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สนามบินสุโขทัย
สนามบินแหงที่สองของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
ไดลงทุนกอสรางสนามบินของเอกชนแหงที่สองขึ้นอีกหนึ่งแหง คือ สนามบินสุโขทัย ที่
อําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัย ในขณะนี้การกอสรางสนามบินสุโขทัยไดดาํ เนินการเสร็จเรียบรอย
แลว และกระทรวงคมนาคมไดพิจารณาออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินสุโขทัย ซึ่งบริษัท การบิน
กรุงเทพ จํากัด ไดเปดทําการบินในเสนทาง กรุงเทพ – สุโขทัย – เชียงใหม และกลับ มาตั้งแตวนั ที่ 12
เมษายน 2539 เปนตนมา อีกทั้งสนามบินสุโขทัยไดรับอนุญาตใหเปนสนามบินศุลกากรเชนเดียวกับ
สนามบินสมุย เพื่ออํานวยความสะดวกใหกบั ผูเดนทางที่ประสงคจะเดินทางจากสุโขทัยไปยัง
ตางประเทศหรือจากตางประเทศมายังสุโขทัย โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการบริการอํานวยความสะดวก
ใหกับผูโดยสารที่เดินทางในเสนทางจากสุโขทัยไปยังหลวงพระบาง หรือจากหลวงพระบางมายัง
สุโขทัยที่เปดทําการบินอยูในขณะนี้ ซึ่งจะเปนการพัฒนาใหสุโขทัยเปนศูนยกลางของการเปด
เสนทางบินไปยังประเทศในอินโดจีนในอนาคตตอไป

¾ ขอมูลทั่วไปของสนามบิน
• สนามบินสุโขทัยเปนกรรมสิทธิ์ของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด
• ตั้งอยูเลขที่ 99 หมู 4 ต.คลองกระจง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เสนรุง 17 องศา 13
ฟลิปดาเหนือ เสนแวง 99 องศา 41 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้ําทะเล 54 เมตร
หรือ 177 ฟุต
• สนามบินตั้งอยูหางจากตัวเมืองจังหวัดสุโขทัยประมาณ 25 กิโลเมตร ตั้งอยูหางจาก
อุทยานประวัตศิ าสตรสุโขทัยประมาณ 35 กิโลเมตร และตั้งอยูหางจากอุทยาน
ประวัติศาสตรศรีสัชนาลัยประมาณ 35 กิโลเมตรเชนกัน โดยอุทยานประวัติศาสตร
ทั้งสองแหงนีไ้ ดรับการยกยองใหเปนมรดกโลก
• บริษัทฯ ไดเริม่ ทําการสํารวจพื้นที่ตั้งแตป พ.ศ. 2532 (ค.ศ. 1989) และเริ่มกอสราง
ตั้งแตป พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) งบประมาณการลงทุนทัง้ สิ้นประมาณ USD 12.5
Million
• สนามบินมีพนื้ ที่ทั้งหมด 2,500 ไร (4,000,000 Sq.m.)
• โทรศัพทและโทรสาร
- สวนสํานักงานและสนามบิน
055-647225-6
- สวนบัตรโดยสารและสํารองที่นั่ง
055-647224
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- สวนบริการผูโดยสารภาคพื้นดินและสวนปฏิบัติการบิน 055-647222
- บริษัท พิงคโรสฮอลิเดย จํากัด (บริการทัวรและลีมูซีน) 055-647220
- หอบังคับการบิน
055-647222

¾ ขอมูลดานการกอสราง
• ป พ.ศ. 2531
- เขาสํารวจภาคพื้นดินทีจ่ ะกอสรางสนามบินโดยเจาหนาที่บริษัทและรวม
ประสานงานกับเจาหนาที่ของกรมแผนที่ทหาร
• ป พ.ศ. 2532
- ไดกอสรางอาคารเพิ่มเติม เชน อาคารขายของ, อาคารขายน้ําและอาหาร
ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดทํากรบินเสนทางกรุงเทพฯ –สมุย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2532 โดยทํา
การบินวันละ 2 เที่ยว ดวยอากาศยานแบบ DASH – 8 SERI 100 ความจุ 37 ที่นั่ง
• ป พ.ศ. 2533
- ปรับปรุงผิวทางวิ่งเปน SLURRY SEAL และกอสรางอาคารผูโดยสารเพิ่ม
โดยแยกเปนอาคารผูโดยสารขาเขา และขาออก
• ป พ.ศ. 2536
- ปรับปรุงขยายทางวิ่งดาน 35 เปน 1,800 เมตร และดําเนินการลงหินคลุก
พรอมปูผิวทางวิ่งดวย ASPHALTIC และสามารถรองรับน้ําหนักอากาศยานได 22 ตัน
• ป พ.ศ. 2537
- บริษัทฯ ไดนาํ อากาศยานแบบ ATR – 72 ความจุ 70 ที่นั่งเขามาทําการบิน
โดยเพิ่มเทีย่ วบินวันละประมาณ 15 เที่ยวบิน เพื่อรองรับจํานวนนักทองเที่ยวที่มเี พิม่ มาก
ขึ้นและบริษัทฯ ไดเพิ่มเสนทางการบิน สมุย – ภูเก็ต และสมุย – อูตะเภา
• ป พ.ศ. 2538
- ไดทําการกอสรางอาคารผูโดยสารตางประเทศ เพื่อเปดเสนทางบิน
สมุย – สิงคโปร
• ป พ.ศ. 2539
- สนามบินสมุยไดรับประกาศในกฎกระทรวงตามความในพระราชบัญญัติ
ศุลกากรใหเปนสนามบินศุลกากร เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2539
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• ป พ.ศ. 2540
- บริษัท ฯ เริ่มเปดเที่ยวบินสมุย – สิงคโปร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2540
- เดือนสิงหาคม
ประสานงานใหบริษัทที่ปรึกษาเปนผูจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอตอคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ
- เดือนตุลาคม
ทําการตัดถนนเขอออกสนามบิน ระยะทาง
3.2 กิโลเมตร
- เดือนพฤศจิกายน
ทําการแตงคูนา้ํ ขางสนามใหไดตามแบบที่
กําหนด
• ป พ.ศ. 2538
- เดือนเมษายน
ทําการลงหินคลุกเปนชั้นที่ 3 ตลอดความยาวของ
ทางวิ่ง 2,100 เมตร กวาง 45 เมตร บดอัดจนแนนเพื่อการปูยาง ทําการตัดถนนรอบอาคาร
ผูโดยสารบดอัดลงลูกรังหินคลุกและปูยางใหเปนระเบียบเรียบรอยสวยงาม
• ป พ.ศ. 2539
- เดือนกุมภาพันธ
การปูยางชั้นผิวซึ่งเปนชั้นที่ 4 และเปนชัน้ สุดทาย
ทําการตีเสนพรอมที่จะเปดทําการบินซึ่งกําหนดไวในวันที่ 12 เมษายน 2539
- เดือนเมษายน
สนามบินสุโขทัยเปดทําการบินในวันที่ 12
เมษายน 2539 เสนทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย – เชียงใหม ไปกลับสัปดาหละ 4 เที่ยวบิน ใน
วันจันทร, พุธ, ศุกรและอาทิตย ในชวงนี้สนามบินไดจัดเตรียม บุคลากรเพื่อเขาทํางาน
ในสนามบิน โดยใหพนักงานเดิม เชน พนักงานสวน, พนักงานแผนกสํารวจ, พลขับ
เครื่องมือกอสราง ฯลฯ เขาทําหนาที่ตาง ๆ ตามระบบการทํางาน เชนพนักงานยกขน
กระเปา, พนักงานขับรถราง, ยามรักษาการณ, พนักงานทําความสะอาดและติดตอ
ประสานงานกับหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของเขาประจําการที่สนามบินสุโขทัย
พิเศษอื่น ๆ ประจําป 2534 ไดรับรางวัลชมเชยอันดับ 1 ดานสถาปตยกรรม
ดีเดนจากสมาคมสถาปนิกในพระบรมราชูปถัมป

