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CONVENTION 
ON INTERNATIONAL CIVIL 

AVIATION 
Signed at Chicago, 

on 7 December 1944
1

อนุสัญญา 
วาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศ๑

  
  

 PREAMBLE คําปรารภ 

WHEREAS the future development of international civil aviation  can 

greatly help to create and preserve friendship and understanding among 

the nations and peoples of the world, yet its abuse can become a threat 

to the general security; and 

WHEREAS it is desirable to avoid friction and to 

promote that cooperation between nations and peoples upon which the 

peace of the world depends; 

THEREFORE, the undersigned governments having 

agreed on certain principles and arrangements in order  that  

international  civil  aviation  may  be developed in a safe and orderly 

manner and that international air transport services may be established on 

the basis of equality of opportunity and operated soundly and 

economically; 

Have accordingly concluded this Convention to that end. 

โดยที่วิวัฒนาการของการบินพลเรือนระหวางประเทศในอนาคตสามารถ

กอใหเกิดและรักษาไวซึ่งมิตรภาพและความเขาใจตอกันในระหวางชาติและ

พลเมืองของโลก แตอยางไรก็ดี การฝาใชการบินพลเรือนก็จะกลายเปนภัยตอ

ความมั่นคงทั่ว ๆ ไป และ 

โดยที่เปนที่ปรารถนากันในอันที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือนกันและจะ

สงเสริมการรวมมือระหวางชาติและพลเมืองซึ่งสันติภาพของโลกจะมีไดก็ดวยการ

รวมมือเชนนั้น 

ฉะนั้น บรรดารัฐบาลที่ลงนามไวขางทายนี้ไดตกลงในหลักการและขอตกลง

บางประการ เพื่อใหการบินพลเรือนระหวางประเทศไดวัฒนาการไปในทางที่

ปลอดภัยและมีระเบียบ และเพื่อใหบริการขนสงทางอากาศระหวางประเทศไดจัดตั้ง

ขึ้นโดยไดรับโอกาสอยางเสมอภาคเปนมูลฐาน และใหดําเนินการไปในทางที่ม่ันคง

และถูกตองตามหลักเศรษฐกิจ 

จึงไดกระทําอนุสัญญานี้ขึ้นเพื่อใหไดผลดังกลาว 

  
PART I ภาค ๑ — การเดินอากาศ 

AIR NAVIGATION  
  

CHAPTER I หมวด ๑ 
GENERAL  PRINCIPLES 

AND APPLICATION OF THE 
CONVENTION 

หลักการทั่วไป และการใชอนุสัญญานี้

  
                                                                                 
1

 ICAO Doc.7300/7 (7th ed.–1997); in force on 4 April 1947; 187 parties as at 30 June 2001. Thailand deposited the 
notification of ratification on 4 April 1947; thus, according to Article 91 (b), for Thailand, the Convention entered into 
force on 4 May 1947. 
๑ ราชกิจจานุเบกษา ต.๕๙ ล.๖๘, ๒๕ ก.ย. ๒๔๙๔, น.๑๓๔๗  อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
และ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีภาคีทั้งหมด ๑๘๗ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๐ 
ดังนั้น ตามขอ ๙๑ (ข) อนุสัญญาฉบับนี้มีผลใชบังคับสําหรับประเทศไทยเมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ การจัดหัวขอและ
ยอหนาไดทําตามตนฉบับของแตละภาษา จึงทําใหมีรูปแบบตางกัน อนึ่ง ผูจัดพิมพตองขออภัยที่เลขในเชิงอรรถภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไมตรงกัน 
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Article 1 ขอ ๑ 

Sovereignty อธิปไตย 
The contracting States recognize that every State has complete and 

exclusive sovereignty over the airspace above its territory. 

บรรดารัฐผูทําสัญญายอมรับนับถือวาทุกรัฐมีอธิปไตยโดยเฉพาะและสมบูรณ 

เหนืออวกาศ
๒

 บนอาณาเขตของตน 

Article 2 ขอ ๒ 
Territory อาณาเขต 

For the purposes of this Convention the territory of a State shall be 

deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto 

under the sovereignty, suzerainty, protection or mandate of such State. 

เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญานี้ อาณาเขตของรัฐหนึ่งใหหมายความวา

พ้ืนที่ดินและทะเลในอาณาเขตที่ติดตอกับพ้ืนที่ดินนั้น ซึ่งอยูภายใตอธิปไตย อธิ

ราชย อารักขา หรืออาณัติของรัฐนั้น 

Article 3 ขอ ๓ 
Civil and state aircraft อากาศยานพลเรือนและอากาศยานราชการ 

(a) This Convention shall be applicable only to civil aircraft, and 

shall not be applicable to state aircraft. 

(b) Aircraft used in military, customs and police services shall be 

deemed to be state aircraft. 

(c) No state aircraft of a contracting State shall fly over the 

territory of another State or land thereon without authorization by special 

agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof. 

(ก) อนุสัญญานี้ใหใชบังคับแกอากาศยานพลเรือนเทานั้น มิใหใชบังคับแก

อากาศยานราชการ  

 
(ข) อากาศยานที่ใชในบริการฝายทหาร ศุลกากร และตํารวจ ใหถือวาเปน

อากาศยานราชการ 
(ค) อากาศยานราชการของรัฐผูทําสัญญารัฐใดจะบินเหนืออาณาเขตของ

อีกรัฐหนึ่งหรือลงบนอาณาเขตนั้นมิได นอกจากจะไดรับอนุญาตโดยความตกลง

พิเศษหรือโดยวิธีอื่น และจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในความตกลงหรือวิธีเชนวา

นั้น 
(d) The contracting States undertake, when issuing regulations 

for their state aircraft, that they will have due regard for the safety of 

navigation of civil aircraft. 

(ง) บรรดารัฐผูทําสัญญารับรองวา ในการออกขอบังคับสําหรับอากาศยาน

ราชการของตน  ตนจะคํานึงถึงความปลอดภัยของการเดินอากาศของอากาศยาน

พลเรือน
๓

  
  

Article 3 bis2
ขอ ๓ ทวิ

๔

 
๒ ในคําแปลอยางเปนทางการนี้ เกือบทั้งฉบับแปล “airspace” วา “อวกาศ” (ยกเวนขอ ๘๗ แปลวา “อากาศ”) ซึ่งหากพิจารณาใน
บริบทปจจุบันแลว อาจพบวาเปนคําแปลที่ไมคอยจะตรงนัก เพราะมีวิชากฎหมายอวกาศ (Space Law) เกิดขึ้นมาอีกสาขาหนึ่ง ถาจะ
แปล "airspace" วา "อวกาศ" ก็ควรแปล "outer space" วา "อวกาศชั้นนอก" หรือ “หวงอวกาศดานนอก” แตถาจะแปล "airspace" 
วา "หวงอากาศ" ก็ควรแปล "outer space" วา "หวงอวกาศ" เพราะสองคํานี้เปนขอความคิดที่คูกัน อนึ่ง ความนิยมทั่วไปมักแปล 
"airspace" วา "หวงอากาศ" กรมการบินพาณิชยแปลคํานี้ในภาคผนวกที่ ๒ ของอนุสัญญาชิคาโก วา "นานฟา" ศัพทนิติศาสตร 
อังกฤษ–ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๔๑, น.๑๕) แปลวา "ยานอากาศ" และคําแปลอยางเปนทางการของอนุสัญญาวาดวย
ความผิดและการกระทําอื่น ๆ บางประการที่กระทําบนอากาศยาน ใชคําวา “นานอากาศ” 
๓ คําแปลในราชกิจจานุเบกษาไมปรากฏขอความในวรรค (ง) นี้ ผูจัดพิมพเขาใจวาเปนการพิมพตก จึงไดใสคําแปลอยางไมเปน
ทางการเพิ่มเขามา 
 
2

 Protocol relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation [Article 3 bis] Signed at 
Montreal on 10 May 1984; ICAO Doc. 9436 (1984); in force on 1 October 1998; 119 parties as at 30 June 2001. 
Thailand deposited the instrument of ratification on 12 July 1985.  
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(a) The contracting States recognize that every State must refrain 

from resorting to the use of weapons against civil aircraft in flight and 

that, in case of interception, the lives of persons on board and the safety 

of aircraft must not be endangered. This provision shall not be 

interpreted as modifying in any way the rights and obligations of States 

set forth in the Charter of the United Nations. 

(b) The contracting States recognize that every State, in the 

exercise of its sovereignty, is entitled to require the landing at some 

designated airport of a civil aircraft flying above its territory without 

authority or if there are reasonable grounds to conclude that it is being 

used for any purpose inconsistent with the aims of this Convention; it 

may also give such aircraft any other instructions to put an end to such 

violations. For this purpose, the contracting States may resort to any 

appropriate means consistent with relevant rules of international law, 

including the relevant provisions of this Convention, specifically 

paragraph (a) of this article. Each contracting State agrees to publish its 

regulations in force regarding the interception of civil aircraft. 

