
คู่มือส ำหรับประชำชน  

กำรเรียกเก็บค่ำบริกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 

 

1. กลุ่มผู้ใช้บริกำรกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 

1.1 สำยกำรบินสมำชิก 

คือ สายการบินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ท าการบินเป็นประจ าเข้ามายังประเทศไทย     

และ/หรือท าการบินเป็นประจ าภายในประเทศไทยตามก าหนดเวลา  ที่พิมพ์โฆษณาไว้ในตาราง

เที่ยวบิน  และท าการบินมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือนติดต่อกัน และมีคุณสมบัติตาม

หลักเกณฑ์การพิจารณาสายการบินผู้ถือหุ้น  โดยต้องได้รับการอนุมัติการเข้าเป็นผู้ถือหุ้น         

จากคณะกรรมการ บวท. ก่อน  ซึ่งสายการบินสมาชิกจะมีส่วนร่วมทางการเงินของ บวท.         

สายการบินสามารถสมัครเข้าเป็นสายการบินสมาชิกของ  บวท.  สายการบินจะต้องส่ง         

หนังสือขอสมัครเข้าเป็นผู้ถือหุ้น  พร้อมทั้ ง ตารางบินที่พิมพ์ โฆษณา  หนังสืออนุญาตให้               

ท าการบินประจ าจากส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หนังสือรับรองการจดทะเบียน

บริษัทของสายการบิน  หนังสือมอบอ านาจบุคคลให้กระท าการแทนสายการบิน  พร้อมส าเนา

หนังสือเดินทาง หรือส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอ านาจ เป็นต้น  ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม 

www.aerothai.co.th/airlineservices 

1.2 สำยกำรบินที่มิใช่สมำชิก 

คือ สายการบินที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ท าการบินเป็นประจ า หรือท าการบินแบบ         

ไม่ประจ าเข้ามายัง และ/หรือท าการบินภายในประเทศไทย 
 

1.3 เที่ยวบินเช่ำเหมำล ำ 

 

คือ เที่ยวบินเช่าเหมาล า ส าหรับนักท่องเที่ยว หรือ สินค้า เข้ามายัง และ/หรือท าการบิน

ภายในประเทศไทย โดยสายการบินที่มใิช่สมาชิก 

1.4 สถำบันฝึกอบรมด้ำนกำรบิน 

  คือ สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน ที่ท าการฝึกบินโดยอากาศยานขนาดเล็กที่มีน้ าหนัก        

ท าการบินขึ้นสูงสุดไม่เกิน 5.7 ตัน และเป็นสถาบันฝึกอบรมด้านการบินที่ได้รับรองจาก กพท. 

เท่านัน้ 
 

 

http://www.aerothai.co.th/airlineservices
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2. โครงสร้ำง/หลักเกณฑ์ในกำรเก็บค่ำบริกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 

                     

                        = 

 

ค่าบรกิารฯ ส าหรับการท าการบินตามเส้นทางบิน  
 

=  MTOW/X  x ระยะทางที่ท าการบิน/250 กม. x อัตราค่าบริการฯ   
 

ค่าบรกิารฯ ส าหรับการท าการบินในเขตสนามบิน และเขตประชดิสนามบิน    
 

 =  MTOW  x Terminal Multiplier x อัตราค่าบริการฯ   
        

โดยค่ำของ X จ ำแนกแทนค่ำได้ ดังน้ี 

                  MTOW ตั้งแต ่   0-100 ตัน  ค่า  X  =  50  

                  MTOW ตั้งแต ่101-200 ตัน ค่า  X  =  MTOW/2 

                  MTOW มากกว่า   200 ตัน   ค่า  X  =  100  

 

ปัจจัยที่ใช้ในกำรค ำนวณ 

 

         - MTOW 

คือ น้ าหนักบรรทุกสูงสุดของเครื่องบินขณะบินขึ้น ตามที่ผู้ผลิตก าหนดไว้ มีหน่วย

เป็นเมตริกตัน (ตัน) ทั้งนี ้เศษของน้ าหนักที่ไม่ถึง 1 ตัน จะคิดเป็น 1 ตัน  

ทั้งนี้  การค านวณค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศใช้ข้อมูล MTOW ตามที่ได้

