAS)    
ตามมาตรฐานการส ารวจ (เฉพาะประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) 

2.1.7 เอกสารผลการวิเคราะห์การตรวจวัดวินด์เชียร์แบบจ าลอง พร้อมแสดงผลค่า POD (Probability of 
Detection) เป็นเปอร์เซ็นต์ การตรวจวัดวินด์เชียร์ตามมาตรฐานการวิเคราะห์แบบจ าลอง  
(LLWAS) (เฉพาะประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา) 

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามทุกหน้าพร้อมประทับตรานิติบุคคลและรับรองส าเนาถูกต้อง 

2.2 หนังสือแจ้งการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศแล้วเสร็จ 

 ตามแบบที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอ
และการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เมื่อผู้
ขอรับใบอนุญาตได้ด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศแล้วเสร็จ ให้ยื่น
หนังสือพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าเพ่ือขอรับการตรวจสอบโดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 
วัน ก่อนก าหนดวันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประสงค์จะเปิดให้บริการ ได้แก่ 
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2.2.1 คู่มือการด าเนินงานเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ เพ่ือขอรับความเห็นชอบจาก
พนักงานเจ้าหน้าที่ 

2.2.2 แบบแผนผังแสดงรูปแบบการท างาน (System Configuration) และคุณสมบัติทางเทคนิค 
(Technical Specifications) ของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

2.2.3 คู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศของผู้ผลิต 

2.2.4 รายงานการส ารวจค่าจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดติดตั้ง (เฉพาะประเภทระบบช่วยการเดินอากาศ 
และระบบติดตามอากาศยาน 

2.2.5 แบบแปลนที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) พร้อมรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รับรองโดยผู้
ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวิศวกร 

2.2.6 ส าหรับเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามพระราชบัญญัติ
วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ต้องยื่นเอกสารหลักฐานการได้รับอนุญาตจาก กสทช. 

2.2.7 กรณีขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศส าหรับการให้บริการสาธารณะ 
ต้องมีเอกสารแสดงการจัดให้มีอะไหล่ส ารองที่แสดงว่าสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ เอกสารหลักฐานต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามทุกหน้าพร้อมประทับตรานิติบุคคลและรับรองส าเนาถูกต้อง 
และกรณีทีข่อจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ณ ที่ข้ึนลงชั่วคราวไม่ต้องยื่นเอกสาร 
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2.3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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2.4 ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับ รายละเอียด ระยะเวลา (วัน) ผู้รับผิดชอบ 
1 ผู้ที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ

เดินอากาศ จะต้องเป็นเจ้าของเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศที่ขอรับใบอนุญาต และจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ สิทธิ
ครอบครองหรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีที่จะติดตั้งเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการเดินอากาศท่ีจะจัดตั้งนั้น 
ยื่นค าขอและเอกสารหลักฐาน1 ต่อ กพท. (ฝ่ายมาตรฐานบริการการ
เดินอากาศ) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร
หลักฐาน 

1 ผู้ขอรับใบอนุญาต  
และ 
กพท. 

(ฝ่ายมาตรฐานบริการ
การเดินอากาศ) 

2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน2 ตามภาคผนวก ก ตาม
ประกาศฯ และให้ความเห็นชอบแบบก่อสร้างหรือติดตั้ง 
หากพบข้อบกพร่อง ผอ.กพท. พิจารณาใช้ทางเลือก ดังนี้ 
1. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข หรือ 
2. แจ้งคืนค าขอ 

14 – 253 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 

3 จัดท าหนังสือเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่อง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศในบริเวณดังกล่าวได้ 

3 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 

4 ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอ รวค. พิจารณาอนุมัต ิ 5 ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 

5 รวค. พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ โดยอาจขอค าปรึกษาอนุกรรมการหรือ
คณะกรรมการ  
- กรณีท่ี รวค. ไม่อนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง ผอ.กพท. 
พิจารณาด าเนินการแก้ไขตามที่ รวค. ไม่อนุมัติ และใช้ทางเลือก ดังนี้ 
1. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข หรือ 
2. คืนค าขอ 