¾ รางวัล
• รางวัลชมเชย สถาปตยกรรมดีเดนจาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมป
ประจําป 2541
• รางวัดดีเดนสถานประกอบการที่มีการจัดการและรักษาสภาพแวดลอม จาก
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กระทรวงวิทยาศาสตร 3 ป ประจําป 2542, ป 2543 และป 2545
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• รางวัลสถานประกอบการดีเดนดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม
ในการทํางาน (ระดับจังหวัด) จากกระทรวงแรงงาน ประจําป 2546 และป 2547
• รางวัลสถานประกอบการดีเดนสวัสดีการแรงงาน (ระดับประเทศ) จากกระทรวง
แรงงาน ประจําป 2546

¾ โครงการที่กําลังดําเนินการกอสราง
• โรงแรมภายในสนามบิน
• อาคารพิพิธภัณฑ

¾ โครงการในอนาคต
• อาคารกีฬา
• หองสมุดประชาชน ภายในสนามบินที่ไดมาตรฐาน
• สนามกอลฟสนามบินสุโขทัย

¾ ขอมูลทางวิ่ง, ลานจอดและอาคารตาง ๆ ภายในสนามบิน
• ทางวิ่งมีความยาว 2,100 เมตร กวาง 45 เมตร ไหลทางวิ่งขางละ 7.5 ทางวิ่งเผื่อดาน
ละ 100 เมตร ผิวทางวิ่งปูดว ยแอสฟลดิกคอนกรีต (Asphaltic) สามารถรองรับ
น้ําหนักได 22 ตัน
• ลานจอดเครื่องบิน ขนาด 50x250 เมตร สามารถจอดเครื่องบินแบบ Boeing 737 ได
จํานวน 3 ลํา
• ลานจอดรถ สามารถจอดรถยนตขนาดเล็กได 100 คัน รถยนตขนาดใหญ (รถบัส)
10 คัน
• อาคารตาง ๆ ภายในสนามบิน
- อาคารผูโดยสารขาเขา เปนอาคารชั้นเดียว เปดโลง ไมมีผนัง หลังคาทรง
จั่วแบบสุโขทัยซอนมุข 1 ชั้น โครงสรางพื้นฐาน ค.ส.ล โครงสรางหลังคาไม ขนาดพื้นที่
ใชสอย 204 ตารางเมตร รองรับผูโดยสารได 200 คน
- อาคารผูโดยสารขาออก เปนอาคารชั้นเดียว เปดโลง ไมมีผนัง หลังคาทรง
จั่วแบบสุโขทัยซอน มุข 1 ชั้น โครงสรางพื้น ค.ส.ล โครงสรางหลังคาไม ขนาดพื้นที่ใช
สอย 204 ตารางเมตร รองรับผูโดยสารได 200 คน
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- อาคาร Check-in เปนอาคารชั้นเดียวเปดโลง กึ่งมีผนัง หลังคาทรงจั่วแบบ
สุโขทัย โครงสราง ค.ส.ล. โครงสรางสวนหลังคาเปนไม ขนาดพื้นทีใ่ ชสอย 144 ตาราง
เมตร
- อาคารนครวัด เปนอาคารชัน้ เดียวเปดโลง ไมมีผนัง หลังคาทรงจั่วแบบ
สุโขทัย โครงสรางสวนหลังคาเปนเหล็ก ขนาดพื้นทีใ่ ชสอย 90 ตารางเมตร
- เรือนรับรอง เปนอาคารชั้นเดียว มีผนัง หลังคาทรงปนหยา โครงสราง
ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ใชสอย 45 ตารางเมตร
- อาคาร Catering เปนอาคารชั้นเดียว มีผนัง หลังคาทรงปนหยา โครงสราง
ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ใชสอย 60 ตารางเมตร
- อาคารครัวไทย เปนอาคารชั้นเดียว มีผนัง หลังทรงปนหยา โครงสราง
ค.ส.ล. สวนหลังคาเปนโครงสรางเหล็ก ขนาด 48 ตารางเมตร
- อาคาร Water Tank เปนอาคาร 2 ชั้น มีผนัง หลังคาทรงจั่วแบบสุโขทัย
โครงสราง ค.ส.ล. ขนาดพืน้ ที่ใชสอย 122.74 ตารางเมตร
- อาคารสื่อสาร เปนอาคารชั้นเดียว มีผนัง หลังคาทรงปนหยา โครงสราง
ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ใชสอย 18 ตารางเมตร
- อาคารเก็บเครื่องสํารองไฟเปนอาคารชั้นเดียว มีผนัง หลังคาทรงจั่ว
โครงสราง ค.ส.ล. ขนาดพืน้ ที่ใชสอย 144 ตารางเมตร
- โรงซอมบํารุงยานพาหนะเปนอาคารชั้นเดียว มีผนัง หลังคาทรงจั่ว
โครงสราง ค.ส.ล ขนาดพื้นที่ใชสอย 144 ตารางเมตร
- อาคารงานระบบ เปนอาคารชั้นเดียว มีผนัง หลังคาทรงแหงน โครงสราง
ค.ส.ล ขนาดพื้นที่ใชสอย 32 ตารางเมตร
- อาคารดับเพลิงและกูภยั เปนอาคารชั้นเดียว เปดโลง มีผนัง หลังคาทรง
ปนหยา โครงสราง ค.ส.ล. ขนาดพื้นทีใ่ ชสอย 96 ตารางเมตร
- อาคารแปลงนาสาธิต 2 อาคาร เปนอาคารชั้นเดียว เปดโลง มีผนัง หลังคา
ทรงปนหยา โครงสราง ค.ส.ล. ขนาดพื้นทีใ่ ชสอย 32 ตารางเมตร
- ซุมขายกาแฟ เปนอาคารเปดโลง หลังคาปนหยามุงปกไม โครงสรางเหล็ก
ขนาดพื้นทีใ่ ชสอย 16 ตารางเมตร

