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กฎกระทรวง 
แบ�งส�วนราชการกรมท�าอากาศยาน 

กระทรวงคมนาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๘๑ 

   
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ ฉ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ�นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก0ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ�นดิน (ฉบับท่ี ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว0 ดังต�อไปน้ี 

 
ข0อ ๑  ให0กรมท�าอากาศยานมีภารกิจเก่ียวกับการส�งเสริมพัฒนาโครงข�ายและ

ส�งเสริมกิจการท�าอากาศยาน และท�าอากาศยาน ให0มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยมี
อํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) ศึกษาวิเคราะห=ความจําเป>นและความเป>นไปได0ในการมีท�าอากาศยานแห�งใหม�
เ พ่ือประโยชน=ในการพัฒนาเศรษฐกิจและการอํานวยความสะดวกแก�ประชาชน เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณา 

(๒) จัดให0มีท�าอากาศยานตามผลการศึกษาวิเคราะห=ตาม (๑) 
(๓) ดําเนินกิจการท�าอากาศยานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบให0เป>นไปโดยถูกต0องตาม

กฎหมายถูกหลักเศรษฐกิจ และเพียงพอต�อความต0องการของผู0ใช0บริการ และให0ได0มาตรฐานสากล 
(๔) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดให0เป>นอํานาจหน0าท่ีของกรมหรือตามท่ี

รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
ข0อ ๒  ให0แบ�งส�วนราชการกรมท�าอากาศยาน ดังต�อไปน้ี 
(๑) สํานักงานเลขานุการกรม 
(๒) กองก�อสร0างและบํารุงรักษา 
(๓) กองกฎหมาย 
(๔) กองคลัง 
(๕) กองส�งเสริมกิจการท�าอากาศยาน 
(๖) ท�าอากาศยาน ตามจํานวนท�าอากาศยานท่ีมีอยู�ในความดูแล 
 
ข0อ ๓  ในกรมท�าอากาศยาน ให0มีกลุ�มตรวจสอบภายใน เพ่ือทําหน0าท่ีหลักในการ

ตรวจสอบการดําเนินการภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงต�อ
อธิบดีโดยมีหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการตรวจสอบด0านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม 
(๒) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ

ท่ีได0รับมอบหมาย 
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล�ม ๑๓๒/ตอนท่ี ๙๖ ก/หน0า ๑/๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ข0อ ๔  ในกรมท�าอากาศยาน ให0มีกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือทําหน0าท่ีหลักในการ
พัฒนาการบริหารของกรม ให0เกิดผลสัมฤทธ์ิ มีประสิทธิภาพ และคุ0มค�า รับผิดชอบงานข้ึนตรงต�อ
อธิบดีโดยมีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะและให0คําปรึกษาแก�อธิบดีเก่ียวกับยุทธศาสตร=การพัฒนาระบบ
ราชการภายในกรม 

(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม 
(๓) ประสานและดําเนินการเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการร�วมกับหน�วยงานกลาง

ต�าง ๆ และหน�วยงานภายในกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ

ท่ีได0รับมอบหมาย 
 
ข0อ ๕  ในกรมท�าอากาศยาน ให0มีกลุ�มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร เพ่ือทําหน0าท่ี

หลักในการกําหนดมาตรฐานการทํางานภายในกรม รับผิดชอบงานข้ึนตรงต�ออธิบดี โดยมีอํานาจ
หน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) ศึกษา วิเคราะห= และพัฒนาระบบคุณภาพ รวมท้ังประเมินผลการประกัน
คุณภาพตรวจสอบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให0เป>นไปตามมาตรฐาน 

(๒) ศึกษาและเสนอแนะให0มีการนําระบบคุณภาพมาใช0ในการบริหารกรมและท�า
อากาศยานให0เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

(๓) ติดตาม ประสานงานและจัดทํารายงานเก่ียวกับการประกันคุณภาพ 
(๔) พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเก่ียวกับการประกันคุณภาพ บริหารความเสี่ยง

และควบคุมภายใน พร0อมท้ังประมวล วิเคราะห= สรุปผล และจัดทํารายงานเสนอผู0บริหาร 
(๕) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ

ท่ีได0รับมอบหมาย 
 
ข0อ ๖  ในกรมท�าอากาศยาน ให0มีกลุ�มมาตรฐานความปลอดภัยและรักษาความ

ปลอดภัยเพื่อทําหน0าที่หลักในการกําหนดมาตรฐานด0านความปลอดภัย การรักษาความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย สิ่งแวดล0อม และสิ่งอํานวยความสะดวกของท�าอากาศยาน รับผิดชอบงานขึ้นตรงต�อ
อธิบดี โดยมีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 