7 – 154 

 
 

รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

กรณ ีรวค. ขอค าปรึกษาอนุกรรมการ รวค. พิจารณาก่อน 7 วัน และใช้
เวลาพิจารณาหลังจากได้รับความเห็น 15 วัน 

22 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

จัดท าวาระการประชุม 3 วัน และจัดส่งวาระให้กรรมการล่วงหน้า 5 วัน 8  
5.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1 คณะอนุกรรมการ

หลักเกณฑ์ฯ 
จัดท าวาระการประชุม 3 วัน และจัดส่งวาระให้กรรมการล่วงหน้า 5 วัน 8  
5.2 พิจารณากลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมของ กบร. 1 คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองฯ 
จัดท าวาระการประชุม 3 วัน และจัดส่งวาระให้กรรมการล่วงหน้า 5 วัน 8  
5.3 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1 คณะกรรมการ

การบินพลเรือน 
6 รับเรื่องพิจารณาอนุญาตจาก รวค. และส่งเรื่องคืน กพท. (ฝ่าย

มาตรฐานบริการการเดินอากาศ) 
3 ส านักงานปลัดกระทรวง

คมนาคม 
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7 จัดท าหนังสือรายงานผลการพิจารณาอนุมัติจาก รวค. และแจ้งให้ผู้
ขอรับใบอนุญาตด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งตามแบบก่อสร้างฯ ที่
ได้รับความเห็นชอบ 

1 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 

8 ด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวก ในการ
เดินอากาศ 

- ผู้ขอรับใบอนุญาต 
 

9 ยื่นหนังสือพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตามภาคผนวก ข แนบท้าย
ประกาศฯ พร้อมน าส่งคู่มือการด าเนินงานล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน 
ก่อนจะเปิดให้บริการ เมื่อการก่อสร้างหรือติดตั้งแล้วเสร็จ มายัง กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความ
ครบถ้วน 

1 ผู้ขอรับใบอนุญาต 
และ 
กพท. 

(ฝ่ายมาตรฐานบริการ
การเดินอากาศ) 

10 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐาน2 ตามภาคผนวก ข ตาม
ประกาศฯ และคู่มือการด าเนินงานและตรวจสอบการก่อสร้างหรือ
ติดตั้ง และกระบวนการด าเนินการ ณ สถานที่ติดตั้ง6 และจัดท า
รายงานเพื่อเสนอความเห็นชอบ หากพบข้อบกพร่อง ผอ.กพท. 
พิจารณาใช้ทางเลือก ดังนี้ 
1. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข หรือ 
2. แจ้งคืนค าขอ 

35 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 

11 จัดท าหนังสือเสนอ รวค. เพ่ือพิจารณา 3 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 
12 ตรวจสอบและกลั่นกรองเรื่องก่อนน าเสนอ รวค. พิจารณาอนุมัติ 5 ส านักงาน

ปลัดกระทรวง
คมนาคม 

13 พิจารณาอนุมัติให้จัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
โดยอาจขอค าปรึกษาอนุกรรมการหรือคณะกรรมการ 
- กรณีท่ี รวค. ไม่อนุมัติให้ด าเนินการก่อสร้างหรือติดตั้ง ผอ.กพท. 
พิจารณาด าเนินการแก้ไขตามที่ รวค. ไม่อนุมัติ และใช้ทางเลือก ดังนี้ 
1. ให้ผู้ขอรับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข หรือ 
2. คืนค าขอ 

15 รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม 

กรณ ีรวค. ขอค าปรึกษาอนุกรรมการ รวค. พิจารณาก่อน 7 วัน และใช้
เวลาพิจารณาหลังจากได้รับความเห็น 15 วัน 

