ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับที่ ๖๓
วาดวยคาธรรมเนียมการใชสนามบินของผูโดยสารออกจากสนามบิน
คาธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานและคาธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน
ณ สนามบินอนุญาต หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) และมาตรา ๕๖ แหงพระราชบัญญัติการ
เดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๒๕ อัน
เปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา
๒๙ ประกอบกับมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการการบินพลเรือนโดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมออกข อ บั ง คั บ กํ า หนดค า ธรรมเนี ย มการใช ส นามบิ น ของผู โ ดยสารออกจากสนามบิ น
คาธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยาน และคาธรรมเนียมที่เก็บอากาศยาน ณ สนามบิน อนุญาต
หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยานไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑. ใหยกเลิกขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ ๖๑ ประกาศ ณ
วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒. ใหกําหนดคาธรรมเนียมการใชสนามบินของผูโดยสารออกจากสนามบิน
ตามอัตราดังตอไปนี้
(๑) เพื่อเดินทางไปตางประเทศ
(ก) สําหรับสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบของ บริษัททาอากาศยานไทย
จํากัด (มหาชน) สนามบินสมุยและสนามบินสุโขทัย
๕๐๐.- บาท
ครั้งละไมเกิน
(ข) สําหรับสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางอากาศ
และสนามบินอื่น ๆ
ครั้งละไมเกิน
๔๐๐.- บาท
(๒) เพื่อเดินทางภายในประเทศ
(ก) สําหรับสนามบินสมุยและสนามบินสุโขทัย
ครั้งละไมเกิน
๔๐๐.- บาท
(ข) สําหรับสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางอากาศ
สนามบินที่อยูในความรับผิดชอบของ บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน) และสนามบินอื่น ๆ
ครั้งละไมเกิน
๕๐.- บาท

๒
ขอ ๓. ใหกําหนดคาธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานตามมวลวิ่งขึ้นสูงสุดที่ระบุ
ไวในคูมือการบินของอากาศยานนั้น ตามอัตราดังตอไปนี้ เวนแตอากาศยานที่ใชสนามบินตาม (๓)
ถึง (๖) เปนที่ขึ้นลงเพื่อทําการบินภายในประเทศใหคิดไมเกินกึ่งหนึ่ง
(๑) สําหรับสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางอากาศ
(ก) ๕๐ เมตริกตันแรก
เมตริกตันละไมเกิน ๘๕.-บาท
(ข) สวนที่เกิน ๕๐ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๑๐๐ เมตริกตัน เมตริกตันละไมเกิน ๙๕.-บาท
(ค) สวนที่เกิน ๑๐๐ เมตริกตัน
เมตริกตันละไมเกิน ๑๐๕.-บาท
(๒) สําหรับสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบของ บริษัททาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
(ก) ๑๐ เมตริกตันแรก
ครั้งละไมเกิน ๑,๐๒๐.-บาท
(ข) สวนที่เกิน ๑๐ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๕๐ เมตริกตัน
เมตริกตันละไมเกิน ๑๒๐.-บาท
(ค) สวนที่เกิน ๕๐ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๑๐๐ เมตริกตัน
เมตริกตันละไมเกิน ๑๔๐.-บาท
(ง) สวนที่เกิน ๑๐๐ เมตริกตัน
เมตริกตันละไมเกิน ๑๕๕.-บาท
ทั้ ง นี้ เมื่ อ รวมคํ า นวณแล ว ต อ งไม เ กิ น อั ต ราค า ธรรมเนี ย มขั้ น สู ง ที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวง
(๓) สําหรับสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และที่ขึ้นลงชั่วคราวตราด
เมตริกตันละไมเกิน ๑๐๐.-บาท
(๔) สําหรับสนามบินโคกกระเทียม (จังหวัดลพบุรี) สนามบินโคราช สนามบิน
ตาคลี สนามบินนานาชาติระยอง-อูตะเภา และสนามบินประจวบคีรีขันธ ใหคิดไมเกินอัตราที่กําหนด
ไวสําหรับสนามบินตาม (๑) เวนแตอากาศยานขนสงสินคาที่ขนผลไมไทยไปยังตางประเทศ ณ
สนามบินนานาชาติระยอง-อูตะเภา ใหคิดไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไว
(๕) สําหรับสนามบินชะเอียน (จังหวัดนครศรีธรรมราช) สนามบินนครสวรรค และ
สนามบินสงขลา ใหคิดไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตราที่กําหนดไวสําหรับสนามบินตาม (๑)
(๖) สําหรับสนามบินอื่น ๆ และที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน ใหคิดไมเกินหนึ่งใน
สี่ของอัตราที่กําหนดไวสําหรับสนามบินตาม (๑)
เพื่อประโยชนในการคํานวณคาธรรมเนียมตามขอนี้ เศษของหนึ่งเมตริกตันใหคิดเปน
หนึ่งเมตริกตัน
ในกรณีที่มีการขึ้นลงเนื่องในงานเทศกาลหรือเพื่อการฝกบิน ณ สนามบินแหงใด
นอกจากสนามบินตาม (๒) ใหคิดคาธรรมเนียมในการขึ้นลงของอากาศยานไมเกินกึ่งหนึ่งของอัตรา
ที่กําหนดไว