ประกาศใน www.aerothai.co.th/airlineservices 

 

         - ระยะทำงที่ท ำกำรบิน   

คือ ระยะทางที่ท าการบินจริงที่ระบุในแผนการบิน โดยค านวณจากจุดเข้าถึงจุดออก

ของเส้นทางบิน ตามระยะทางที่สั้นที่สุดระหว่างจุดสองจุด ที่ท าการบิน (Great Circle 

distance) ภายใต้ขอบเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) และน ามาหักลบ

ระยะทางในช่วงการบินในเขตสนามบินและเขตประชิดสนามบิน (ท่าอากาศยานละ 

50 กิโลเมตร)   มีหน่วยเป็นกิโลเมตร ทั้งนี้ เศษของระยะทางที่ท าการบินที่ไม่ถึง      

1 กิโลเมตร จะคิดเป็น 1 กิโลเมตร  ซึ่งหากท าการบินน้อยกว่า 250 กิโลเมตร          

ให้คิดเป็น 250 กิโลเมตร หรอืระยะทางที่ท าการบินเท่ากับ 1 

ทั้งนี้  การค านวณค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศใช้ข้อมูลระยะทางตามที่ได้

ประกาศใน www.aerothai.co.th/airlineservices 

ค่าบริการฯ ส าหรับการท าการบินตามเส้นทางบิน +  

ค่าบริการฯ ส าหรับการท าการบินในเขตสนามบิน และเขตประชิดสนามบิน    

 

ค่าบริการฯ รวม   

http://www.aerothai.co.th/airlineservices
http://www.aerothai.co.th/airlineservices


 3 

         - Terminal Multiplier  

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   = 0.90 

ท่าอากาศยานดอนเมือง   = 0.50 

ท่าอากาศยานสากลภูมิภาค 4 แหง่   =  0.50 

(ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ท่าอากาศนานาชาติแม่ฟา้หลวงเชียงราย  

ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต และ ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่)                     

ท่าอากาศยานภูมภิาคอื่น        =  0.05  

ท่าอากาศยานอู่ตะเภาพัทยา  =  0 

 

         - อัตรำค่ำบริกำรฯ  

อัตราค่าบริการฯ ส าหรับการท าการบินตามเสน้ทางบิน =  3,500 บาทตอ่หน่วยบริการ 

อัตราค่าบริการฯ ส าหรับการท าการบินในเขตสนามบิน  

และเขตประชิดสนามบิน =  500 บาทตอ่หน่วยบริการ 

 

หมายเหตุ : 1. อัตราค่าบริการข้างต้นเป็นอัตราต่อหน่วยบริการ โดยหน่วยบริการของสายการบิน

สมาชิก และสายการบินเช่าเหมาล า คิดเป็นหนึ่งในสามของหน่วยบริการของ    

สายการบินที่มิใช่สมาชิก 

2. อัตราค่าบริการฯ ส าหรับสถาบันฝึกอบรมด้านการบิน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่    
วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป 

ส่วนที ่ ประเภทคำ่บริกำรฯ 
ท่ำอำกำศยำน ที่เปน็ฐำนฝึกบิน  
๔ แห่ง ได้แก่ หวัหนิ นครรำชสีมำ 

พิษณโุลก และขอนแก่น 

ท่ำอำกำศยำน  
ที่ไมใ่ช่ฐำนฝึกบิน 

1 En Route Charge ร้อยละ 10 ของอัตราค่าบริการฯ 
สายการบินสมาชิก 

ร้อยละ 20 ของอัตราค่าบริการฯ  
สายการบินสมาชิก 

2 Terminal Charge  
(DEP/ARR) 

ร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการฯ  
สายการบินสมาชิก 

ร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการฯ  
สายการบินสมาชิก 

3 

3.1 Terminal Charge 
(TGL, LA, MAT) 

ร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการฯ 
สายการบินสมาชิก 

ท าการบินลงและขึน้เท่ากับ 1 เท่ียวบิน 
คิดค่าบริการฯ บินลงและขึน้ 
ครัง้สุดท้ายเพยีงคร้ังเดียว 