(ก) บรรดารัฐผูทําสัญญายอมรับนับถือวาทุกรัฐตองละเวนจากการใช

อาวุธตออากาศยานพลเรือนในขณะทําการบิน และในกรณีที่มีการสกัดกั้น อากาศ

ยานและชีวิตของบุคคลบนอากาศยานและความปลอดภัยของอากาศยาน

จะตองไมตกอยูในภยันตราย บทบัญญัตินี้ มิใหตีความไปในทางแกไข

เปลี่ยนแปลงสิทธิและขอผูกพันของรัฐตาง ๆ ตามที่ปรากฏในกฎบัตรแหง

สหประชาชาติ 

 
(ข) บรรดารัฐผูทําสัญญายอมรับนับถือวาในการใชอธิปไตยของตนนั้น ทุก

รัฐมีสิทธิที่จะกําหนดใหอากาศยานพลเรือนทําการบินลง ณ สนามบินที่กําหนดได 

ถาอากาศยานพลเรือนนั้นทําการบินอยูเหนืออาณาเขตของตนโดยมิไดรับอนุญาต 

หรือหากมีเหตุผลอันสมควรที่ชี้ใหเห็นวา ไดมีการใชอากาศยานพลเรือนนั้นเพื่อ

ความมุงประสงคใด ๆ ที่ขัดกับจุดประสงคของอนุสัญญานี้ ทุกรัฐสามารถสั่งอากาศ

ยานนั้นใหปฏิบัติตามคําสั่งอื่นใดไดอีกดวยเพื่อยุติการฝาฝนเชนวานั้น ดวยความ

มุงประสงคนี้ รัฐผูทําสัญญาจะตองใชวิธีการที่เหมาะสมซึ่งสอดคลองกับกฎหมาย

ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ รวมทั้งบทบัญญัติที่เกี่ยวของแหงอนุสัญญานี้

โดยเฉพาะอยางยิ่งวรรค (ก) แหงขอนี้ รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐตกลงที่จะจัดพิมพ

ระเบียบของตนที่ใชบังคับเกี่ยวกับการสกัดกั้นอากาศยานพลเรือน  
(c) Every civil aircraft shall comply with an order given in 

conformity with paragraph (b) of this Article. To this end each contracting 

State shall establish all necessary provisions in its national laws or 

regulations to make such compliance mandatory for any civil aircraft 

registered in that State or operated by an operator who has his principal 

place of business or permanent residence in that State. Each contracting 

State shall make any violation of such applicable laws or regulations 

punishable by severe penalties and shall submit the case to its competent 

authorities in accordance with its laws or regulations. 

(d) Each contracting State shall take appropriate measures to 

prohibit the deliberate use of any civil aircraft registered in that State or 

operated by an operator who has his principal place of business or 

permanent residence in that State for any purpose inconsistent with the 

aims of this Convention. This provision shall not affect paragraph (a) or 

derogate from paragraphs (b) and (c) of this Article.  

(ค) อากาศยานพลเรือนทุกลําจะตองปฏิบัติตามคําสั่งตามวรรค (ข) แหงขอ

นี้ ดวยเหตุนี้รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐจะตองตราบทบัญญัติที่จําเปนขึ้นไวใน

กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของตน เพื่อบังคับใหอากาศยานพลเรือนที่จด

ทะเบียนในรัฐของตน หรือที่ทําการบินโดยผูประกอบการซึ่งมีถิ่นที่ในทางธุรกิจ

สําคัญหรือมีถิ่นที่อยูถาวรในรัฐของตนถือปฏิบัติ รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐจะตองถือ

วาการฝาฝนกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเชนวานั้นมีโทษสถานหนัก และจะตอง

ยื่นเรื่องราวเสนอตอเจาหนาที่ผูมีอํานาจตามกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับของ

ตน 

 

 
(ง) รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐจะตองกําหนดมาตรการ  ที่ เหมาะสมเพื่อ

หามการจงใจใชอากาศยานพลเรือนที่จด ทะเบียนในรัฐของตน หรือที่ทําการบิน

โดยผูประกอบการซึ่งมีถิ่นที่ในทางธุรกิจสําคัญหรือมีถิ่นที่อยูถาวรในรัฐของตน เพื่อ

ความมุงประสงคใด ๆ อันไมสอดคลองกับเจตนารมยแหงอนุสัญญานี้ บทบัญญัติ

นี้จะไมกระทบกระเทือนวรรค (ก) หรือทําใหวรรค (ข) และ (ค) แหงขอนี้ลด

ความสําคัญลง 

Article 4 ขอ ๔ 
Misuse of civil aviation การเขวใชการบินพลเรือน 

 Each contracting State agrees not to use civil aviation for any 

purpose inconsistent with the aims of this Convention. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐตกลงวาจะไมใชการบินพลเรือนเพื่อความมุงประสงคใด 

ๆ ที่ขัดกับจุดประสงคของอนุสัญญานี้ 
  

CHAPTER II หมวด ๒ 
FLIGHT OVER TERRITORY OF 

CONTRACTING STATES 
การบินเหนืออาณาเขตของรัฐผูทําสัญญา

                                                                                                                                                                                                                                                                             
๔ คําแปลอยางไมเปนทางการ ขอบทนี้มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ และ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มี
ภาคีทั้งหมด ๑๑๙ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ 
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Article 5 ขอ ๕ 

Right of non-scheduled flight สิทธิของการบินที่ไมมีกําหนด 
Each contracting State agrees that all aircraft of the other 

contracting States, being aircraft not engaged in scheduled international 

air services shall have the right, subject to the observance of the terms of 

this Convention, to make flights into or in transit non-stop across its 

territory and to make stops for non-traffic purposes without the necessity 

of obtaining prior permission, and subject to the right of the State flown 

over to require landing. Each contracting State nevertheless reserves the 

right, for reasons of safety of flight, to require aircraft desiring to 

proceed over regions which are inaccessible or without adequate air 

navigation facilities to follow prescribed routes, or to obtain special 

permission for such flights. 

Such aircraft, if engaged in the carriage of passengers, cargo, or 

mail for remuneration or hire on other than scheduled international air 

services, shall also, subject to the provisions of Article 7, have the 

privilege of taking on or discharging passengers, cargo, or mail, subject to 

the right of any State where such embarkation or discharge takes place to 

impose such regulations, conditions or limitations as it may consider 

desirable. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐตกลงวา  บรรดาอากาศยานของรัฐผูทําสัญญาอื่น 

ๆ ซึ่งมิไดดําเนินบริการเดินอากาศระหวางประเทศประจํามีกําหนด ยอมมีสิทธิที่

จะทําการบินเขามาในอาณาเขตของตน  หรือบินผานอาณาเขตของตนโดยไม

แวะลง และแวะลงมิใชเพื่อการคาไดโดยไมจําเปนตองขอรับอนุญาตลวงหนา แต

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดแหงอนุสัญญานี้ และรัฐที่อากาศยานนั้นทําการบินอยู

เหนือมีสิทธิที่จะสั่งใหแวะลงได แมกระนั้นก็ดี รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐสงวนไวซึ่ง

สิทธิที่จะสั่งอากาศยานซึ่งปรารถนาจะบินไปเหนือภูมิภาคที่ไมมีทางเขาไปถึงหรือที่

ไมมีเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศเพียงพอใหทําการบินตาม

เสนทางบินที่กําหนดไว หรือใหขอรับอนุญาตพิเศษสําหรับการบินเชนวานั้น ทั้งนี้

เพราะดวยเหตุผลเกี่ยวกับความปลอดภัยของการบิน 
ถาอากาศยานเชนวานั้นทําการรับขนคนโดยสาร สินคา หรือไปรษณียภัณฑ

๕
 

โดยไดรับสินจางหรือคาเชาแตกตางกับบริการเดินอากาศระหวางประเทศประจํามี

กําหนดภายใตบทบัญญัติขอ ๗ อากาศยานนั้นยอมมีเอกสิทธิที่จะขนถายคน

โดยสาร สินคา หรือไปรษณียภัณฑขึ้นหรือลงไดดวย แตเม่ือมีการขนถายขึ้นลงเชน

วานั้น รัฐมีสิทธิที่จะวางขอบังคับ เงื่อนไข หรือขอจํากัดในการนี้ไดตามที่พิจารณา

วาจําเปน 

Article 6 ขอ ๖ 
Scheduled air services บริการเดินอากาศประจํามีกําหนด 

No scheduled international air service may be operated over or into 

the territory of a contracting State, except with the special permission or 

other authorization of that State, and in accordance with the terms of 

such permission or authorization.
3

บริการเดินอากาศระหวางประเทศประจํามีกําหนด จะดําเนินการบินเหนือ

หรือเขาไปในอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญามิได นอกจากจะไดรับอนุญาตพิเศษ 