¾ สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการอื่น ๆ
• หอบังคับการบินที่ไดมาตรฐานของกรมการบินพาณิชย ภายใตการดูแลและกํากับ
โดยเจาหนาทีข่ องบริษัทวิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
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• สถานีตรวจอากาศการบินและเครื่องตรวจอากาศการบิน เชน เครื่องวัดลม, ถุงลม
ฯลฯ
• อุปกรณดับเพลิงและกูภยั เชน รถดับเพลิง 1 คัน, รถน้ํา 2 คัน, ชุดผจญเพลิง, อุปกรณ
กูภยั ,ถังดับเพลิงประจําอาคารตาง ๆ ภายในสนามบิน
• รถรางรับสงผูโดยสารจํานวน 3 คัน รองรับผูโดยสารไดคันละ 24 คน
• อาคารเครื่องเคลือบ ซึ่งรวบรวมเครื่องสังคโลกโบราณไวใหชมโดยไมเก็บคาบริการ
• หอสมุดสนามบิน
• หองปฐมพยาบาล
• เรือนเลี้ยงกลวยไมสนามบินสุโขทัย รวม 4 เรือน
• โรงเรือนดอกหนาวัว 3 เรือน
• เคานเตอรลีมูซีน
• เคานเตอรแลกเปลี่ยนเงินตรา
• ตูไปรษณียและที่จําหนายตราไปรษณียอากร
• ระบบเคเบิลทีวีสําหรับผูโดยสารภายในอาคารผูโดยสารขาออก
• โทรศัพทสาธารณะในประเทศและตางประเทศ

¾ ขอมูลดานการบิน
• IATA CODE : THS
• ICAO CODE : VTPO

¾ ใบอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย
• 28 มีนาคม 2539
- สนามบินรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชยใหจัดตั้งขึน้ ที่ขึ้น-ลงชั่วคราว
ของอากาศยาน ระหวางวันที่ 1 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2539
• 11 เมษายน2539
- สนามบินไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชยใหจัดตั้งที่ขึ้น-ลงชั่วคราว
ของอากาศยานตอไปอีกระหวางวันที่ 12 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2539
• 18 เมษายน 2539
- สนามบินไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย ใหจัดตั้งที่ขึ้น-ลงชั่วคราว
ของอากาศยานตอไปอีกระหวางวันที่ 20 เมษายน 2539 ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2539
• 17 กรกฎาคม 2539
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- สนามบินไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย ใหจัดตั้งที่ขึ้น-ลงชั่วคราว
ของอากาศยานตอไปอีก ระหวางวันที่ 20 กรกฎาคม 2539 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2539
• 15 ตุลาคม 2539
- สนามบินไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย ใหจัดตั้งที่ขึ้น-ลงชั่วคราว
ของอากาศยานตอไปอีก ระหวางวันที่ 20 กรกฎาคม 2539 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2539
• 29 มกราคม 2540
- สนามบินไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย ใหจัดตั้งที่ขึ้น-ลงชั่วคราว
ของอากาศยานตอไปอีก ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2540 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2541
• 22 มกราคม 2541
- สนามบินไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย ใหจัดตั้งที่ขึ้น-ลงชั่วคราว
ของอากาศยานตอไปอีก ระหวางวันที่ 1 กุมภาพันธ 2541 ถึงวันที่ 31 มกรามคม 2551
• 23 กุมภาพันธ 2542
- สนามบินไดรับการประกาศจากกระทรวงการคลังใหเปนสนามบิน
ศุลกากร

¾ การปฏิบัติการบิน
• สนามบินสุโขทัยเริ่มเปดทําการบินเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2539
• เสนทางบิน ณ ปจจุบัน
- กรุงเทพฯ – สุโขทัย – เชียงใหม – สุโขทัย – กรุงเทพฯ ทําการบินทุกวัน
วันละ 1 เที่ยว
• ทําการบินโดยเครื่อง ATR 72-200 – ขนาด 70 ที่นั่ง
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PG Product
คําวา Product ในที่นหี้ มายถึง สนามบิน ของ บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด กอนอืน่ มาทํา
ความเขาใจคําวาสนามบินกอน สนามบินภายในประเทศแบงออกเปน 3 ประเภท (ไมรวมกับที่ขึ้นลง
ของเครื่องบินน้ํา)
1. สนามบินพาณิชย
1.1 ดูแลโดย บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) (ทําการบินทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ) คือ ดอนเมือง, หาดใหญ, ภูเก็ต, เชียงใหมและ
เชียงราย
1.2 ดูแลโดยกรมการขนสงทางอากาศ (กรมการบินพาณิชยเดิม – ทําการบิน
ภายในประเทศ) มีอยูรวม 26 สนามบิน
1.3 ดูแลโดยเอกชน
1.3.1 สนามบินสมุย (ทําการบินทั้งภายในประเทศและตางประเทศ)
1.3.2 สนามบินสุโขทัย (ทําการบินทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ)
1.3.3 สนามบินตราด (ทําการบินเฉพาะภายในประเทศ และจะขยาย
การบินตางประเทศตอไป)
2. สนามบินทหาร
ซึ่งจะมีสนามบินของทางราชการอยูหลายแหง ทั้งกองทัพอากาศ, กองทัพบก, กองทัพบก,
กองทัพเรือ, ตํารวจและเกษตร
3. สนามบินเอกชน
ใชสําหรับฝกบินหรือที่ขึ้นลงเฉพาะ เชน สนามบินบางพระ, ราชบุรี, เขาใหญ เปนตน