๓
ขอ ๔. ใหกําหนดคาธรรมเนียมที่เก็บอากาศยานตามมวลวิ่งขึ้นสูงสุดที่ระบุไวในคูมือ
การบินของอากาศยานนั้น ตามอัตราดังตอไปนี้ เวนแตอากาศยานที่ทําการบินภายในประเทศที่ใช
สนามบินแหงใดนอกจากสนามบินตาม (๓) ใหคิดไมเกินกึ่งหนึ่ง และอากาศยานสวนบุคคลที่ใช
สนามบินตาม (๒) และ (๔) ใหคิดไมเกินหนึ่งในสี่ของอัตราที่กําหนดไวสําหรับสนามบินนั้น ๆ
(๑) สําหรับสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และที่ขึ้นลงชั่วคราวตราด
เมตริกตันละ/วันละไมเกิน ๑๐๐.- บาท
(๒) สําหรับสนามบินโคราช สนามบินชะเอียน (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
(ก) ๕ เมตริกตันแรก
วันละไมเกิน ๔๐๐.- บาท
(ข) สวนที่เกิน ๕ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๑๕ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน ๑๐.- บาท
(ค) สวนที่เกิน ๑๕ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๓๕ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน
๖.- บาท
(ง) สวนที่เกิน ๓๕ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๕๐ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน
๒.- บาท
(จ) สวนที่เกิน ๕๐ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๑๐๐ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน ๑๐.- บาท
(ฉ) สวนที่เกิน ๑๐๐ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน
๕.- บาท
(๓) สําหรับสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบของ บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด
(มหาชน)
(ก) ๕๐ เมตริกตันแรก
วันละไมเกิน ๗๘๐.- บาท
(ข) สวนที่เกิน ๕๐ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๑๐๐ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน ๑๒.- บาท
(ค) สวนที่เกิน ๑๐๐ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน
๖.- บาท
(๔)
สําหรับสนามบินที่อยูในความรับผิดชอบของกรมการขนสงทางอากาศ
สนามบินอื่น ๆ และที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
(ก) ๕๐ เมตริกตันแรก
วันละไมเกิน ๖๕๐.- บาท
(ข) สวนที่เกิน ๕๐ เมตริกตัน
แตไมเกิน ๑๐๐ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน ๑๐.- บาท
(ค) สวนที่เกิน ๑๐๐ เมตริกตัน เมตริกตันละ/วันละไมเกิน ๕.- บาท
เพื่อประโยชนในการคํานวณคาธรรมเนียมตามขอนี้ เศษของหนึ่งเมตริกตัน
ใหคิดเปนหนึ่งเมตริกตัน และหนึ่งวันเทากับ ๒๔ ชั่วโมง เศษของวันใหคิดเปนหนึ่งวัน ยกเวนวันแรก
เศษของวันถาเกินสามชั่วโมงใหคิดเปนหนึ่งวัน

๔

ขอ ๕. ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๘ เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
(นายสุรยิ ะ จึงรุงเรืองกิจ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน

(๑๒๑ ร.จ. ฉบับประกาศทั่วไป ตอนที่ ๑๑๓ ง ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๗)