หรืออนุญาตอยางอื่นจากรัฐนั้น และจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในใบอนุญาต

เชนวานั้น
๖

  

 
๕ โดยสวนใหญแลวคําแปลนี้จะสะกดวา “ไปรษณียภัณฑ” แตในขอ ๘๗ (ก) และ (ง) จะสะกดวา “ไปรษณียภัณฑ” อยางไรก็ดี 
จนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๒๕ สะกดวา “ไปรษณียภัณฑ” [ไปรสะนียะพัน, ไปรสะนีพัน]  พ

3
 Policy and Guidance Material on the Regulation of International Air Transport (2nd ed.—1999) ICAO Doc.9587 at 

1.8. In 1952, the Council adopted a definition of the term "scheduled international air service" for the guidance of 
States in interpretation or application of Articles 5 and 6 of the Convention. See below. 
๖ เม่ือป พ.ศ. ๒๔๙๕ คณะมนตรีไดรับรองคํานิยามของ "บริการเดินอากาศระหวางประเทศประจํามีกําหนด" เพื่อเปนแนวทางของรัฐในการตีความและการใชขอ ๕ และขอ 
๖ แหงอนุสัญญานี้ ดังนี้ (คําแปลอยางไมเปนทางการ) 
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Article 7 ขอ ๗ 
Cabotage กาโบตาจ 

Each contracting State shall have the right to refuse permission to 

the aircraft of other contracting States to take on in its territory 

passengers, mail and cargo carried for remuneration or hire and 

destined for another point within its territory. Each contracting State 

undertakes not to enter into any arrangements which specifically grant 

any such privilege on an exclusive basis to any other State or an airline of 

any other State, and not to obtain any such exclusive privilege from any 

other State. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐยอมมีสิทธิที่จะบอกปฏิเสธการอนุญาตใหอากาศยาน

ของรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ รับคนโดยสาร ไปรษณียภัณฑ และสินคาที่รับขนขึ้นภายใน

อาณาเขตของตน เพื่อสินจางหรือคาเชา ซึ่งคนและของเหลานั้นมีปลายทางไปยัง

อีกจุดหนึ่งภายในอาณาเขตนั้น 
รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะไมทําขอตกลงใด ๆ ซึ่งใหเอกสิทธิเชนวา

นั้นโดยชัดแจงแกรัฐอื่นใด หรือแกสายการบินของรัฐอื่นใดโดยเฉพาะและรับรอง

วาจะไมขอรับเอกสิทธิพิเศษเฉพาะเชนวานั้นจากรัฐอื่นใด
๗

  

  

Article 8 ขอ ๘ 
Pilotless aircraft อากาศยานไมมีนักบิน 

No aircraft capable of being flown without a pilot shall be flown 

without a pilot over the territory of a contracting State without special 

authorization by that State and in accordance with the terms of such 

authorization. Each contracting State undertakes to insure that the flight 

of such aircraft without a pilot in regions open to civil aircrarft shall be so 

controlled as to obviate danger to civil aircraft. 

อากาศยานที่สามารถบินไดโดยไมมีนักบินจะทําการบินเหนืออาณาเขตของ

รัฐผูทําสัญญาโดยไมมีนักบินไมได นอกจากจะไดรับอนุญาตพิเศษจากรัฐนั้นและ

ไดปฏิบัติตามขอกําหนดในใบอนุญาตเชนวานั้น รัฐทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาใน

ภูมิภาคที่เปดใหอากาศยานพลเรือนทําการบินไดตนจะไดจัดการควบคุมการบิน

ของอากาศยานที่ไมมีนักบินเชนวานั้นมิใหเปนอันตรายแกอากาศยานพลเรือน 

Article 9 ขอ ๙ 
Prohibited areas เขตหวงหาม 

(a) Each contracting State may, for reasons of military necessity or 

public safety, restrict or prohibit uniformly the aircraft of other States 

from flying over  certain  areas  of  its  territory,  provided  that no 

(ก) รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐอาจกํากัดหรือหามโดยสม่ําเสมอกันมิใหอากาศ

ยานของรัฐอื่นบินเหนือเขตบางแหงในอาณาเขตของตน เพราะเหตุที่มีความ

จําเปนทางการทหารหรือทางความปลอดภัยสาธารณะ แตทั้งนี้จะตองไมจําแนก

 

A scheduled international air service is a series of 
flights that possesses all the following characteristices: 
a) it passes through the air-space over the territory of 

more than one State; 
b) it is performed by aircraft for the transport of 

passengers, mail or cargo for remuneration, in such 
a manner that each flight is open to use by 
members of the public; 

c) it is operated, so as to serve traffic between the 
same two or more points, either 
i) according to a published time-table, or 
ii) with flights so regular or frequent that they 

constitute  a  recognizably  systematic  series. 

บริการเดินอากาศระหวางประเทศประจํามีกําหนด คือ กลุมเที่ยวบินหนึ่งซึ่ง

ประกอบดวยลักษณะทั้งหมดดังตอไปนี้ 
ก) มีการผานหวงอากาศเหนืออาณาเขตของรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ 
 
ข) กระทําการโดยอากาศยานเพื่อการขนสงคนโดยสาร ไปรษณียภัณฑ หรือสินคา 

เพื่อบําเหน็จ ในลักษณะที่แตละเที่ยวบินเปดใหบริการแกสาธารณะ 
 
ค) ดําเนินการเพื่อใหบริการการจราจรระหวางจุดเดิมสองจุดหรือมากกวานั้น 

ทั้งนี้ 
๑) ตามตารางการบินที่ประกาศตอสาธารณะ หรือ 
๒) ดวยเที่ยวบินที่สมํ่าเสมอหรือบอยครั้งจนกอใหเกิดกลุมเที่ยวบินหนึ่งซึ่ง

เปนระบบสามารถจดจําได 

 
๗ ตนฉบับภาษาอังกฤษไมมียอหนา แตคําแปลอยางเปนทางการของไทยมียอหนา 
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distinction in this respect is made between the aircraft of the State 

whose territory is involved, engaged in international scheduled airline 

services, and the aircraft of the other contracting States likewise 

engaged. Such prohibited areas shall be of reasonable extent and 

location so as not to interfere unnecessarily with air navigation. 

Descriptions of such prohibited areas in the territory of a contracting State, 

as well as any subsequent alterations therein, shall be communicated as 

soon as possible to the other contracting States and to the International 

Civil Aviation Organization. 

ปฏิบัติผิดแผกกันระหวางอากาศยานของรัฐที่เปนเจาของอาณาเขตซึ่งดําเนินสาย

การบินระหวางประเทศประจํามีกําหนดกับอากาศยานของรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ 

ซึ่งดําเนินสายการบินเชนเดียวกัน ขอบเขตและการกําหนดบริเวณของเขตหวงหาม

เชนวานั้น จะตองชอบดวยเหตุผลโดยมิใหรบกวนการเดินอากาศโดยไมจําเปน รัฐ

ผูทําสัญญาจะตองทําการติดตอแจงคําพรรณาเกี่ยวกับบรรดาเขตหวงหามเชนวานั้น

ภายในอาณาเขตของตนไปยังรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ และไปยังองคการการบิน

พลเรือนระหวางประเทศโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ที่จะมีขึ้นภายหลัง  

(b) Each contracting State reserves also the right, in exceptional 

circumstances or during a period of emergency, or in the interest of public 

safety, and with immediate effect, temporarily to restrict or prohibit flying 

over the whole or any part of its territory, on condition that such 

restriction or prohibition shall be applicable without distinction of 

nationality to aircraft of all other States. 

(ข) รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐสงวนสิทธิที่จะกํากัด หรือหามการบินเหนือ

อาณาเขตทั้งหมดหรือแตสวนใดสวนหนึ่งเปนการชั่วคราวไดดวย ในเม่ือมี

พฤติการณพิเศษผิดปกติ หรือในระหวางเวลาฉุกเฉิน หรือเพื่อประโยชนความ

ปลอดภัยสาธารณะ การกํากัดและการหามเชนนี้ใหมีผลบังคับไดทันทีโดยมี

เงื่อนไขวาจะไมจําแนกสัญชาติอากาศยานของรัฐอื่น ๆ ทั้งหมด  

(c) Each contracting State, under such regulations as it may 

prescribe, may require any aircraft entering the areas contemplated in 

subparagraphs (a) or (b) above to effect a landing as soon as 

practicable thereafter at some designated airport within its territory. 