224 

 
รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคม 

จัดท าวาระการประชุม 3 วัน และจัดส่งวาระให้กรรมการล่วงหน้า 5 วัน 8  

13.1 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1 คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ 

จัดท าวาระการประชุม 3 วัน และจัดส่งวาระให้กรรมการล่วงหน้า 5 วัน 8  

13.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ 1 คณะกรรมการ
การบินพลเรือน 

14 รับเรื่องพิจารณาอนุญาตจาก รวค. และส่งเรื่องคืน กพท. (ฝ่าย
มาตรฐานบริการการเดินอากาศ) 

3 ส านักงานปลัดกระทรวง
คมนาคม 
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15 ออกใบอนุญาต และแจ้งให้ผู้ขอรับใบอนุญาตช าระค่าธรรมเนียมตามท่ี 
กพท. (ฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ) เรียกเก็บ และรับใบอนุญาต 

3 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 
 

หมายเหตุ:  1  กรณีเอกสารไม่ครบถ้วน ให้น าส่งเอกสารภายใน 10 วัน นับจากวันที่แจ้ง กรณีไม่น าส่งเอกสาร
ภายในก าหนด พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาส่งคืนค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายใน 7 วันท าการ ทั้งนี้ 
หากประสงค์จะขออนุญาตสามารถยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดใหม่ได้  

2  กรณีเอกสารไม่ถูกต้อง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการพิจารณา ให้
ด าเนินการแก้ไขและน าส่งเอกสารภายใน 90 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง กรณีไม่ด าเนินการภายในก าหนด 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาส่งคืนค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายใน 7 วันท าการ (กรณีเอกสารต้อง
จัดหาจากต่างประเทศหรือเป็นผลการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาก าหนดระยะเวลาการแก้ไข
เอกสารตามความเหมาะสมโดยไม่เกิน 60 วัน) ทั้งนี้ หากประสงค์จะขออนุญาตสามารถยื่นค าขออนุญาตพร้อม
เอกสารหลักฐานที่ถูกต้องครบถ้วนตามที่ก าหนดใหม่ได้ 

3  ระยะเวลาขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ (14 วัน ส าหรับกรณีสถานที่ตั้งอยู่
นอกเขตสนามบิน และ 25 วัน ส าหรับกรณีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตสนามบิน)  

4  รวค. พิจารณา 7 วัน กรณีขอความเห็นจากคณะกรรมการการบินพลเรือน และ ใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ 
15 วัน 

5  ระยะเวลาจัดท าวาระการประชุม 3 วัน และจัดส่งวาระให้กรรมการล่วงหน้า 5 วัน ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลาการ
จัดการประชุมของคณะอนุกรรมการและ/หรือคณะกรรมการต่างๆ ซึ่งข้ึนอยู่กับก าหนดการนัดหมายประชุมของแต่
ละคณะ 

6  กรณีท่ีพนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณา
ก าหนดระยะเวลาการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบในแต่ละรายการเอกสารตามความเหมาะสมโดยไม่เกิน 
180 วัน 

ทั้งนี้ หากเปิดให้บริการโดยยังไม่ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งฯ กพท. จะพิจารณาเข้าสู่กระบวนการบังคับใช้ตามกฎหมาย 
ต่อไป 



แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
  

ปรับปรุงครั้งท่ี 04, 31 ม.ค. 2565                                                                                                             18                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้านี้ใช้เป็นหน้าว่าง 
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3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
ในกรณีที่ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ประสงค์จะด าเนินการ ดังนี้ 

 1) เปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่ได้รับใบอนุญาตเป็นชุดใหม่ เป็นการเปลี่ยน
อุปกรณ์ของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศทั้งระบบ ซึ่งไม่รวมถึงการเปลี่ยนอะไหล่หรืออุปกรณ์
บางส่วนเพ่ือทดแทนของเดิมที่ช ารุดเสียหาย เช่น เครื่องอ านวยความสะดวกฯ DVOR/DME มีการติดตั้งใช้งานมา
นานกว่า 20 ปี จึงมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนอุปกรณ์ชุดใหม่ทดแทนอุปกรณ์ชุดเดิมที่เสื่อมสภาพ เป็นต้น 