¾ สนามบินเปนการกอสรางที่ผสมผสานกันระหวางงานโยธากับงานสถาปตย
• งานโยธา
หมายถึง งานกอสรางทาง, ถนน รวมไปถึงทางวิ่ง-ทางขับ การกอสรางทางวิ่ง-ทาง
ขับของสนามบินมีสภาพคลายการกอสรางทางหลวงทั่วไปคือ มีสภาพของวัสดุที่บดอัดเปนชั้น ๆ ไป
เทาที่ทํากันอยูม ีวัสดุสําคัญอยู 4 ชั้น คือ
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- ชั้นดิน
- ลูกรัง
- หินคลุก
- ชั้นผิว

เปนวัสดุรองพืน้ ชั้นลางสุด จะมีความหนามากที่สุด เพราะ
เปนวัสดุที่ถูกสุด
ใชปูทับชั้นดินเพื่อกันการรั่วซึมลงไปในชั้นดิน
เปนวัสดุชนั้ ทีร่ ับน้ําหนักแรงกดของยานพาหนะ ซึ่งหาก
Design รับน้ําหนักมากก็จะเพิ่มความหนาใหมากขึน้
ชั้นผิวซึ่งเปนตัวยึดติดของชัน้ ตาง ๆ รวมทัง้ ทําใหผิดหนา
ของถนนราบเรียบ ผิวหลายประเภททีใ่ ชกนั อยูเชน การ
ราดยางน้ํา, การเรียงหินแลวปูยาง,การปู Asphaltic , การ
ทําผิวคอนกรีต ฯลฯ

• งานสถาปตย
เปนงานออกแบบอาคาร คํานวณโครงสราง ออกแบบงานระบบ(น้ํา, ไฟ, โทรศัพท,
คอมพิวเตอร, เครื่องเสียง ฯ) งานตกแตงภายใน (Interior) งานภูมิสถาปตย ซึ่งรวมทั้งงาน Hardscape
และ Landscape

¾ ทําไม PG จึงตองสรางสนามบินเอง
เนื่องจากเมื่อกอนยังมีขอจํากัดเกี่ยวกับการบิน สนามบินที่สรางหรือสายการบินที่จะบินก็จะ
เปนเรื่องของรัฐ เอกชนที่จะเขาไปประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสายการบินประจํามีกําหนดก็จะมีเงื่อนไข
ตาง ๆ รวมทั้งการถูกจํากัดเสนทางบินที่ไมไปทับซอนกับการบินของรัฐ PG ไดนําเครื่องบินมาใหเชา
เหมาลํา (Charter) ตั้งแตปพ.ศ. 2511 และไดขอทําการบินประจํามีกําหนด (Schedule Flight) เมื่อป
พ.ศ. 2528 ในเสนทางกรุงเทพฯ – โคราช – สุรินทร ไป – กลับ และเนื่องจากเงื่อนไขในเสนทางบินที่
ไมเอื้ออํานวยกับการตลาด และอนาคตของบริษัท PG จึงสํารวจพื้นทีเ่ พื่อสรางสนามบินเอง จนเริม่
งานกอสรางสนามบินสมุยเมื่อป พ.ศ. 2529 สนามบิน
สมุยสรางเสร็จพรอมบินขึ้นลงไดตั้งแตตนป พ.ศ. 2531 แตไดรับอนุมัติเปดใชสนามบิน เมื่อ
เดือนเมษายน พ.ศ. 2532

