ประวัติการบินกรุงเทพ จํากัด
บริษัท การบินกรุงเทพ จํากัด ไดเริ่มดําเนินกิจการธุรกิจการบินพาณิชยภายในประเทศ ตั้งแต
วันที2่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2511 เปนตนมา ในฐานะเปนหนวยงานหนึ่งของ บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด โดย
ระยะแรกนัน้ ไดดําเนินกิจการการเดินอากาศประเภทเชาเหมาลํา (Charter Flights) ในนาม
“สหกลแอร” (Sahakol Air) ทําการบินบริการใหแกหนวยงานของรัฐบาลรัฐบาล รัฐวิสาหกิจและธุรกิจ
เอกชนตาง 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 นับเปน
จุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลงการดําเนินกิจการเดินอากาศของบริษัทฯ และจากการดําเนินการรวมทั้งการ
ใหบริการที่ไดมาตรฐานที่ จึงทําใหบริษัทฯ ไดรับอนุญาตจากกรมการบินพาณิชย กระทรวงคมนาคม ให
ขยายขอบขายการบริการ โดยการอนุญาตใหบริษัทฯ ประกอบกิจการคาขายในการเดินอากาศแบบประจํา
ภายในประเทศ เมื่อ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2528 ซึ่งเปนการทําการบินที่มีลกั ษณะ บินประจํา มีกําหนดเวลา และ
ตารางบินทีแ่ นนอนเพื่อใหบริการแกผูโดยสารทั่วไปแบบสายการบินพาณิชยทใี่ หบริการแกสาธารณชน ซึ่ง
บริษัทฯ ไดเปดทําการบินปฐมฤกษ ในเสนทางกรุงเทพฯ – นครราชสีมา, กรุงเทพฯ – สุรินทร และ
กรุงเทพฯ – กระบี่ เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2529 ในชวงนัน้ บริษัทฯ ไดนําอากาศยานแบบ BANDEIRANTE
EMB 110 P1 ขนาด 18 ที่นั่งมาใชทําการบินซึ่งเปนการเปดยุคการบินประจํา ภายในประเทศโดยภาคเอกชน
ของประเทศไทย ตอมาบริษทั ฯ ไดทําการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อจาก บริษัท สหกลแอร จํากัด เปน “”บริษัท
การบินกรุงเทพ จํากัด” เพื่อใหสอดคลองกับภาษาอังกฤษในชื่อ “Bangkok Airways Co.Ltd.” เมื่อวันที่ 5
เมษายน 2532
ตอมาบริษัทฯ มีแผนการที่จะขยายการบินบริการในเสนทางอื่น ๆ แตก็ตดิ นโยบายการบินของ
ทางราชการในสมัยนั้นทีจ่ ํากัดสิทธิการบินไว กลาวคือ บริษัทฯ ไมสามารถจะทําการบินในเสนทางที่ทับกับ
เสนทางที่สายการบินของรัฐทําการบินอยู 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” เปนบริษัทที่จัดตัง้ ขึ้นเพื่อบริการเดินอากาศแบบไมประจํา ในลักษณะทําการ
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บินเชาเหมาตาง ๆ เชน ทําการบิน Charter Flight บินรับขนผูปวย (Medical Evacuation
Flight) เปนตน
2. บริษัท ไทยคูกาเฮลิคอปเตอรแอนดปโตรเลี่ยมเซอรวิส จํากัด จัดตั้งขึ้นเพื่อบริการ
เดินอากาศดวยเฮลิคอปเตอร ปจจุบันใชเฮลิคอปเตอร แบบ Sikorsky S- 76 A จํานวน 2
ลํา ทําการบินในภารกิจสนับสนุนการสํารวจขุดเจาะน้ํามันปโตรเลี่ยมในอาวไทย ตามที่
ไดรับสัมปทานจากกรมทรัพยากรธรณี และเตรียมใหบริการเชาเหมาสาธารณะทั่วไปใน
อนาคต
จากความเปนมาดังกลาวจะเห็นไดวาบริษทั การบินกรุงเทพ จํากัด ไดพยายามสงเสริมและ
พัฒนาการขนสงทางอากาศในภาคของเอกชนอยางตอเนื่องโดยตลอดมา อันเปนสวนสงเสริมการ
เดินทางอากาศใหเปนประโยชนโดยรวมแกประเทศสืบไป