 2) เปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่มีผลต่อ
สัญญาณที่ให้บริการ หรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ  เป็นการเปลี่ยนแปลงเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการเดินอากาศให้แตกต่างไปจากเดิมที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีผลต่อการให้บริการหรืออาจมีผลต่อ 
ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ เช่น การเพ่ิมหรือลดจ านวนหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของอุปกรณ์ การเพ่ิมหรือลด
จ านวนความถี่วิทยุ เป็นต้น 

 3) เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศในต าแหน่งที่ สามารถ
ให้บริการในขอบเขตพ้ืนที่เดิมที่ได้รับอนุญาต เป็นการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องอ านวยความสะดวก   
ในการเดินอากาศ โดยยังคงให้บริการในขอบเขตเดิมตามที่ได้รับอนุญาต เช่น เครื่องอ านวยความสะดวกฯ 
ILS/DME มีความจ าเป็นต้องย้ายต าแหน่งที่ตั้งของอาคารสถานี Localizer แต่ยังคงให้บริการน าอากาศยานลงสู่ 
หัวทางวิ่งเดิม เป็นต้น 

ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ประสงค์จะด าเนินการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียดข้างต้นจะต้องแจ้งเป็น
หนังสือตามภาคผนวก ง แนบท้ายประกาศฯ ต่อเจ้าหน้าที่ เพ่ือขอรับความเห็นชอบก่อนจะด าเนินการติดตั้งหรื อ
เปลี่ยนแปลง และเม่ือด าเนินการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะต้องแจ้งเป็นหนังสือตามภาคผนวก จ 
แนบท้ายประกาศฯ ต่อเจ้าหน้าที่เพ่ือท าการตรวจสอบเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ณ สถานที่ติดตั้ง 

3.1 หนังสือขอเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์/เปลี่ยนแปลงความสามารถ/เปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้ง ของเครื่อง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

ตามแบบที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ง แนบท้ายประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอ
และการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                    
แบ่งได้เป็น 3 รายการ คือ 

3.2.1 ตารางที่ 1 รายการเอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นชุดใหม่ 

รายการเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 

ก) แบบแผนผังแสดงรูปแบบการท างาน (System Configuration) และคุณสมบัติทางเทคนิค 
(Technical Specifications) ของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

ข) แบบแปลน (Drawing) แสดงรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง/การติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ พร้อม
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงรายละเอียดซึ่งแสดงต าแหน่งที่ตั้งเครื่ องอ านวยความ
สะดวกในการเดินอากาศรับรองแบบโดยผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
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ค) รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ประเมินด้านนิรภัย ตามกระบวนการของระบบการจัดการ
ด้านนิรภัย (Safety Management System) 

ง) แผนด าเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศทดแทนของเดิม 

จ) เอกสารผลสรุปการส ารวจต าแหน่งติดตั้ง Low-Level Wind Shear Alert System (LLWAS) 
ตามมาตรฐานการส ารวจ (เฉพาะประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน) 

ฉ) เอกสารผลการวิเคราะห์การตรวจวัดวินด์เชียร์แบบจ าลอง พร้อมแสดงผลค่า POD 
(Probability of detection) เป็นเปอร์เซ็นต์การตรวจวัดวินด์เชียร์ตามมาตรฐานการ
วิเคราะห์แบบจ าลอง (เฉพาะประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน) 

3.2.2 ตารางที่ 2 รายการเอกสารประกอบการยื่นเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการของเครื่อง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่มีผลต่อสัญญาณที่ให้บริการ หรืออาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการ 

รายการเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 

ก) แบบแผนผังแสดงรูปแบบการท างาน (System Configuration) และคุณสมบัติทางเทคนิค 
(Technical Specifications) ของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