10

ประวัติการบินกรุงเทพ จํากัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด ไดเริ่มดําเนินกิจการธุรกิจการบินพาณิชยภายในประเทศ ตั้งแต
วันที2่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 5211 เปนตนมา ในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของ บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด
โดยระยะแรกนั้นไดดําเนินกิจการการเดินอากาศประเภทเชาเหมาลํา (Charter Flights) ในนาม
“สหกลแอร” (Sahakol Air) ทําการบินบริการใหแกหนวยงานของรัฐบาลรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและ
ธุรกิจเอกชนตาง ๆ ที่มาใชบริการ ไดแก
Oversea International Constructions Committee (OICC)
Union oil
Okanagan
Esso Parker Drilling Co
Texs Pacific Offshoer Int.
Conoco Halliburton
Thai Shell American Embassy (BKK)
International Committee Red Cross (ICRC)
การดําเนินงานไดเจริญรุดหนาอยางมั่นคง และในป พ.ศ. 2527 การดําเนินงานธุรกิจการบิน
พาณิชยนี้ไดแยกตัวออกจากบริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด โดยการจัดตั้งเปน บริษัท สหกลแอร จํากัด
นับเปนจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจการเดินอากาศของบริษัทฯ และจากการดําเนินการ
รวมทั้งการใหบริการที่ไดมาตรฐานที่ จึงทําใหบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย
กระทรวงคมนาคม ใหขยายขอบขายการบริการ โดยการอนุญาตใหบริษทั ฯ ประกอบกิจการคาขายใน
การเดินอากาศแบบประจําภายในประเทศ เมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งเปนการทําการบินที่มีลักษณะ
บินประจํา มีกาํ หนดเวลา และตารางบินที่แนนอนเพื่อใหบริการแกผูโดยสารทั่วไปแบบสายการบิน
พาณิชยทใี่ หบริการแกสาธารณชน ซึ่งบริษัทฯ ไดเปดทําการบินปฐมฤกษ ในเสนทางกรุงเทพฯ –
นครราชสีมา, กรุงเทพฯ – สุรินทร และกรุงเทพฯ – กระบี่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2529 ในชวงนั้น
บริษัทฯ ไดนําอากาศยานแบบ BANDEIRANTE EMB 110 P1 ขนาด 18 ที่นั่งมาใชทําการบินซึ่งเปน
การเปดยุคการบินประจํา ภายในประเทศโดยภาคเอกชนของประเทศไทย ตอมาบริษทั ฯ ไดทําการจด
ทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษทั สหกลแอร จํากัด เปน “”บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด” เพื่อให
สอดคลองกับภาษาอังกฤษในชื่อ “Bangkok Airways Co.Ltd.” เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2532
ตอมาบริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายการบินบริการในเสนทางอื่น ๆ แตก็ตดิ นโยบายการบิน
ของทางราชการในสมัยนั้นที่จํากัดสิทธิการบินไว กลาวคือ บริษัทฯ ไมสามารถจะทําการบินใน
เสนทางที่ทับกับเสนทางทีส่ ายการบินของรัฐทําการบินอยู บริษัทฯ จึงจําเปนตองจัดหาเสนทางบิน
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ใหมโดยการลงทุนกอสรางสนามบินของบริษัทฯ ที่เกาะสมุย เพื่อใชรองรับเสนทางบินของบริษัทฯ
โดยไดเปดทําการบิน เที่ยวแรกจากกรุงเทพฯ สูเกาะสมุยเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2532 ดวยอากาศยาน
แบบ DASH – 8 ความจุ 37 ที่นั่ง ในชวงระยะแรก บริษทั ฯ ทําการบินเสนทาง กรุงเทพฯ – สมุย และ
กลับ ดวยความถี่ 2 เที่ยวบินตอวัน ในปจจุบันนี้ บริษัทฯ เพิ่มความถี่เทีย่ วบินในเสนทางนี้ ประมาณ
25 เที่ยวบินตอวัน ตามกําหนดเวลาบินแตละฤดูกาล บริษัทฯ ไดพัฒนากิจการเดินอากาศของบริษัทฯ
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกและสนองความตองการของผูที่มาใชบริการเดินทางดวยอากาศยาน
ของบริษัทฯ โดยตลอดมา ดวยการจัดหาอากาศยานที่มีความทันสมัยรวดเร็วและที่มคี วามปลอดภัย
อยางสูงสุดมาใชทําการบริการ พรอม ๆ ไปกับการพัฒนาทางวิ่งของสนามบินสมุย จนสามารถรับ
น้ําหนักอากาศยานแบบที่ทนั สมัยกวาอากาศยานแบ Dash8 ที่เคยใชทําการบินอยู นั่นคืออากาศยาน
แบบ ATR 72 – 200 ที่มีน้ําหนักวิ่งขึน้ สูงสุด 22 ตัน จนถึงปจจุบันนี้ กรมการบินพาณิชยไดอนุญาตให
สนามบินสมุยสามารถรับน้ําหนักอากาศยานไดถึง 55 ตัน เพื่อรองรับอากาศยานแบบ Boeing 717
ขนาดความจุ 125 ที่นั่ง และบริษัทฯ ก็ไดนําอากาศยานแบบ Boeing 717 นี้ขามาใชทําการบินใน
เสนทางกรุงเทพฯ – สมุยแลว ตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2544 เปนตนมา
ในปจจุบนั บริษัทฯ การบินกรุงเทพ จํากัด ใชอากาศยานกังหันใบพัด (Turbo Prob) ที่
ทันสมัย แบบ ART 72 ความจุ 70 ที่นั่ง จํานวน 9 ลํา และอากาศยานกังหันไปพน (Turbo Jet) แบบ
Boeing 717 ความจุ 125 ที่นั่ง จํานวน 4 ลํา สําหรับใชบริการในเสนทางทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ ทีไ่ ดรับอนุญาตจากกระทรวงคมนาคม
นับตั้งแต บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด ไดรบั อนุญาตใหประกอบกิจการคาขาย ในการ
เดินอากาศแบบประจํามีกําหนด เริ่มตั้งแต พ.ศ. 2529 เปนตนมา บริษทั ฯ ไดเปดทําการบินบริการใน
เสนทางที่ไดรบั อนุญาตแลว จนถึงปจจุบันดังนี้
1. กรุงเทพ – นครราชสีมา และกลับ เริ่มตั้งแต 20 มกราคม 2529
2. กรุงเทพ – สุรินทร และกลับ เริ่มตั้งแต 20 มกราคม 2529
3. กรุงเทพ – กระบี่ และกลับ เริ่มตั้งแต 20 มกราคม 2529
4. กรุงเทพ – สมุย และกลับ เริ่มตั้งแต 25 เมษายน 2532
5. สมุย – ภูเก็ต และกลับ เริ่มตั้งแต 2 ตุลาคม 2532
6. สมุย – หาดใหญ และกลับ เริม่ ตั้งแต 2 ตุลาคม 2532
7. กรุงเทพ – หัวหิน และกลับ เริ่มตั้งแต 6 เมษายน 2533
8. กรุงเทพ – แมฮองสอน และกลับ เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคม 2535
9. กรุงเทพ – ตรัง และกลับ เริม่ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2535
10. กรุงเทพ – อูตะเภา และกลับ เริ่มตั้งแต 17 พฤศจิกายน 2535
11. อูตะเภา – เชียงใหม และกลับ เริ่มตั้งแต 17 พฤศจิกายน 2535
12. อูตะเภา – ภูเก็ต และกลับ เริม่ ตั้งแต 17 พฤศจิกายน 2535
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13. กรุงเทพ – เลย และกลับ เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2536
14. อูตะเภา – สมุย และกลับ เริ่มตั้งแต 1 เมษายน 2536
15. กรุงเทพ – ระนอง – ภูเก็ต และกลับ เริ่มตั้งแต 29 พฤศจิกายน 2538
16. กรุงเทพ – สุโขทัย – เชียงใหม และกลับ เริ่มตั้งแต 11 เมษายน 2539
17. สมุย – กระบี่ และกลับ เริ่มตั้งแต 31 ตุลาคม 2542
18. กรุงเทพ – ตราด และกลับ เริม่ ตั้งแต 31 มีนาคม 2546
นอกจากเสนทางบินที่ บริษัทฯ ไดรับการอนุญาตใหทําการบินภายในประเทศขางตนแลว
บริษัทการบินกรุงเทพ จํากัด ยังไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชยใหทําการบินบุกเบิกประเทศ
กัมพูชาสูสันติภาพ บริการแกคนโดยสาร นักทองเที่ยวทัว่ ไปในลักษณะการบินประจํา ในเสนทาง
กรุงเทพ – พนมเปญ และกลับ โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม 2533 เปนตนมาในความถี่เที่ยวบิน
สัปดาหละ 3 เที่ยวบิน จนบริษัทฯ ขยายความถี่เปนทําการบินวันละ 2 เที่ยวบิน และในปจจุบันนี้
บริษัทฯ เปดทําการบินในเสนทาง กรุงเทพ – พนมเปญ และกลับ ดวยความถี่ 3 เที่ยวบินตอวัน และทํา
การบินเชาเหมาบุกเบิกเสนทางทองเที่ยวไปประเทศสหภาพพมา ในเสนทาง เชียงใหม – บากัน มัณฑเลย และกลับ สัปดาหละ 3 เที่ยวบิน ตั้งแต ตุลาคม 2533 ซึ่งตอมาไดหยุดทําการบินในเสนทางนี้
เปนการชั่วคราว
จากแนวคิดในเรื่องการบุกเบิกและขยายเสนทางบินไปตางประเทศของบริษัทฯ ทําให
กระทรวงคมนาคมเล็งเห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการบินเสนทางตางประเทศของบิน
เสนทางตางประเทศของบริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด กระทรวงคมนาคมโดยกรมการบินพาณิชยจงึ
ไดออกใบอนุญาตใหบริษัทฯ ทําการบินตางประเทศเพิ่มขึ้นในอีกหลายเสนทาง ซึ่งยังคงทําการบินอยู
จนถึงขณะนี้ ไดแก
1. สมุย – สิงคโปร และกลับ เริม่ ตั้งแต 27 พฤษภาคม 2540
2. กรุงเทพ – เสียมราฐ และกลับ เริ่มตั้งแต 29 พฤศจิกายน 2540
3. กรุงเทพ – เชียงใหม – เชียงรุง และกลับ เริม่ ตั้งแต 18 ตุลาคม 2544
4. กรุงเทพ – สุโขทัย – หลวงพระบาง และกลับ เริ่มตั้งแต 28 ตุลาคม 2544
5. กรุงเทพ –เชียงใหม – ซีอาน และกลับ เริ่มตั้งแต 31 มีนาคม 2545
และเตรียมแผนการเปดบินไปจุดตาง ๆ ในสหภาพพมา ในจุดทองเทีย่ วถิ่นอารยธรรมในอดีต
เชน มัณฑเลย บากัน ฯลฯ และนอกเหนือจากเสนทางบินขางตนแลว ในปจจุบนั บริษัทฯ ยังได
กําหนดนโยบายทําการบินเชื่อมตอจุดทองเที่ยวในภูมิภาคอินโดจีนทีท่ างสหประชาชาติกําหนดให
เปนมรดกโลก (World Herritage) โดยเริ่มตนจากกรุงเทพฯ ไปยังสุโขทัยเชื่อมตอไปยังเมืองหลวง
พระบาง
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ประเทศสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, ดานัง (เว) ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
และกลับมากรุงเทพ โดยเริ่มเปดทําการบินในกําหนดเวลาทําการบินประจําฤดูรอน ป 2545 ตั้งแต 2
กรกฎาคม 2545 เปนตนไป