ร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการฯ  
สายการบินสมาชิก 

ท าการบินลงและขึน้เท่ากับ 1 เท่ียวบิน 
คิดค่าบริการฯ บินลงและขึน้ทุกครัง้ 

3.2 Terminal Charge 
(SGL) 

ร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการฯ 
สายการบินสมาชิก 

ท าการบินลงและขึน้เท่ากับ 2 เท่ียวบิน 
คิดค่าบริการฯ บินลงและขึน้ 
ครัง้สุดท้ายเพยีงคร้ังเดียว 

ร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการฯ  
สายการบินสมาชิก 

ท าการบินลงและขึน้เท่ากับ 2 เท่ียวบิน 
คิดค่าบริการฯ บินลงและขึน้ทุกครัง้ 

ท้ังนี ้บวท. ให้ส่วนลดคา่บริการฯ อีกร้อยละ ๒๕ ของอัตราค่าบริการฯ เชน่เดียวกับเท่ียวบินภายในประเทศ 
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3. ส าหรับเที่ยวบินภายในประเทศ ได้รับส่วนลดค่าบริการฯ ร้อยละ 25 ตามนโยบาย      

รัฐบาลเพื่อการสนับสนุนการท าการบินภายในประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่            

1 มถิุนายน 2556 เป็นต้นไป 

4. ค่าบริการส าหรับเที่ยวบินบินผ่าน คิดเป็น 1.45 เท่าของค่าบริการส าหรับเที่ยวบิน     

ระหว่างประเทศ    

3. ขั้นตอน และระยะเวลำกำรเรียกเก็บค่ำบริกำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 

เมื่อสายการบินได้รับการอนุมัติแผนการบิน และได้ท าการบินแบบประจ า หรือแบบ        

ไม่ประจ าเข้ามายัง และ/หรือท าการบินภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพฯ (Bangkok FIR) บวท. 

จะรวบรวมข้อมูลการท าการบินของแต่ละสายการบินเป็นประจ าทุกวันสิ้นเดือน และแจ้งเรียกเก็บ

ค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  รวมระยะเวลาด าเนินการ 8 ถึง 

38 วัน 

ในกรณีที่สายการบินท าการบินในวันที่ 1 ของเดือน  บวท. จะเรียกเก็บค่าบริการควบคุม

จราจรทางอากาศภายใน 38 วันหลังจากวันที่ท าการบิน  ในกรณีที่สายการบินท าการบินใน       

วันสุดท้ายของเดือน บวท. จะเรียกเก็บค่าบริการควบคุมจราจรทางอากาศภายใน 8 วัน นับจาก

วันที่ท าการบิน  

   

4. วธิีกำรช ำระค่ำบรกิำร 

4.1 กำรช ำระเงนิสด หรอืเช็ค สถำนที่ติดต่อช ำระค่ำบริกำร ดังน้ี  

   4.1.1 ส ำนักงำนใหญ่ทุ่งมหำเมฆ  

102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120)  

 กองการเงิน อาคารอ านวยการช้ัน 3 โทร. 0-2285-9299, 0-2285-9506  

วันเวลาให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด        

ในเวลาท าการ  8.00 - 17.00 น. (มีพักเที่ยง) 

4.1.2 บริเวณท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ  

ถนนบางนา-ตราด ก.ม.15 ต าบลราชเทวะ สมุทรปราการ 10540    

กองบริการระบบวิทยุสื่อสาร อาคาร ATC Complex ช้ัน 3 โทร. 0-2131-3674 ถึง 5    

วันเวลาให้บริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด     

ในเวลาท าการ  9.00 - 16.00 น. (มีพักเที่ยง)    
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4.1.3 บริเวณท่ำอำกำศยำนดอนเมือง  