(ค) รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐอาจสั่งใหอากาศยานลําหนึ่งลําใดที่ผานเขาไปใน

เขตที่ดําริไวในวรรค (ก) หรือ (ข) ขางตนลงสูทาอากาศยานที่กําหนดไวภายใน

อาณาเขตของตนโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถทําไดหลังจากการผานเชนวานั้น แตทั้งนี้

จะตองเปนไปตามขอบังคับซึ่งรัฐนั้นไดวางไว 
Article 10 ขอ ๑๐ 

Landing at customs airport การลง ณ ทาอากาศยานศุลกากร 
Except in a case where, under the terms of this Convention or a 

special authorization, aircraft are permitted to cross the territory of a 

contracting State without landing, every aircraft which enters the territory 

of a contracting State shall, if the regulations of that State so require, land 

at an airport designated by that State for the purpose of customs and 

other examination. On departure from the territory of a contracting State, 

such aircraft shall depart from a similarly designated customs airport. 

Particulars of all designated customs airports shall be published by the 

State and transmitted to the International Civil Aviation Organization 

established under Part II of this Convention for communication to all other 

contracting States. 

นอกจากในกรณีที่อากาศยานไดรับอนุญาตใหบินผานอาณาเขตของรัฐผูทํา

สัญญาโดยไมแวะลงตามขอกําหนดแหงอนุสัญญานี้ หรือแหงการอนุญาตพิเศษ 

อากาศยานทุกลําซึ่งเขาไปในอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาจะตองลง ณ ทาอากาศ

ยานที่รัฐนั้นกําหนดเพื่อความมุงประสงคทางศุลกากร หรือการตรวจอยางอื่นถา

ขอบังคับของรัฐที่วามีไวเชนนั้น ในการออกจากอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญา

อากาศยานเชนวานั้นจะตองออกจากทาอากาศยานศุลกากรที่กําหนดไว

เชนเดียวกัน ใหรัฐที่กําหนดทาอากาศยานศุลกากร โฆษณารายการทั้งหมดของ

ทาอากาศยานเหลานี้ และสงไปยังองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศซึ่ง

จัดตั้งขึ้นตามภาค ๒ แหงอนุสัญญานี้ เพื่อติดตอแจงไปยังรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ 

ทั้งหมด 

Article 11 ขอ ๑๑ 
Applicability of air regulations การใชขอบังคับทางอากาศ 

Subject to the provisions of this Convention, the laws and 

regulations of a contracting State relating to the admission to or 

departure from its territory of aircraft engaged in international air 

navigation, or to the operation and navigation of such aircraft while 

within its territory, shall be applied to the aircraft  of all contracting 

States without distinction as to nationality, and shall be complied with by 

such aircraft upon entering or departing from or while within the territory 

of that State. 

ภายใตบทบัญญัติแหงอนุสัญญานี้ กฎหมายและขอบังคับของรัฐผูทํา

สัญญาเกี่ยวกับอากาศยานที่ดําเนินการเดินอากาศระหวางประเทศจะเขามาใน

หรือออกไปจากอาณาเขตของตน หรือเกี่ยวกับการดําเนินการและการเดินอากาศ

ของอากาศยานนั้น ขณะอยูภายในอาณาเขตของตนใหใชบังคับแกอากาศยาน

ของบรรดารัฐผูทําสัญญาโดยไมจําแนกสัญชาติ และอากาศยานนั้นจะตอง

ปฏิบัติตามในเมื่อเขามาใน หรือออกไปจาก หรือขณะอยูภายในอาณาเขตของ

รัฐนั้น 
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Article 12 ขอ ๑๒ 
Rules of the air กฎจราจรทางอากาศ 

Each contracting State undertakes to adopt measures to insure that 

every aircraft flying over or maneuvering within its territory and that every 

aircraft carrying its nationality mark, wherever such aircraft may be, shall 

comply with the rules and regulations relating to the flight and maneuver 

of aircraft there in force. Each contracting State undertakes to keep its 

own regulations in these respects uniform, to the greatest possible 

extent, with those established from time to time under this Convention. 

Over the high seas, the rules in force shall be those established under 

this Convention. Each contracting State undertakes to insure the 

prosecution of all persons violating the regulations applicable. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะเลือกใชกระบวนการตาง ๆ เพื่อประกันวา

อากาศยานทุกลําที่บินเหนือหรือเคลื่อนที่อยูภายในอาณาเขตของตนและอากาศ

ยานทุกลําที่ มีเครื่องหมายสัญชาติของตนไมวาจะอยู ณ ที่ใด จะปฏิบัติตามกฎ

และขอบังคับเกี่ยวกับการบินและการเคลื่อนที่ของอากาศยานซึ่งยังคงใชอยู ณ ที่

นั้น รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองที่จะรักษาขอบังคับของตนเกี่ยวกับเร่ืองเหลานี้

ใหเปนอยางเดียวกับขอบังคับที่จัดใหมีขึ้นเปนครั้งคราวตามอนุสัญญานี้ใหมาก

ที่สุดเทาที่จะได สําหรับการบินเหนือทะเลหลวงใหถือกฎซึ่งจะไดจัดใหมีขึ้นตาม

อนุสัญญานี้ใชบังคับ รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะจัดประกันใหมีการ

ฟองรองลงโทษบรรดาบุคคลที่ฝาฝนขอบังคับที่ใชอยู 

Article 13 ขอ ๑๓ 
Entry and clearance regulations ขอบังคับการเขาและการตรวจปลอย 

The laws and regulations of a contracting State as to the admission 

to or departure from its territory of passengers, crew or cargo of aircraft, 

such as regulations relating to entry, clearance, immigration, passports, 

customs and quarantine shall be complied with by or on behalf of such 

passengers, crew or cargo upon entrance into or departure from, or 

while within the territory of that State. 

กฎหมายและขอบังคับของรัฐผูทําสัญญาเกี่ยวกับคนโดยสาร ผูประจําการ

ในอากาศยานหรือของบรรทุกของอากาศยาน จะเขามาในหรือออกไปจากอาณา

เขตของตน เชนขอบังคับเกี่ยวกับการเขา การตรวจปลอย การอพยพเขาเมือง 

หนังสือเดินทาง การศุลกากรและดานกักตรวจโรค ใหเปนอันใชบังคับแกคนโดยสาร 

ผูประจําการในอากาศยาน หรือของบรรทุกเชนวา หรือแกผูทําการแทนบุคคลและ

ของดังกลาว ในเม่ือเขามาในหรือออกไปจาก หรือขณะอยูภายในอาณาเขตของรัฐ

นั้น 

Article 14 ขอ ๑๔ 
Prevention of spread of disease การปองกันการแพรของโรค 

Each contracting State agrees to take effective measures to prevent 

the spread by means of air navigation of cholera, typhus (epidemic), 

smallpox, yellow fever, plague, and such other communicable diseases 

as the contracting States shall from time to time decide to designate, and 

to that end contracting States will keep in close consultation with the 

agencies concerned with international regulations relating to sanitary 

measures applicable to aircraft. Such consultation shall be without 

prejudice to the application of any existing international convention on 

this subject to which the contracting States may be parties. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐตกลงที่จะดําเนินกระบวนการตาง ๆ ใหประสิทธิผล 

เพื่อที่จะปองกันการแพรของโรคตาง ๆ โดยการเดินอากาศ คือ อหิวาตกโรค ไตฟส 

(ระบาด) ไขทรพิษ ไขเหลือง กาฬโรค และบรรดาโรคติดตออื่น ๆ ที่รัฐผูทําสัญญา

จะพิจารณากําหนดเปนคราว ๆ  และเพื่อการนี้ รัฐผูทําสัญญาจะทําการปรึกษา

กันโดยใกลชิดกับตัวแทนตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับขอบังคับระหวางประเทศวาดวย

กระบวนการสุขาภิบาลที่ใชกับอากาศยาน การปรึกษาเชนวานั้นจะตองไมเปนการ

เสียหายตอการใชอนุสัญญาระหวางประเทศใด ๆ ที่มีอยูในเร่ืองนี้ ซึ่งรัฐผูทําสัญญา

ตาง ๆ อาจเปนภาคีอยู  

Article 15 ขอ ๑๕ 
Airport and similar charges คาภาระสําหรับทาอากาศยานและคาภาระที่คลายกัน 

Every airport in a contracting State which is open to public use by 

its national aircraft shall likewise, subject to the provisions of Article 68, 

be open under uniform conditions to the aircraft of all the other 

contracting States. The like uniform conditions shall apply to the use, by 

aircraft of every contracting State, of all air navigation facilities, 

including radio and meteorological services, which may be provided for 

ภายใตบทบัญญัติแหงขอ ๖๘ ทาอากาศยานทุกแหงในรัฐผูทําสัญญา ซึ่ง

เปดใหอากาศยานแหงชาติของตนใชเปนสาธารณะจะตองเปดใหอากาศยาน

ของรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ ทั้งหมดใชเชนเดียวกันภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน การ

ใชเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศรวมทั้งบริการวิทยุและ

อุตุนิยมวิทยา ซึ่งอาจจัดใหมีขึ้นใชเปนสาธารณะเพื่อความปลอดภัยและ

ทันทวงทีของการเดินอากาศโดยอากาศยานของรัฐผูทําสัญญาทุกรัฐจะตอง



24 Department of Aviation : กรมการบินพาณิชย 

 

 Compiled by P. Pompongsuk  

public use for the safety and expedition of air navigation. 