¾ ลําดับการนําอากาศยานเขามาทําการบินบริการตัง้ แตป พ.ศ. 2511 – ปจจุบัน
ตลอดระยะเวลา 20 กวาปทผี่ านมานี้ บริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด ไดพยายามทุกวิถที างที่จะ
ดําเนินธุรกิจการบินอยางตอเนื่อง โดยยึดหลักการทํางานอยางรอบคอบ มีประสิทธิภาพ รักษาความ
ปลอดภัย ขณะทําการบินใหผูโดยสารอยางถูกจุด เพื่อสนองตอบนโยบายการสงเสริม การคมนาคม
ทางอากาศของทางราชการในแตละชวงปที่ผานมา บริษัทฯ ไดนําอากาศยานแบบตาง ๆ ที่เหมาะสม
กับสภาพการใชงานของแตละงานและแตละชวง มาจดทะเบียนอากาศยานสัญชาติไทยดังนี้
พ.ศ. 2511
- นําอากาศยานแบบ TRADE WIND เครื่องหมายทะเบียน HS – SKA ทํา
การบินสนับสนุนภารกิจของสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2512
- นําอากาศยานแบบ ISLANDER BN2 มาจดทะเบียนในเครื่องหมาย
HS – SKB ทําการบินสนับสนุนภารกิจ หนวยงาน OICC
พ.ศ. 2517
- นําอากาศยานแบบ C - 47 เขามาทําการบินสนับสนุนการขุดเจาะน้ํามันใน
อาวไทย
พ.ศ. 2518
- นําเฮลิคอปเตอรแบบ WESSEX - 60 ทําการบินสนับสนุนการขุดเจาะ
น้ํามันในอาวไทย
พ.ศ. 2519
- นําอากาศยานแบบ PIPER NAVAJO CHIEFTAIN มาจดทะเบียนใน
เครื่องหมาย HS – SKC ซึ่งเปนอากาศยานแบบลาสุดในขณะนัน้ ครบถวน
ดวยอุปกรณเครื่องชวยบินเรดาร AUTO PILOT และระบบปรับความดัน
อากาศ
พ.ศ. 2521
- นําอากาศยานแบบ C – 46 มาจดทะเบียนในเครื่องหมาย
HS – SKD เตรียมทําการบินขนสงสินคาและผูโดยสารทั่วไป
ภายในประเทศและประเทศใกลเคียง
พ.ศ. 2527
- นําอากาศยานแบบ PILATUS PORTER มาจดทะเบียนในเครื่องหมาย
HS – SKE และอากาศยานแบบ PIPER AZTEC มาจดทะเบียนใน
เครื่องหมาย HS – SKF เขามาทําการบินในภารกิจชวยเหลือชาวเขาใน
ภาคเหนือของสถานทูตสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2529
- การขนสงทางอากาศแบบประจํามีกําหนด เริ่มไดรับการสนับสนุนจาก
ทางราชการ บริษัทฯ ไดนําอากาศยานแบบ BANDEIRANTE EMB 110
P1 ความจุ 18 ที่นั่ง มาจดทะเบียนในเครื่องหมาย HS – SKG เขามาเริ่มทํา
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พ.ศ. 2532