ข) แบบแปลน (Drawing) แสดงรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง/การติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ พร้อม
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงรายละเอียดซึ่งแสดงต าแหน่งที่ตั้งเครื่องอ านวยความสะดวก
ในการเดินอากาศรับรองแบบโดยผู้ ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม              
ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ค) รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ประเมินด้านนิรภัย ตามกระบวนการของระบบการจัดการ
ด้านนิรภัย (Safety Management System) 

ง) แผนด าเนินการเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

3.2.3 ตารางที่ 3 รายการเอกสารประกอบการยื่นเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องอ านวยความสะดวก
ในการเดินอากาศในต าแหน่งที่สามารถให้บริการในขอบเขตพ้ืนที่เดิมที่ได้รับอนุญาต 

รายการเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 

ก) เอกสารแสดงต าแหน่งจุดติดตั้งใหม่ 

ข) เอกสารแสดงหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิ์ในที่ดินที่จัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ 

ค) รายงานการศึกษาและวิเคราะห์ประเมินด้านนิรภัยตามกระบวนการของระบบการจัดการ   
ด้านนิรภัย (Safety Management System) 

ง) แผนด าเนินการเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

จ) แบบแปลน (Drawing) แสดงรายละเอียดเพ่ือการก่อสร้าง/การติดตั้งระบบ/อุปกรณ์ พร้อม
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แสดงรายละเอียดซึ่งแสดงต าแหน่งที่ตั้งเครื่องอ านวยความ
สะดวกในการเดินอากาศรับรองแบบโดยผู้ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
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ฉ) เอกสารผลสรุปการส ารวจต าแหน่งติดตั้ง Low-Level Wind Shear Alert System (LLWAS) 
ตามมาตรฐานการส ารวจ (เฉพาะประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน) 

ช) เอกสารผลการวิเคราะห์การตรวจวัดวินด์เชียร์แบบจ าลอง พร้อมแสดงผลค่า POD 
(Probability of detection) เป็นเปอร์เซ็นต์การตรวจวัดวินด์เชียร์ตามมาตรฐาน             
การวิเคราะห์แบบจ าลอง (เฉพาะประเภทเครื่องมืออุตุนิยมวิทยาการบิน) 

3.2 หนังสือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ณ 
สถานที่ตั้ง เมื่อด าเนินการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตามที่ได้รับความเห็นชอบแล้วเสร็จ 

ตามแบบที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก จ แนบท้ายประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอ
และการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม               
แบ่งได้เป็น 3 รายการ คือ 

3.3.1 ตารางที่ 1 รายการเอกสารประกอบการยื่นขอเปลี่ยนอุปกรณ์ของเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศท่ีได้รับใบอนุญาตเป็นชุดใหม่ 

รายการเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 

ก) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

ข) คู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศของผู้ผลิต 

ค) ใบอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคม (เฉพาะกรณีที่ เป็นเครื่องวิทยุโทรคมนาคมตาม
พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) 

ง) แบบแปลนที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) พร้อมรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รับรองโดย
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

จ) บันทึกผลการทดสอบเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศภาคพ้ืน 

ฉ) กรณีขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศส าหรับการให้บริการ
สาธารณะ ต้องมีเอกสารแสดงการจัดให้มีอะไหล่ส ารองที่แสดงว่าสามารถให้บริการได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

ช) เอกสารคู่มือการด าเนินงานในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3.3.2 ตารางที่ 2 รายการเอกสารหลักฐานเมื่อเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการของเครื่อง
อ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่มีผลต่อสัญญาณที่ให้บริการ หรืออาจมีผลกระทบต่อความ
ปลอดภัยของผู้ใช้บริการแล้วเสร็จ 

รายการเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 

ก) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

ข) คู่มือการใช้งานและคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศของผู้ผลิต 
ส าหรับส่วนที่เปลี่ยนแปลง 