Any charges that may be imposed or permitted to be imposed by a 

contracting State for the use of such airports and air navigation facilities 

by the aircraft of any other contracting State shall not be higher, 

(a) As  to  aircraft  not  engaged  in  scheduled international air 

services, than those that would be paid by its national aircraft of the 

same class engaged in similar operations, and  

(b) As  to  aircraft  engaged  in  scheduled international air 

services, than those that would be paid by its national aircraft engaged 

in similar international air services. 

All such charges shall be published and communicated to the International 

Civil Aviation Organization, provided that, upon representation by an 

interested contracting State, the charges imposed for the use of airports 

and other facilities shall be subject to review by the Council, which shall 

report and make recommendations thereon for the consideration of the 

State or States concerned. No fees, dues or other charges shall be 

imposed by any contracting State in respect solely of the right of transit 

over or entry into or exit from its territory of any aircraft of a contracting 

State or persons or property thereon. 

เปนไปตาม ,เงื่อนไข,อยางเดียวเหมือนกัน 
 
คาภาระใด ๆ ที่รัฐผูทําสัญญาอาจเรียกเก็บหรืออนุญาตใหเรียกเก็บจากอากาศ

ยานของรัฐผูทําสัญญาอื่นใด สําหรับการใชทาอากาศยานและเครื่องอํานวยความ

สะดวกในการเดินอากาศเชนวานั้น  

 
(ก) สําหรับอากาศยานที่มิไดทําการบินในบริการเดินอากาศระหวางประเทศ

ประจํามีกําหนด จะตองไมสูงกวาคาภาระที่อากาศยานแหงชาติของตนจะตองเสีย 

ซึ่งอากาศยานนั้นเปนชั้นเดียวกันและทําการบินเชนเดียวกัน 
(ข) สําหรับอากาศยานที่ทําการบินในบริการเดินอากาศระหวางประเทศ

ประจํามีกําหนด จะตองไมสูงกวาคาภาระที่อากาศยานแหงชาติของตนจะตองเสีย 

ซึ่งอากาศยานนั้นทําการบินในบริการเดินอากาศระหวางประเทศเชนเดียวกัน 

คาภาระเชนวานั้นทั้งหมดจะตองโฆษณาและติดตอไปยังองคการการบิน

พลเรือนระหวางประเทศ แตถารัฐผูทําสัญญาที่มีสวนไดสวนเสียรองขึ้น คณะ

มนตรีจะไดตรวจสอบบรรดาคาภาระที่เรียกเก็บสําหรับการใชทาอากาศยานและ

เครื่องอํานวยความสะดวกอื่น ๆ กับจะรายงานและทําคําแนะนําในเรื่องนี้ใหรัฐที่

เกี่ยวของพิจารณา รัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งรัฐใดจะเรียกเก็บคาธรรมเนียมหรือคา

ภาระอื่น สําหรับสิทธิของอากาศยานใด ๆ แหงรัฐผูทําสัญญา หรือบุคคล หรือ

ทรัพยสินในอากาศยานนั้น ในการบินผานหรือการเขามาในหรือออกไปจากอาณา

เขตของตนแตอยางเดียวไมได
๘

  

Article 16 ขอ ๑๖ 
Search of aircraft การตรวจคนอากาศยาน 

The  appropriate  authorities  of  each  of  the contracting States 

shall have the right, without unreasonable delay, to search aircraft of the 

other contracting  States  on  landing  or  departure,  and to inspect the 

certificates and other documents prescribed by this Convention. 

เจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐมีสิทธิที่จะตรวจคนอากาศ

ยานของรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ ในขณะที่ลงหรือออกเดินทาง โดยไมใหเกิดการลาชา

อันไมชอบดวยเหตุผล และมีสิทธิตรวจใบสําคัญตาง ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่วางไว

โดยอนุสัญญานี้  
  

CHAPTER III หมวด ๓ 
NATIONALITY OF AIRCRAFT สัญชาติของอากาศยาน

  
Article 17 ขอ ๑๗ 

Nationality of aircraft สัญชาติของอากาศยาน 
Aircraft have the nationality of the State in which they are registered. อากาศยานที่ไดจดทะเบียนไวในรัฐใดยอมมีสัญชาติเปนของรัฐนั้น 

Article 18 ขอ ๑๘ 
Dual registration การจดทะเบียนสองแหง 

An aircraft cannot be validly registered in more than one State, but 

its registration may be changed from one State to another. 

อากาศยานลําหนึ่งจะจดทะเบียนโดยถูกตองสมบูรณในรัฐมากกวาหนึ่งรัฐ

ไมได แตอาจเปลี่ยนการจดทะเบียนจากรัฐหนึ่งไปอีกรัฐหนึ่งได 

Article 19 ขอ ๑๙ 
National laws governing กฎหมายแหงชาติวาดวยการจดทะเบียน 

                                                                                 
๘ ตัวบทภาษาอังกฤษมิไดยอหนาในวรรคนี้ แตคําแปลอยางเปนทางการของไทยมียอหนา 
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registration 

The registration or transfer of registration of aircraft in any 

contracting State shall be made in accordance with its laws and 

regulations. 

การจดทะเบียนหรือการโอนทะเบียนของอากาศยานในรัฐผูทําสัญญาใด ๆ  

จะตองกระทําตามกฎหมายและขอบังคับของรัฐนั้น 

Article 20 ขอ ๒๐ 
Display of marks การแสดงเครื่องหมาย 

Every  aircraft  engaged  in  international  air navigation shall 

bear its appropriate nationality and registration marks. 

อากาศยานทุกลําที่ประกอบการเดินอากาศระหวางประเทศ จะตองมี

เครื่องหมายสัญชาติและการจดทะเบียนอันเหมาะสมสําหรับอากาศยานนั้น 

Article 21 ขอ ๒๑ 
Report of registrations รายงานการจดทะเบียน 

Each contracting State undertakes to supply to any other 

contracting State or to the International Civil Aviation Organization, on 

demand, information concerning the registration and ownership of any 

particular aircraft registered in that State. In addition, each contracting 

State shall furnish reports to the International Civil Aviation Organization, 

under such regulations as the latter may prescribe, giving such pertinent 

data as can be made available concerning the ownership and control of 

aircraft registered in that State and habitually engaged in international 

air navigation. The data thus obtained by the International Civil Aviation 

Organization shall be made available by it on request to the other 

contracting States. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองที่จะใหขอความเกี่ยวกับการจดทะเบียน และ

กรรมสิทธิ์ของอากาศยานลําหนึ่งลําใดโดยเฉพาะที่ไดจดทะเบียนในรัฐนั้น แกรัฐผูทํา

สัญญาอื่นใด หรือแกองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศในเมื่อไดรับคํารองขอ 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐจะจัดสงรายงานตาง ๆ เพิ่มเติมใหแกองคการการบิน

พลเรือนระหวางประเทศตามขอบังคับที่องคการดังกลาวอาจวางขึ้น โดยใหขอมูลที่

เกี่ยวเนื่องเทาที่จะใหไดอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และการควบคุมของอากาศยานที่จด

ทะเบียนในรัฐนั้น และที่ประกอบการเดินอากาศระหวางประเทศเปนประจํา ขอมูล

ซึ่งองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศไดไวนั้น องคการจะตองใหรัฐผูทํา

สัญญาอื่น ๆ ไดใชประโยชนเม่ือมีการรองขอ 

  
CHAPTER IV หมวด ๔ 

MEASURES TO FACILITATE 
AIR NAVIGATION 

กระบวนการเพื่ออํานวยความสะดวก 
แกการเดินอากาศ

  
Article 22 ขอ ๒๒ 

Facilitation of formalities การอํานวยความสะดวกในระเบียบการ 
Each contracting State agrees to adopt all practicable measures, 

through the issuance of special regulations or otherwise, to facilitate and 

expedite navigation by aircraft between the territories of contracting 

States, and to prevent unnecessary delays to aircraft, crews, 

passengers and cargo, especially in the administration of the laws 

relating to immigration, quarantine, customs and clearance. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐตกลงที่จะเลือกใชกระบวนการทั้งสิ้นที่สามารถปฏิบัติ