(๑) ศึกษาและวิเคราะห=กฎหมายเก่ียวกับการบินพลเรือนของประเทศและระหว�าง
ประเทศเอกสารขององค=กรอ่ืนเก่ียวกับความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน 
เพ่ือใช0เป>นข0อมูลในการจัดทําแผน ระเบียบ มาตรฐานสนามบิน มาตรฐานการบริการ และมาตรฐาน
สิ่งแวดล0อมให0สอดคล0องกับกฎหมาย กฎ หรือข0อบังคับท่ีเก่ียวข0อง 

(๒) จัดทําโครงการ แผน และคู�มือการฝKกอบรมด0านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัยเพ่ือใช0เป>นแนวทางในการปฏิบัติของท�าอากาศยาน 

(๓) ประสานงานการตรวจสอบด0านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยจาก
หน�วยงานท้ังภายในและภายนอกประเทศ 

(๔) ดําเนินการเพ่ือให0ท�าอากาศยานในความรับผิดชอบของกรมได0รับการรับรอง
ด0านการดําเนินงานท�าอากาศยาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 
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(๕) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ
ท่ีได0รับมอบหมาย 

 
ข0อ ๗  สํานักงานเลขานุการกรม มีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับงานบริหารท่ัวไปและงานช�วยอํานวยการ 
(๒) ดําเนินการเก่ียวกับการจัดระบบงานและบริหารงานทรัพยากรบุคคล 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับรายงานผลการดําเนินงานประจําปM ศูนย=ข0อมูลข�าวสาร และ

ห0องสมุด 
(๔) ประชาสัมพันธ=และเผยแพร�ข�าวสาร ผลการปฏิบัติงาน กิจกรรม และความรู0

ความเข0าใจเก่ียวกับงานในหน0าท่ีของกรม 
(๕) จัดทําแผนแม�บท แผนปฏิบัติการและดําเนินการเก่ียวกับการบริหารจัดการ

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรม พัฒนาระบบคอมพิวเตอร=และเครือข�าย รวมท้ังติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานแผน 

(๖) ติดต�อและประสานงานกับองค=การหรือหน�วยงานท้ังในประเทศและต�างประเทศ
ด0านความร�วมมือและความช�วยเหลือทางด0านกิจการท�าอากาศยาน รวมท้ังเป>นศูนย=ประสานและจัด
ประชุมระหว�างประเทศตามท่ีได0รับมอบหมาย 

(๗) ปฏิบัติหน0าท่ีอ่ืนท่ีเป>นอํานาจหน0าท่ีของกรมและมิได0อยู�ในอํานาจหน0าท่ีของส�วน
ราชการอ่ืน 

(๘) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ
ท่ีได0รับมอบหมาย 

 
ข0อ ๘  กองก�อสร0างและบํารุงรักษา มีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) จัดให0มีโครงสร0างพ้ืนฐานในท�าอากาศยานของกรมตามมาตรฐานด0านความ

ปลอดภัยและมีสิ่งอํานวยความสะดวกตามมาตรฐานสากล 
(๒) ศึกษา วิเคราะห= และเสนอแนะให0มีการก�อสร0าง ปรับปรุง บํารุงรักษาท�าอากาศยาน 
(๓) ดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมดูแลด0านสิ่งแวดล0อมในท�าอากาศยานท่ีอยู�ใน

ความรับผิดชอบ 
(๔) ดําเนินการเก่ียวกับการก�อสร0าง ปรับปรุง และบํารุงรักษาท�าอากาศยาน รวมท้ัง

สิ่งก�อสร0างและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนของกรม 
(๕) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ

ท่ีได0รับมอบหมาย 
 
ข0อ ๙  กองกฎหมาย มีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ศึกษา เผยแพร� และแนะนําให0ผู0ท่ีเก่ียวข0องได0ทราบข0อกําหนดต�าง ๆ ท่ีกรมต0อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว�าด0วยการเดินอากาศ กฎหมายว�าด0วยความผิดบางประการต�อการเดินอากาศ 
อนุสัญญา ว�าด0วยการบินพลเรือนระหว�างประเทศ กฎ ระเบียบ ประกาศ ข0อบังคับ และคําสั่งท่ี
เก่ียวข0องกับการดําเนินการของท�าอากาศยาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 
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(๒) ดําเนินการเก่ียวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเก่ียวกับความรับผิดทางแพ�ง 
ทางอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอ่ืนท่ีอยู�ในอํานาจหน0าท่ีของกรม 

(๓) ให0คําปรึกษา ตอบปNญหา แนะนํา และช้ีแจงเก่ียวกับการดําเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข0อบังคับ และคําสั่งท่ีจําเป>นต�อการดําเนินการของท�าอากาศยาน 

(๔) ศึกษาและวิเคราะห=เพ่ือยกร�างและพัฒนากฎ ระเบียบ ประกาศ และข0อบังคับท่ี
อยู�ในความรับผิดชอบของกรม 