พ.ศ. 2533

พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2535

พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2537

การบินประจํารับ – สงคนโดยสารในเสนทางที่ราชการกําหนดใหใน
เสนทางกรุงเทพ – นครราชสีมา, กรุงเทพ – สุรินทร และกรุงเทพ - กระบี่
- นําอากาศยานแบบ DASH – 8 – 100 ความจุ 37 ที่นั่งมาจดทะเบียนใน
เครื่องหมาย HS – SKH เขามาใช ในเสนทางของบริษัทฯ ที่ทางราชการ
อนุมัติใหในเสนทางกรุงเทพ – สมุย
- ในเดือนตุลาคม 2532 บริษัทฯ นําอากาศยานแบบ DASH – 8 – 100 ลําที่ 2
มาจดทะเบียนในเครื่องหมาย HS – SKI มาใชเพิ่มเติมอีก 1 ลํา เพื่อทาการ
บินเสริมในเสนทางเดิม และเพิ่มเติมเสนทาง กรุงเทพ – สมุย – ภูเก็ต และ
กรุงเทพ – สมุย – หาดใหญ
- นําอากาศยานแบบ DASH – 8 – 300 ขนาดความจุ 56 ที่นั่ง เขามาใชใน
บริการเพิ่มเติม จํานวน 2 ลํา มาจดทะเบียนในเครื่องหมาย HS – SKK ใน
เดือนพฤศจิกายน และธันวาคม 2533
- นําอากาศยานแบบ BANDEIRANTE EMB 110 P2 มาจดทะเบียนใน
เครื่องหมาย HS – SKL ความจุ 18 ที่นั่งมาใชบริการเพิ่มเติมในเสนทาง
กรุงเทพ – หัวหิน
- นําอากาศยานแบบ DASH – 8 – 300 มาจดทะเบียนในเครื่องหมาย
HS – SKM เขามาใชบริการโดยนําเขามาในเดือน กรกฎาคม 2534
- นําอากาศยานกังหันไอพน TURBO JET แบบ FOKKER 100 เครื่องหมาย
ทะเบียน PH-LNJ ความจุ 107 ที่นั่ง มาใชทําการบินในเสนทาง กรุงเทพ –
พนมเปญ ตั้งแตเดือนมีนาคม 2535
- นําอากาศยานแบบ SHORTS SD 3 – 60 ความจุ 36 ที่นั่ง มาจดทะเบีนใน
เครื่องหมาย HS – SKN มาใชในเดือนพฤษภาคม 2535
- นําอากาศยานแบบ SHORTS SD – 330 ความจุ 33 ที่นั่ง มาจดทะเบียนใน
เครื่องหมาย HS – SKP มาใชในเดือนกรกฎาคม 2535
- นําอากาศยานแบบ SHORTS SD – 360 ความจุ 36 ที่นั่ง มาจดทะเบียนใน
เครื่องหมาย HS- SKO มาใชเพิ่มเติมในเดือนสิงหาคม 2535
- นําอากาศยานแบบ DASH – 8 – 300 ลําที่ 4 ความจุ 56 ที่นั่ง มาจดทะเบียน
ในเครื่องหมาย HS – SKU ในเดือนมีนคม 2536
- นําอากาศยานแบบ STR 72 – 200 ความจุ 70 ที่นั่งจํานวน 2 ลํา เขามาใช
บริการจดทะเบียนในเครื่องหมาย HS – PGA ในเดือนตุลาคม 2537 และ
HS – PGB ในเดือนพฤศจิกายน 2537
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พ.ศ. 2538

พ.ศ. 2539

พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2541
พ.ศ. 2542

พ.ศ. 2543

พ.ศ. 2544

พ.ศ. 2545

- นําอากาศยานแบบ ATR 72 – 200 ความจุ 70 ที่นั่งอีกจํานวน 3 ลําเขามา
ใชบริการเพิ่มเติม และจดทะเบียนในเครื่องหมาย HS – PGC ในเดือน
มิถุนายน 2538
- นําอากาศยานแบบ ATR72- 200 ความจุ 70 ที่นั่ง จํานวน 1 ลํา เขามาใช
บริการเพิ่มเติม และจดทะเบียนในเครื่องหมาย HS – PGF เขามาในเดือน
พฤศจิกายน 2539
- นําอากาศยานแบบ ATR 42 – 320 ความจุ 46 ที่นั่งเขามาใชบริการ และจด
ทะเบียนอากาศยานในเครื่องหมาย HS – PGG ในเดือนเมษายน 2540
- นําอากาศยานแบบ ATR 72 – 212 ความจุ 70 ที่นั่งเขาเพิ่มใชบริการ และ
จดทะเบียนอากาศยานในเครือ่ งหมาย HS – PGH ในเดือนธันวาคม 254
- นําอากาศยานแบบ ART 72 – 212 ความจุ 70 ที่นั่งเขามาเพิ่มใชบริการ
และจดทะเบียนอากาศยานในเครื่องหมาย HS – PGJ ในเดือนธันวาคม
2542
- นําอากาศยานกังหันไอพน (TURBO JET ) แบบ BOEING 717 ความจุ
125 ที่นั่งเขามาเพิ่มใชบริการ และจดทะเบียนอากาศยานในเครื่องหมาย
HS – PGP ในเดือนพฤศจิกายน 2543
- นําอากาศยานกังหันไอพน (TURBO JET) แบบ BOEING 717 ลําที่ 2
ความจุ 125 ที่นั่ง เขามาเพิ่มใชบริการและจดทะเบียนอากาศยานใน
เครื่องหมาย HS – PGO ในเดือนเมษายน 2544
- นําอากาศยานแบบ ATR 72 – 212A หรือมีชื่อในดาน TRADE NAME วา
ATR 72 – 500 ขนาดความจุ 70 ที่นั่ง ซึ่งเปนอากาศยานทีไ่ ดรับการพัฒนา
จากอากาศยาน ATR 72 – 202 ในดานเทคนิคใหดยี ิ่งขึ้นจํานวน 2 ลํา เขามา
เพิ่มใชบริการโดยลําแรกจดทะเบียนอากาศยานเดือนกรกฎาคม 2544 ใน
เครื่องหมาย HS – PGL และลําที่ 2 จดทะเบียนอากาศยานเดือนธันวาคม
2544 ในเครื่องหมาย HS – PGK
- นําอากาศยาน แบบ ART 72 – 212A (ATR 72 - 500) ความจุ 70 ที่นั่ง เขา
มาเพิ่มใชบริการและจดทะเบียนอากาศยานในเครื่องหมาย HS – PGG ใน
เดือนกรกฎาคม 2545
- นําอากาศยานกังหันไอพน (TURBO JET ) แบบ BOEING 717 ความจุ
125 ที่นั่งลําที่ 3 และลําที่ 4 เขามาเพิ่มใชบริการ ในเดือนพฤศจิกายน 2545
โดยจดทะเบียนอากาศยานในเครื่องหมาย HS – PGQ และ HS – PGR
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พ.ศ. 2546