ได โดยออกขอบังคับพิเศษหรือเกณฑอยางอื่น เพื่ออํานวยความสะดวกและความ

รวดเร็วในการเดินอากาศของอากาศยานระหวางอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาและ

เพื่อปองกันมิใหเกิดการลาชาโดยไมจําเปนแกอากาศยาน ผูประจําการในอากาศ

ยาน คนโดยสารและสินคา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริรักษตามกฎหมายวาดวย

การอพยพเขาเมือง การกักตรวจโรค การศุลกากรและการตรวจปลอย 

Article 23 ขอ ๒๓ 
Customs and immigration 
procedures 

วิธีดําเนินการศุลกากรและอพยพเขาเมือง 

Each contracting State undertakes, so far as it may find 

practicable, to establish customs and immigration procedures 

affecting international air navigation in accordance with the practices 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะจัดวางวิธีดําเนินการศุลกากรและการ

อพยพเขาเมืองอันกระทบถึงการเดินอากาศระหวางประเทศเทาที่เห็นวาจะ

สามารถปฏิบัติได ตามวิธีปฏิบัติซึ่งอาจมีขึ้นหรือไดรับแนะนําเปนครั้งคราวตาม
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which may be established or recommended from time to time, pursuant 

to this Convention. Nothing in this Convention shall be construed as 

preventing the establishment of customs-free airports. 

อนุสัญญาฉบับนี้ ไมมีขอความใดในอนุสัญญาฉบับนี้ที่แสดงวามีการหามมิให

จัดตั้งทาอากาศยานที่ไมเก็บภาษีศุลกากร 

Article 24 ขอ ๒๔ 
Customs duty ภาษีศุลกากร 

(a) Aircraft on a flight to, from, or across the territory of another 

contracting State shall be admitted temporarily free of duty, subject to 

the customs regulations of the State. Fuel, lubricating oils, spare parts, 

regular equipment and aircraft stores on board an aircraft of a contracting 

State, on arrival in the territory of another contracting State and retained 

on board on leaving the territory of that State shall be exempt from 

customs duty, inspection fees or similar national or local duties and 

charges. This exemption shall not apply to any quantities or articles 

unloaded, except in accordance with the customs regulations of the 

State, which may require that they shall be kept under customs 

supervision. 

(b) Spare parts and equipment imported into the territory of a 

contracting State for incorporation in or use on an aircraft of another 

contracting State engaged in international air navigation shall be 

admitted free of customs duty, subject to compliance with the regulations 

of the State concerned, which may provide that the articles shall be 

kept under customs supervision and control. 

(ก) อากาศยานที่บินไปยัง ออกจาก หรือผานอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาอีก

รัฐหนึ่ง จะเขาไปไดเปนการชั่วคราวโดยไมเสียอากรภายใตขอบังคับศุลกากรของ

รัฐนั้น เชื้อเพลิง น้ํามันลื่น เครื่องอะไหล เครื่องบริภัณฑประจํา และพัสดุของ

อากาศยานในอากาศยานของรัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่ง ในเม่ือเขาไปถึงอาณาเขตของ

รัฐผูทําสัญญาอีกรัฐหนึ่ง จะไดรับยกเวนจากภาษีศุลกากร คาธรรมเนียมการตรวจ

หรือคาอากร และคาภาระแหงชาติหรือทองถิ่นที่มีลักษณะเชนเดียวกัน โดยสิ่งของ

เหลานั้นคงเก็บอยูบนอากาศยานในเมื่อออกจากอาณาเขตของรัฐนั้น การยกเวนนี้

มิใหใชแกปริมาณหรือสิ่งของที่ขนลง เวนแตจะเปนไปตามขอบังคับศุลกากรของรัฐ

นั้น ซึ่งอาจกําหนดใหเก็บรักษาสิ่งของเหลานั้นไวภายใตความอํานวยการของ

เจาหนาที่ศุลกากรก็ได 
(ข) เครื่องอะไหลและเครื่องบริภัณฑที่นําเขามาในอาณาเขตของรัฐผูทํา

สัญญารัฐหนึ่ง เพื่อรวมเขาหรือใชในอากาศยานของรัฐผูทําสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ซึ่ง

อากาศยานนั้นดําเนินการเดินอากาศระหวางประเทศจะนําเขามาไดโดยไมเสียภาษี

ศุลกากร ภายใตการปฏิบัติตามขอบังคับของรัฐนั้น ซึ่งอาจกําหนดวาสิ่งของ

เหลานั้นจะตองเก็บรักษาไวภายใตความอํานวยการและควบคุมของเจาหนาที่

ศุลกากร 

  

Article 25 ขอ ๒๕ 
Aircraft in distress อากาศยานในระหวางทุกขภัย 

Each contracting State undertakes to provide such measures of 

assistance to aircraft in distress in its territory as it may find 

practicable, and to permit, subject to control by its own authorities,  

the owners of the aircraft or authorities of the State in which the 

aircraft is registered to provide such measures of assistance as may 

be necessitated  by the circumstances. Each contracting State, when 

undertaking search for missing aircraft, will collaborate in coordinated 

measures which may be recommended from time to time pursuant to this 

Convention. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองที่จะจัดใหมีกระบวนการชวยเหลือแกอากาศ

ยานในระหวางทุกขภัยในอาณาเขตของตนเทาที่จะสามารถปฏิบัติได และภายใต

ความควมคุมของเจาหนาที่ของตนเอง จะอนุญาตใหเจาของอากาศยานนั้น หรือ

เจาหนาที่ของรัฐที่อากาศยานนั้นจดทะเบียน จัดใหมีกระบวนการชวยเหลือเชน

วานั้นอันอาจจําเปนตาม พฤติการณ รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐจะรวมมือใน

กระบวนการประสานกัน ซึ่งอาจไดรับแนะนําเปนคร้ังคราวตามอนุสัญญาฉบับนี้

ในเม่ือรับจัดการคนหาอากาศยานที่หายไป 

Article 26 ขอ ๒๖ 
Investigation of accidents การสืบสวนอุบัติเหตุ 

In the event of an accident to an aircraft of a contracting State 

occurring in the territory of another contracting State, and involving 

death or serious injury, or indicating serious technical defect in the 

aircraft or air navigation facilities, the State in which the accident occurs 

will institute an inquiry into the circumstances of the accident, in 

ในกรณีที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแกอากาศยานของรัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งในอาณา

เขตของรัฐผูทําสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ซึ่งมีการเสียชีวิต หรือบาดเจ็บสาหัส หรือแสดง

วามีการบกพรองอยางรายแรงในทางเทคนิคในอากาศยานนั้น หรือในเครื่อง

อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ รัฐเจาของดินแดนที่เกิดอุบัติเหตุจะจัดการ

สอบสวนพฤติการณของอุบัติเหตุนั้นตามวิธีการที่องคการการบินพลเรือนระหวาง
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accordance, so far as its laws permit, with the procedure which may be 

recommended by the International Civil Aviation Organization. The State 

in which the aircraft is registered shall be given the opportunity to 

appoint observers to be present at the inquiry and the State holding the 

inquiry shall communicate the report and findings in the matter to that 

State. 

ประเทศอาจแนะนํา ทั้งนี้เทาที่ไมขัดกับกฎหมายของรัฐนั้น รัฐเจาของทะเบียน

อากาศยานมีโอกาสที่จะตั้งผูสังเกตการณไปรวมในการสอบสวนได และรัฐที่ทํา

การสอบสวนจะตองติดตอสงรายงานและคําวินิจฉัยในเรื่องนี้ไปยังรัฐเจาของ

ทะเบียน 

Article 27 ขอ ๒๗ 
Exemption from seizure 
on patent claims 

การยกเวนจากการยึดโดยมีการเรียกรองสิทธิบัตร 

(a) While engaged in international air navigation, any authorized 

entry of aircraft of a contracting State into the territory of another 

contracting State or authorized transit across the territory of such State 

with or without landings shall not entail any seizure or detention of the 

aircraft or any claim against the owner or operator thereof or any other 

interference therewith by or on behalf of such State or any person 

therein, on the ground that the construction, mechanism, parts, 

accessories or operation of the aircraft is an infringement of any patent, 

design, or model duly granted or registered in the State whose territory 

is entered by the aircraft, it being agreed that no deposit of security in 

connection with the foregoing exemption from seizure or detention of the 

aircraft shall in any case be required in the State entered by such 

aircraft. 

(b) The provisions of paragraph (a) of this Article shall also be 

applicable to the storage of spare parts and spare equipment for the 

aircraft and the right to use and install the same in the repair of an 

aircraft of a contracting State in the territory of any other contracting 

State, provided that any patented part or equipment so stored shall not 

be sold or distributed internally in or exported commercially from the 

contracting State entered by the aircraft. 