ค) แบบแปลนที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) พร้อมรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รับรอง
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 
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ง) กรณีเพ่ิมหรือเปลี่ยนแปลงคลื่นความถี่ต้องมีหลักฐานการจัดสรรคลื่นความถี่ และใบอนุญาต
ให้ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมของอุปกรณ์เครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศที่เพ่ิมหรือ
เปลี่ยนแปลง 

จ) บันทึกผลการทดสอบเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศภาคพ้ืน 

ฉ) กรณีขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศส าหรับการให้บริการ
สาธารณะ ต้องมีเอกสารแสดงการจัดให้มีอะไหล่ส ารองส าหรับส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง       
ที่แสดงว่าสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง 

ช) เอกสารคู่มือการด าเนินงานในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง 

3.3.3 ตารางที่ 3 รายการเอกสารประกอบการยื่นเปลี่ยนแปลงต าแหน่งที่ตั้งของเครื่องอ านวยความสะดวก
ในการเดินอากาศในต าแหน่งที่สามารถให้บริการในขอบเขตพ้ืนที่เดิมที่ได้รับอนุญาตแล้วเสร็จ 

รายการเอกสารหลักฐาน ได้แก่ 

ก) รายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต (ฉบับจริง) 

ข) แบบแปลนที่ก่อสร้างจริง (As-built Drawing) พร้อมรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รับรอง
โดยผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร 

ค) บันทึกผลการทดสอบเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศภาคพ้ืน 

ง) รายงานผลการส ารวจค่าจุดพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดติดตั้ง (เฉพาะประเภทระบบช่วย       
การเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน) 

จ) เอกสารคู่มือด าเนินงานในส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง
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3.3 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
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3.4 ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับ รายละเอียด ระยะเวลา (วัน) ผู้รับผิดชอบ 
1 เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะด าเนินการเปลี่ยนแปลง 

เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์/เปลี่ยนแปลงความสามารถ/เปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งที่ตั้ง ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานตาม
ภาคผนวก ง แนบท้ายประกาศฯ ต่อ กพท.  
(ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 
- กรณีเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะแจ้งกลับไปยังผู้
ได้รับใบอนุญาตให้ส่งเอกสารเพ่ิมเติม 

1 ผู้ได้รับใบอนุญาต 
และ 
กพท. 

(ฝ่ายมาตรฐานบริการ
การเดินอากาศ) 

2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานตามภาคผนวก ง แนบ
ท้ายประกาศฯ* และเสนอ ผอ.กพท. ให้ความเห็นชอบในการขอ
เปลี่ยนแปลง 

6 – 17 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 

3 ผู้อ านวยการ กพท. พิจารณาเห็นชอบให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
- กรณีท่ี ผอ.กพท. ไม่เห็นชอบให้ติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง เจ้าหน้าที่
จะพิจารณาใช้ทางเลือก ดังนี้ 
1. ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตด าเนินการแก้ไข หรือ 
2. แจ้งคืนค าขอ 

3 ผอ. กพท. 

4 ด าเนินการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงตามท่ีได้รับความเห็นชอบ - ผู้ได้รับใบอนุญาต 
5 เมื่อผู้ขอด าเนินการเปลี่ยนแปลงแล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือพร้อม

ด้วยเอกสารหลักฐานตามภาคผนวก จ แนบท้ายประกาศฯ ต่อ 
กพท. (ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ) และเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

1 ผู้ได้รับใบอนุญาต 
และ 
กพท. 

(ฝ่ายมาตรฐานบริการ
การเดินอากาศ) 

6 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานตามภาคผนวก จ 
แนบท้ายประกาศฯ (6 วัน) ** 
- แจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมในการออกตรวจ (3 วัน) 

9 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 

7 เมื่อผู้ขอช าระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว 
- ขออนุมัติคณะตรวจสอบ เสนอขอรับความเห็นชอบคู่มือฉบับ
ปรับปรุง และแจ้งรายละเอียดการตรวจ (4 วัน) 
- ตรวจสอบเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ (3 วัน) 
- จัดท ารายงานการตรวจสอบ (10 วัน) 

17 ผอ. กพท. 