- นําอากาศยาน แบบ ART 72 – 212A (ART 72 - 500) ความจุ 70 ที่นั่ง เขา
มาเพิ่มใชบริการและจดทะเบียนอากาศยานในเครื่องหมาย HS – PGF ใน
เดือนธันวาคม 2545
- นําอากาศยานแบบ ATR 72 - 212A (ATR 72 - 500) ความจุ 70 ที่นั่งเขามา
เพิ่มใชบริการ และจดทะเบียนอากาศยานในเครื่องหมาย HS – PGA ใน
เดือนกรกฎาคม 2546

¾ ใบอนุญาตในการใหบริการคมนาคมทางอากาศที่บริษัทฯ ไดรับ
โดยสรุปแลวในปจจุบัน บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหบริการคมนาคมเดินอากาศ รวมทั้งการ
อนุญาตใหจดั ตั้งสนามบิน เพื่อใชรองรับการบริการเดินอากาศในเสนทางบินที่ไดรบั อนุญาต
ตลอดจนการรองรับอากาศยานของเอกชนและอากาศยานของรัฐ ดังนี้
1. ใบอนุญาตใหประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศ จากกรมการบินพาณิชย กระทรวง
คมนาคมรวม 3 ประเภท คือ
1.1 แบบประจํามีกําหนดภายในประเทศ
1.2 แบบไมประจําเปนครั้งคราว
1.3 แบบประจําระหวางประเทศ
โดยใบอนุญาตดังกลาวมีอายุ 10 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2542 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2552
2. ใบอนุญาตการจัดตั้งสนามบินสมุย บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหจดั ตัง้ สนามบินพาณิชย
เอกชนแหงแรกขึ้นที่ตําบลบอผุด อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานีโดยใหเรียกวา“สนามบินสมุย”
ใบอนุญาตดังกลาวมีอายุครัง้ ละ 10 ป ตั้งแต 1 กุมภาพันธ 2542 ถึงวันที่31 มกราคม 2552
3. ใบอนุญาตการจัดตั้งสนามบินสุโขทัย บริษัทฯ ไดรับอนุญาตใหจดั ตั้งสนามบินพาณิชย
เอกชนแหงที่ 2 ขึ้นที่จังหวัดสุโขทัย ในพื้นที่ประมาณ 2 พันไร อยูใ นเขตตําบลคลองกระจง ตําบลทา
ทอง และตําบลยานยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ใบอนุญาตดังกลาวมีอายุครั้งละ 10 ป ตั้งแต
1 กุมภาพันธ 2541 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2551
4. ใบรับรองหนวยซอมบํารุง บริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางอากาศ (กรมการ
บินพาณิชย) ใหจัดตั้งหนวยซอมบํารุง ซึ่งบริษัทฯ และอากาศยานทีจ่ ดทะเบียนเปนอากาศยานสัญชาติ
ไทยและอายุใบรับรองนี้กําหนดอายุครั้งละ 2 ป มีผลบังคับใชตั้งแต 17 ตุลาคม
นอกจากนี้ บริษัทฯ การบินกรุงเทพ จํากัด ยังมีบริษัทฯ ทีอ่ ยูในเครือที่ประกอบกิจการคาขาย
ในการเดินอากาศ ที่เปนลักษณะอื่นอีก คือ
1. บริษัท บางกอกแอรทรานสปอรต จํากัด ในปจจุบนั เปลี่ยนชื่อเปน “บริษัท เซาท อีสท แอร
จํากัด” เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการเดินอากาศแบบไมประจํา ในลักษณะทําการบินเชาเหมาตาง ๆ
เชน ทําการบิน Charter Flight บินรับขนผูปวย (Medical Evacuation Flight) เปนตน
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2. บริษัท ไทยคูกาเฮลิคอปเตอรแอนดปโตรเลี่ยมเซอรวิส จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการเดินอากาศ
ดวยเฮลิคอปเตอร ปจจุบันใชเฮลิคอปเตอร แบบ Sikorsky S- 76 A จํานวน 2 ลํา ทําการบินในภารกิจ
สนับสนุนการสํารวจขุดเจาะน้ํามันปโตรเลี่ยมในอาวไทย ตามที่ไดรับสัมปทานจากกรมทรัพยากร
ธรณี และเตรียมใหบริการเชาเหมาสาธารณะทัว่ ไปในอนาคต
จากความเปนมาดังกลาวจะเห็นไดวาบริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด ไดพยายามสงเสริมและ
พัฒนาการขนสงทางอากาศในภาคของเอกชนอยางตอเนื่องโดยตลอดมา อันเปนสวนสงเสริมการ
เดินทางอากาศใหเปนประโยชนโดยรวมแกประเทศสืบไป