(c) The benefits of this Article shall apply only to such States, 

parties to this Convention, as either (1) are parties to the International 

Convention for the Protection of Industrial Property and to any 

amendments thereof; or (2) have enacted patent laws which recognize 

and give adequate protection to inventions made by the nationals of the 

other States parties to this Convention. 

(ก) ในขณะที่ทําการเดินอากาศระหวางประเทศ การที่อากาศยานของรัฐ

ผูทําสัญญารัฐหนึ่งไดรับอนุญาตใหเขาไปในอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาอีกรัฐ

หนึ่ง หรือไดรับอนุญาตใหบินผานอาณาเขตของรัฐเชนวานั้น โดยจะลงหรือไมลงก็

ตาม จะไมเปนเหตุใหเกิดการยึดหรือหนวงเหนี่ยวอากาศยานนั้นไว หรือมีการ

เรียกรองใด ๆ แกเจาของหรือผูดําเนินการบินของอากาศยานนั้น หรือเกิดการแซก

สอดอยางอื่นอยางใด โดยรัฐเชนวานั้น หรือบุคคลใดในรัฐนั้น หรือโดยผูแทน โดย

อางวาการสราง กลไก ชิ้นสวนตาง ๆ สวนประกอบหรือการดําเนินการของอากาศ

ยานนั้นละเมิดสิทธิบัตร แบบแผน หรือตัวแบบที่ไดรับอนุมัติหรือจดทะเบียนโดย

ถูกตองแลวในรัฐเจาของอาณาเขตที่อากาศยานนั้นเขาไป และไมวาในกรณีใด 

เปนที่ตกลงกันวาจะไมมีการเรียกใหวางประกันเกี่ยวกับการยกเวนจากการยึด 

หรือหนวงเหนี่ยวดังกลาวขางตนในรัฐที่อากาศยานเชนวานั้นเขาไป 
 
(ข) บทบัญญัติในวรรค (ก) แหงขอนี้ใหใชบังคับแกคลังพัสดุหรือเคร่ือง

อะไหล และเครื่องบริภัณฑสํารองสําหรับอากาศยานนั้นดวย ตลอดจนสิทธิที่จะ

ใชหรือติดตั้งสิ่งของเชนนั้นในการซอมอากาศยานของรัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งใน

อาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาอื่นใด แตมีเงื่อนไขวาชิ้นสวนหรือเคร่ืองบริภัณฑใด ๆ 

ที่มีสิทธิบัตร ซึ่งเก็บรักษาไวเชนนั้นหามมิใหนําออกขายหรือจายแจกภายใน หรือ

สงออกเพื่อคาจากรัฐผูทําสัญญาที่อากาศยานนั้นเขาไป 
 
(ค) คุณประโยชนแหงขอนี้ใหใชเฉพาะแกรัฐที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาฉบับ

นี้ และจะตองเขาเกณฑหนึ่งเกณฑใดในสองขอตอไปนี้ (๑) เปนภาคีแหง

อนุสัญญาระหวางประเทศเพื่อความคุมครองทรัพยสินอุตสาหกรรม และแหงการ

แกไขเพ่ิมเติมที่ทําขึ้นภายหลัง หรือ (๒) ไดตรากฎหมายสิทธิบัตรขึ้น ซึ่งยอมรับนับถือ

และใหความคุมครองอันเพียงพอแกการนิมิตที่กระทําขึ้นโดยคนชาติของรัฐอื่น ๆ 

ที่เปนภาคีแหงอนุสัญญาฉบับนี้  

Article 28 ขอ ๒๘ 
Air navigation facilities 
and standard systems 

เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
และระบบมาตรฐาน 

Each contracting State undertakes, so far as it may find practicable, 

to: 

(a) Provide,  in  its  territory,  airports,  radio services, 

meteorological services and other air navigation facilities to 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะจัดการในขอตอไปนี้เทาที่จะปฏิบัติได  

(ก) จัดใหมีทาอากาศยาน บริการวิทยุ บริการอุตุนิยมวิทยาและเครื่อง

อํานวยความสะดวกในการเดินอากาศอยางอื่น ๆ ขึ้นภายในอาณาเขตของตน เพื่อ

อํานวยความสะดวกแกการเดินอากาศระหวางประเทศตามมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ



28 Department of Aviation : กรมการบินพาณิชย 

 

 Compiled by P. Pompongsuk  

facilitate international air navigation, in accordance with the 

standards and practices recommended or established from time to 

time, pursuant to this Convention; 

(b) Adopt  and  put  into  operation  the appropriate 

standard systems of communications procedure, codes, markings, 

signals, lighting and other operational practices and rules which 

may be recommended or established from time to time, pursuant to 

this Convention; 

(c) Collaborate in international measures to secure the 

publication of aeronautical maps and charts in accordance with 

standards which may be recommended or established from time to 

time, pursuant to this Convention. 

ที่แนะนําหรือวางขึ้นเปนคราว ๆ ตามอนุสัญญาฉบับนี้ 
(ข) ยึดถือและจัดการใชระบบมาตรฐานอันเหมาะสมวาดวยวิธีดําเนินการ

ทางสื่อสาร ระหัส การทําเครื่องหมาย สัญญาณ การตามไฟ และวิธีปฏิบัติและกฎ

อื่น ๆ เกี่ยวกับการดําเนินการบินซึ่งอาจแนะนําหรือวางขึ้นเปนคราว ๆ ตาม

อนุสัญญาฉบับนี้ 
 
(ค) รวมมือในกระบวนการระหวางประเทศเพื่อใหไดมีการพิมพโฆษณา 

แผนที่ และแผนภูมิเดินอากาศขึ้นตามมาตรฐาน  ซึ่งอาจแนะนําหรือวางขึ้น

เปนคราว  ๆ   ตามอนุสัญญาฉบับนี้  

  
CHAPTER V หมวด ๕ 

CONDITIONS TO BE FULFILLED 
WITH RESPECT TO AIRCRAFT 

เงื่อนไขที่จะตองปฏิบัติตามเกี่ยวกับอากาศยาน

  
Article 29 ขอ ๒๙ 

Documents carried in aircraft เอกสารที่ตองนําไปในอากาศยาน 
Every aircraft of a contracting State, engaged  in international 

navigation, shall carry the following documents  in  conformity  with  

the  condit ions prescribed in this Convention: 

(a) Its certificate of registration; 

(b) Its certificate of airworthiness; 

(c) The appropriate licenses for each member of the crew; 

(d) Its journey log book; 

(e) If it is equipped with radio apparatus, the aircraft radio 

station license; 

(f) If it carries passengers, a list of their names and places of 

embarkation and destination; 

(g) If it carries cargo, a manifest and detailed declarations of 

the cargo. 

อากาศยานทุกลําของรัฐผูทําสัญญา ซึ่งทําการเดินอากาศระหวางประเทศ

จะตองนําเอกสารตอไปนี้ติดไปดวย เอกสารเหลานี้ตองทําขึ้นโดยอนุโลมตาม

เงื่อนไขที่วางไวในอนุสัญญานี้  
(ก) ใบสําคัญการจดทะเบียนของอากาศยานนั้น 
(ข) ใบสําคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยานนั้น 
(ค) ใบอนุญาตอันเหมาะสมแกหนาที่สําหรับผูประจําการในอากาศยานแต

ละคน 
(ง) สมุดปูมเดินทางของอากาศยานนั้น 
(จ) ใบอนุญาตสถานีวิทยุอากาศยาน ถามีเครื่องวิทยุในอากาศยานนั้น 
(ฉ) บัญชีแสดงรายนามและตําบลที่ขึ้นและปลายทางของคนโดยสาร ถา

อากาศยานนั้นรับขนคนโดยสาร 
(ช) บัญชีรายการ และบัญชีแสดงรายละเอียดของสินคา ถาอากาศยานนั้น

รับขนสินคา 

Article 30 ขอ ๓๐ 
Aircraft radio equipment เครื่องวิทยุบนอากาศยาน 

(a) Aircraft of each contracting State may, in or over the territory of 

other contracting States, carry radio transmitting apparatus only if a 

license to install and operate such apparatus has been issued by the 

appropriate authorities of the State in which the aircraft is registered. 

The use of radio transmitting apparatus in the territory of the contracting 

State whose territory is flown over shall be in accordance with the 

regulations prescribed by that State. 