(๕) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ
ท่ีได0รับมอบหมาย 

 
ข0อ ๑๐  กองคลัง มีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) ดําเนินการเก่ียวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ เงินทุน

หมุนเวียน ท่ีดินอาคารสถานท่ี และยานพาหนะของกรม 
(๒) จัดทําแผนการของบประมาณและงบเงินทุนหมุนเวียน และการบริหาร

งบประมาณและงบเงินทุนหมุนเวียน 
(๓) ให0คําปรึกษา ตอบปNญหา และช้ีแจงเก่ียวกับกฎหมายและระเบียบเก่ียวกับการ

คลังและการพัสดุ กับเจ0าหน0าท่ีของกรม 
(๔) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ

ท่ีได0รับมอบหมาย 
 
ข0อ ๑๑  กองส�งเสริมกิจการท�าอากาศยาน มีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะนโยบายเก่ียวกับการให0บริการในกิจการท�าอากาศยาน 
(๒) จัดทําแผนยุทธศาสตร=และแผนปฏิบัติราชการประจําปMของกรม 
(๓) จัดทําแผนพัฒนาการใช0ประโยชน=พ้ืนท่ีท�าอากาศยานให0คุ0มค�าการลงทุน รวมท้ัง

แผนงานใช0ประโยชน=พ้ืนท่ีท้ังภายในและภายนอกอาคารผู0โดยสารของท�าอากาศยานให0เหมาะสมกับ
กิจกรรมเชิงพาณิชย=ประเภทต�าง ๆ 

(๔) ศึกษาและเสนอแนะให0มีการกําหนดอัตราค�าธรรมเนียมท่ีจะเรียกเก็บตาม
กฎหมายและอัตราค�าภาระการใช0ท�าอากาศยาน ทรัพย=สิน บริการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต�าง ๆ 
ตาม (๓) ให0เหมาะสม 

(๕) เสนอแนะหลักเกณฑ= วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกผู0
ประกอบกิจกรรมเชิงพาณิชย=ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู0โดยสารของท�าอากาศยานในสังกัดกรม 

(๖) กํากับดูแลการปฏิบัติตามนโยบายการให0บริการในกิจการท�าอากาศยานของท�า
อากาศยานท่ีอยู�ในความรับผิดชอบของกรมและรายงานอธิบดีเพ่ือวินิจฉัยสั่งการ 

(๗) ประเมินผลการดําเนินงาน และเสนอแนะต�ออธิบดีเพ่ือให0มีการปรับปรุงหรือ
พัฒนากิจการในภารกิจของกรม 

(๘) จัดทําแผนในการจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยให0ท�าอากาศ
ยานเพ่ือให0เป>นไปตามมาตรฐาน 

(๙) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ
ท่ีได0รับมอบหมาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 
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ข0อ ๑๒  ท�าอากาศยาน มีอํานาจหน0าท่ี ดังต�อไปน้ี 
(๑) รับผิดชอบในการบริหาร จัดการ และดูแลกิจการท�าอากาศยานท่ีรับผิดชอบให0

เป>นไปตามวัตถุประสงค= และตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข0อบังคับ และคําสั่ง ตลอดจนความ
ตกลงและอนุสัญญาท่ีเก่ียวข0อง 

(๒) ให0บริการอํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก�อากาศยาน ผู0โดยสาร และ
บุคคลอ่ืนท่ีใช0บริการท�าอากาศยาน รวมท้ังการขนส�งสินค0า สัมภาระ และไปรษณียภัณฑ=ทางอากาศ 

(๓) ประสานงานและร�วมมือกับหน�วยงานภายนอกอ่ืนใดท่ีเก่ียวข0องกับการ
ดําเนินการสนามบินสาธารณะ 

(๔) ปฏิบัติงานร�วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข0องหรือ
ท่ีได0รับมอบหมาย 

 
 

ให0ไว0 ณ วันท่ี ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช0กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยท่ีสมควรปรับปรุงโครงสร0างและ
อํานาจหน0าท่ีของกรมการบินพลเรือนเพ่ือแยกอํานาจหน0าท่ีในการกํากับดูแลออกจากหน�วยงาน
ผู0ให0บริการ โดยให0กรมท�าอากาศยานทําหน0าท่ีกํากับดูแลกิจการท�าอากาศยานซึ่งอยู�ในสังกัดกรมการ
บินพลเรือน  ดังน้ัน เพ่ือให0การปฏิบัติงานของกรมท�าอากาศยานเป>นไปอย�างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล0องกับภารกิจท่ีเปลี่ยนแปลงตามโครงสร0างใหม�  จึงจําเป>นต0องออกกฎกระทรวงน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริยานุช/ผู0จัดทํา 
๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 
ปริญสินีย=-วิชพงษ=/ผู0ตรวจ 

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 
 
 