ถนนวิภาวดีรังสติ ดอนเมือง กทม. 10211 

 ศูนย์บริการการเดินอากาศ หอบังคับการบิน อาคารส่วนกลาง ช้ัน 2 หอ้ง AIS 

 โทร. 0-2285-9833 

 วันเวลาให้บริการ : ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

4.1.4 ท่ำอำกำศยำนภูมิภำคและหอบังคับกำรบินทุกแห่ง (สอบถามรายละเอียดได้ที่

ส านักงานใหญ่) 

4.2 กำรช ำระเงินผ่ำนทำงธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) 

 

 ชื่อบัญชี : บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด     
 เลขที่บัญชี : 009-1-10246-4 

 ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ 
 สาขา : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริิกิติ์ 
 Swift code : KRTHTHBK  
 

กรณกีำรท ำกำรบินแบบเที่ยวบินประจ ำ  
 
ใบแจ้งหนี้ออกแบบประจ าเดือน และสายการบินต้องช าระค่าบริการฯ ตามก าหนดช าระที่ระบุใน    
ใบแจง้หนี ้
 
กรณกีำรท ำกำรบินแบบเที่ยวบินไม่ประจ ำ 
 
กรณีที่สายการบินมตีัวแทนหรอืส านักงานในประเทศไทย ส านักงานตัวแทนของสายการบินต้องเป็น

ผูด้ าเนนิการช าระค่าบริการฯ ให้ บวท. ภายในสิน้เดือนของเดือนที่ออกใบแจ้งหนี้ 

กรณีที่สายการบินไม่มีตัวแทนหรือส านักงานในไทย สายการบินต้องช าระค่าบริการฯ ให้ บวท.               

ณ ท่าอากาศยานที่ท าการบินลง หรือ ณ ท่าอากาศยาน ก่อนท าการบินออกจากท่าอากาศยาน   

แตล่ะแหง่ 

ทั้งนี ้เพื่อความสะดวก สายการบินสามารถช าระค่าบริการฯ ตามวิธีที่ระบุในข้อ 4.2 ก่อนท าการบินลง 

หรอืบินผา่นประเทศไทย 

 

กรณกีำรยกเว้นค่ำบรกิำรควบคุมจรำจรทำงอำกำศ 

1.   อากาศยานทหารของต่างประเทศ 

2. อากาศยานที่ใช้เพื่อภารกิจของรัฐบาลต่างประเทศในการรับส่งผู้แทนของรัฐบาลนั้น     

ที่มายัง  หรอืบินผ่านประเทศไทย 
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3.  อากาศยานที่คณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) พิจารณาว่าจ าเป็นต้องใช้ในภารกิจ

พิเศษของราชการ 

4. อากาศยานของสโมสรการบิน หรือสมาคมนักบิน และอากาศยานส่วนบุคคลขนาดเล็ก    

ที่น้ าหนักท าการบินขึ้นสูงสุด (MTOW) ไม่เกิน 5.7 ตัน ที่มิได้ท าการบินในเชิงพาณิชย์ หรือ

เป็นกิจการแบบไม่แสวงหาก าไร  

 

ช่องทำงกำรให้บริกำร 
 

1. ส ำนักงำนใหญ่ บริษัท วทิยุการบินแหง่ประเทศไทย จ ากัด 

กองบัญชแีละรายได้ อาคารอ านวยการช้ัน 3  

102 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม. 10120)  

    เปิดใหบ้ริการวัน จันทร์ ถึง วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด)  

ตั้งแตเ่วลา 08:00 - 17:00 น. (มีพักเที่ยง) 

2. เว็ปไซท์ http://www.aerothai.co.th/airlineservices  

3. เบอร์ติดตอ่ 0-2285-9245 , 0-2285-9668 

4. โทรสำร 0-2285-9203 

5. อีเมล์ accounts@aerothai.co.th 

 
 

 

http://www.aerothai.co.th/airlineservices