8 แก้ไขข้อพบเห็นการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงที่ไม่เป็นไปตามที่ได้รับ
ความเห็นชอบ (ถ้ามี) *** 

- ผู้ได้รับใบอนุญาต 

9 ร่างหนังสือเสนอ ผอ.กพท. พิจารณาและลงนามในรายละเอียด
แนบท้ายใบอนุญาต 

3 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 
10 พิจารณาลงนามในรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาตที่แก้ไขใหม่  3 ผอ. กพท. 
11 แจ้งให้ผู้ขอช าระค่าธรรมเนียม รับรายละเอียดแนบท้ายใบอนุญาต

ที่แก้ไขใหม่ 
3 กพท. 

(ฝ่ายมาตรฐานบริการ
การเดินอากาศ) 
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หมายเหตุ: * ส าหรับกรณีสถานที่ตั้งอยู่ในเขตสนามบินจะใช้ระยะเวลาด าเนินการ 17 วัน ทั้งนี้ หากเอกสารไม่
ครบถ้วนถูกต้อง ผู้ขอจะต้องด าเนินการแก้ไขภายใน 30 นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากไม่ด าเนินการภายในระยะเวลา
ที่ก าหนดจะพิจารณาคืนค าขอ  

** กรณีเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ด าเนินการจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมเพ่ือประกอบการ
พิจารณา ให้ด าเนินการแก้ไขและน าส่งเอกสารภายใน 60 วัน นับจากวันที่แจ้ง กรณีไม่น าส่งเอกสารภายในก าหนด 
พนักงานเจ้าหน้าที่พิจารณาส่งคืนค าขออนุญาตพร้อมเอกสารหลักฐาน ภายใน 7 วัน (กรณีเอกสารต้องจัดหาจาก
ต่างประเทศหรือเป็นผลการตรวจสอบ พนักงานเจ้าหน้าที่จะพิจารณาก าหนดระยะเวลาการแก้ไขเอกสารตาม
ความเหมาะสมโดยไม่เกิน 60 วัน) ทั้งนี้ หากประสงค์จะขออนุญาตสามารถยื่นค าขออนุญาตพร้อมเอกสาร
หลักฐานและส่งเอกสารประกอบการแก้ไขข้อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ 
มิฉะนั้น กพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค าขอ  

*** ผู้ขอต้องแก้ไขและส่งเอกสารประกอบการแก้ไขข้อพบเห็นการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานภายในระยะเวลาที่
ก าหนดไว้ มิฉะนั้น กพท. ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค าขอ 
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4. การขอและการออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

4.1 ในกรณีที่ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศสูญหาย ถูกท าลาย หรือช ารุด ใน
สาระส าคัญ  

ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ตามแบบที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ค 
แนบท้ายประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตเครื่องอ านวย
ความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. 2563 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม พร้อมด้วยใบแจ้งความของสถานีต ารวจในกรณีสูญ
หาย หรือใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศใบเดิมที่ถูกท าลายหรือช ารุดในสาระส าคัญ 
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4.2 แผนผังขัน้ตอนการปฏิบัติงาน 
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4.3 ค าอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ล าดับ รายละเอียด ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ยื่นแบบค าขอรับใบแทนพร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน* ต่อ กพท. 

(ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ) และเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความครบถ้วนของเอกสารหลักฐาน 

1 ผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาต 

และ 
กพท. 

(ฝ่ายมาตรฐานบริการ
การเดินอากาศ) 

2 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานตามภาคผนวก ค ตาม
ประกาศฯ** และให้ความเห็นชอบ 
 

1* กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 

3 จัดท ารายงานเสนอ ผอ.กพท. พิจารณาลงนามในใบแทน
ใบอนุญาต และแจ้งผู้ขอช าระค่าธรรมเนียม 

4 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 
4 ผู้อ านวยการ กพท. พิจารณาลงนามในใบแทนใบอนุญาต 

- กรณีท่ี ผอ. กพท. ไม่เห็นชอบในการลงนามในใบแทนใบอนุญาต 
กพท. (ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ) จะพิจารณา
ด าเนินการต่อไป 

3 กพท. 
(ฝ่ายมาตรฐานบริการ

การเดินอากาศ) 

5 ช าระค่าธรรมเนียมและรับใบอนุญาต - ผู้ขอรับใบแทน
ใบอนุญาต 

 (ฝ่ายมาตรฐานบริการ
การเดินอากาศ) 

 

หมายเหตุ: * กรณีผู้ขอฯ ยื่นค าขอด้วยตนเองหรือมอบอ านาจให้ผู้อ่ืนยื่นค าขอ ณ กพท. โดยหากจัดส่งเอกสาร
หลักฐานไม่ครบถ้วน กพท. ขอสงวนสิทธ์ในการไม่รับค าขอและเอกสารทั้งหมด ณ วันที่ยื่นค าขอ (กรณียื่นค าขอ
ผ่านทางไปรษณีย์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านระบบจะขอสงวนสิทธิ์ด าเนินการตามหมายเหตุ**) 

** หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่าข้อมูลและเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง โดยผู้ขอฯ ไม่ได้ท าการแก้ไข
และจัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเจ้าหน้าที่  จะถือว่าผู้ขอฯจะถือว่าผู้ขอฯ 
ไม่สามารถด าเนินการได้ตามมาตรฐานหรือไม่ประสงค์จะด าเนินการเรื่องดังกล่าวต่อไป กพท. จะขอสงวนสิทธิ์ใน
การพิจารณาคืนค าขอฯ พร้อมทั้งแจ้งเป็นหนังสือถึงเหตุแห่งการคืนค าขอให้ทราบ 
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5. แนวทางในการคืนค าขอ 
ด้วย กพท. ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ ในฐานะเป็นหน่วยงานผู้ให้บริการออกใบอนุญาตจัดตั้ง

เครื่องอ านวยฯ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงฯ และออกใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยฯ ตามกฎหมายว่าด้วย
การเดินอากาศ ได้ประกาศก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมหรือระยะเวลาในการแก้ไข
ข้อบกพร่องไว้แล้วในแนวปฏิบัติฉบับนี้ รวมถึงจะระบุระยะเวลาในการน าส่งเอกสารเพ่ิมเติมหรือระยะเวลาในการ
แก้ไขข้อบกพร่องไว้ในหนังสือแจ้งขอให้ด าเนินการ ซึ่งหากผู้ยื่นค าขอไม่สามารถด าเนินการได้ภายในระยะเวลาที่
พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งไว้จะถือว่าไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อไป และ กพท. ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ
จะด าเนินการแจ้งคืนค าขอ หรือยกเลิกเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นค าขอทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
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6. ภาคผนวก 

6.1 ภาคผนวก ก : ประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาต
จัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับ Consolidated) 

 
หมายเหตุ: ประกาศส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่อง การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวก
ในการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๕๖๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม สามารถเข้าถึงได้ตามลิงก์ https://www.caat.or.th/th/archives/54030 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
  

ปรับปรุงครั้งท่ี 04, 31 ม.ค. 2565                                                                                                            60                                                                                                                                                                                                                                                    

 



แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
 

 ปรับปรุงครั้งท่ี 04, 31 ม.ค. 2565  63                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 



แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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6.2 ภาคผนวก ข : วิธีการกรอกแบบค าขออนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 

 



แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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6.3 ภาคผนวก ค : วิธีการกรอกแบบค าขอใบแทนใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ 

 



แนวปฏิบัติในการขอใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
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