(b) Radio transmitting apparatus may be used only by members of 

(ก) อากาศยานของรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐอาจมีเครื่องสงวิทยุติดเขาในหรือ

เหนืออาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ ไดก็แตเม่ือมีใบอนุญาตใหติดตั้งและใช

เครื่องวิทยุเชนวานั้น ซึ่งออกใหโดยเจาหนาที่ผู มีอํานาจของรัฐซึ่งอากาศยานนั้น

จดทะเบียน การใชเครื่องสงวิทยุในอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาเจาของดินแดน

ซึ่งอากาศยานบินอยู เหนือจะตองเปนไปตามขอบังคับซึ่งรัฐนั้นวางไว  
 
 
(ข) ผูประจําทําการในอากาศยอมใชเครื่องสงวิทยุไดเฉพาะเมื่อตนมี
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the flight crew who are provided with a special license for the 

purpose, issued by the appropriate authorities of the State in which the 

aircraft is registered. 

ใบอนุญาตพิเศษสําหรับการใชซึ่งออกใหโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจของรัฐที่อากาศ

ยานนั้นจดทะเบียน 

Article 31 ขอ ๓๑ 
Certificates of airworthiness ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ 

Every aircraft engaged in international navigation shall be provided 

with a certificate of airworthiness issued or rendered valid by the State in 

which it is registered. 

อากาศยานทุกลําที่ทําการเดินอากาศระหวางประเทศจะตองมีใบสําคัญ

สมควรเดินอากาศซึ่งรัฐที่อากาศยานนั้นจดทะเบียนออกใหหรือกระทําใหสมบูรณ

แลว 

Article 32 ขอ ๓๒ 
Licenses of personnel ใบอนุญาตของผูประจําหนาที่ 

(a) The pilot of every aircraft and the other members of the 

operating crew of every aircraft engaged in international navigation shall 

be provided with certificates of competency and licenses issued or 

rendered valid by the State in which the aircraft is registered. 

(b) Each contracting State reserves the right to refuse to 

recognize, for the purpose of flight above its own territory, certificates of 

competency and licenses granted to any of its nationals by another 

contracting State. 

(ก) นักบินประจําอากาศยานทุกลํา และผูอื่นที่ประจําดําเนินการในอากาศ

ยานทุกลําที่ทําการเดินอากาศระหวางประเทศ จะตองมีใบสําคัญความสามารถ

และใบอนุญาตซึ่งรัฐที่อากาศยานนั้นจดทะเบียนออกใหหรือกระทําใหสมบูรณ

แลว 
 
(ข) รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธไมยอมรับนับถือใบสําคัญ

ความสามารถและใบอนุญาตซึ่งรัฐผูทําสัญญาอีกรัฐหนึ่งออกใหแกคนชาติของตน

เพื่อทําการบินเหนืออาณาเขตของตน 

Article 33 ขอ ๓๓ 
Recognition of certificates and 
licenses 

การยอมรับนับถือใบสําคัญและใบอนุญาต 

Certificates of airworthiness and certificates of competency and 

licenses issued or rendered valid by the contracting State in which the 

aircraft is registered, shall be recognized as valid by the other 

contracting States, provided that the requirements under which such 

certificates or licenses were issued or rendered valid are equal to or 

above the minimum standards which may be established from time to 

time pursuant to this Convention. 

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ใบสําคัญความสามารถ และใบอนุญาตซึ่งรัฐผูทํา

สัญญาที่อากาศยานนั้นจดทะเบียนออกใหหรือกระทําใหสมบูรณแลว รัฐผูทํา

สัญญาอื่น ๆ ตองยอมรับนับถือวาสมบูรณ ถาหากขอกําหนดในการออกใบสําคัญ

หรือใบอนุญาตเชนวานั้น หรือการกระทําใหสมบูรณเทาเทียมหรือเหนือกวา

มาตรฐานขั้นต่ํา ซึ่งอาจวางขึ้นเปนคราว ๆ ตามอนุสัญญานี้  

Article 34 ขอ ๓๔ 
Journey log books สมุดปูมเดินทาง 

There shall be maintained in respect of every aircraft engaged in 

international navigation a journey log book in which shall be entered 

particulars of the aircraft, its crew and of each journey, in such form as 

may be prescribed from time to time pursuant to this Convention. 

ให มีและเก็บรักษาสมุดปูมเดินทางไว เลมหนึ่งในอากาศยานทุกลําที่ทํา

การเดินอากาศระหวางประเทศ และใหกรอกรายการเกี่ยวกับอากาศยาน ผูประจํา

หนาที่ในอากาศยาน และการเดินทางของอากาศยานนั้นแตละคร้ังลงในสมุดปูม

ตามแบบซึ่งอาจวางขึ้นเปนคราว  ๆ   ตามอนุสัญญานี้  

  

Article 35 ขอ ๓๕ 
Cargo restrictions ขอกํากัดเกี่ยวกับสินคา 

(a) No munitions of war or implements of war may be carried in or (ก) หามมิใหนํายุทธภัณฑหรือเคร่ืองใชในการสงครามมาในหรือเหนือ
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above the territory of a State in aircraft engaged in international 

navigation, except by permission of such State. Each State shall 

determine by regulations what constitutes munitions of war or 

implements of war for the purposes of this Article, giving due 

consideration, for the purposes of uniformity, to such recommendations 

as the International Civil Aviation Organization may from time to time 

make. 

(b) Each contracting State reserves the right, for reasons of 

public order and safety, to regulate or prohibit the carriage in or above 

its territory of articles other than those enumerated in paragraph (a): 

provided that no distinction is made in this respect between its national 

aircraft engaged in international navigation and the aircraft of the other 

States so engaged; and provided further that no restriction shall be 

imposed which may interfere with the carriage and use on aircraft of 

apparatus necessary for the operation or navigation of the aircraft or the 

safety of the personnel or passengers. 

อาณาเขตของรัฐหนึ่ง โดยอากาศยานที่ดําเนินการเดินอากาศระหวางประเทศ

นอกจากจะไดรับอนุญาตจากรัฐนั้น รัฐแตละรัฐจะกําหนดโดยออกเปนขอบังคับ

วายุทธภัณฑ หรือเคร่ืองใชในการสงครามตามขอนี้คืออะไร และโดยคํานึงตาม

สมควรถึงคําแนะนําที่ องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศจะทําขึ้นเปนคราว 

ๆ  เพื่อประโยชนแหงภาวะเอกรูป 

 

 
(ข) รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐสงวนสิทธิเพื่อเหตุผลทางความสงบเรียบรอย

และความปลอดภัยสาธารณะ ที่จะจัดระเบียบหรือหามการรับขนสิ่งของอื่นใด 

นอกจากที่แจงไวในวรรค (ก) ในหรือเหนืออาณาเขตของตน แตมีขอแมวาในเรื่องนี้

จะไมมีการจําแนกระหวางอากาศยานของคนชาติของตนที่ประกอบการเดินอากาศ

ระหวางประเทศกับอากาศยานของรัฐอื่น ๆ ที่ดําเนินการเชนเดียวกัน และ

นอกจากนั้นจะตองไมวางขอกํากัดซึ่งอาจแซกสอดกับการรับขนและการใชเครื่อง

สําเร็จที่จําเปนเพื่อการดําเนินการหรือการเดินอากาศของอากาศยาน หรือเพื่อความ

ปลอดภัยของผูประจําหนาที่หรือคนโดยสารบนอากาศยานนั้น 

Article 36 ขอ ๓๖ 
Photographic apparatus เครื่องถายรูป 

Each contracting State may prohibit or regulate the use of 

photographic apparatus in aircraft over its territory. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐอาจหามหรือวางระเบียบการใชเครื่องถายรูปใน

อากาศยานที่อยูเหนืออาณาเขตของตน 
  

CHAPTER VI หมวด ๖ 
INTERNATIONAL STANDARDS 

AND RECOMMENDED PRACTICES 
มาตรฐานระหวางประเทศและวิธีปฏิบัติที่แนะนํา

  
Article 37 ขอ ๓๗ 

Adoption of international 
standards 
and procedures 

การตกลงเลือกใชมาตรฐานระหวางประเทศ 
และวิธีดําเนินการ 

Each contracting State undertakes to collaborate in securing the 

highest practicable degree of uniformity in regulations, standards, 

procedures, and organization in relation to aircraft, personnel, airways 

and auxiliary services in all matters in which such uniformity will facilitate 

and improve air navigation. 

To  this  end  the  International  Civil  Aviation  Organization shall 

adopt and amend from time to time, as may be necessary, international 

standards and recommended practices and procedures dealing with: 

(a) Communications  systems  and  air navigation  aids,  

including  ground  marking; 

(b) Characteristics of airports and landing areas; 

(c) Rules  of  the  air  and  air  traffic  control practices; 

(d) Licensing  of  operating  and  mechanical personnel; 

(e) Airworthiness of aircraft; 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะรวมมือในการใหไดมีขีดสูงสุดแหงภาวะ

เอกรูปเทาที่สามารถปฏิบัติไดในขอบังคับ มาตรฐาน วิธีดําเนินการ และการจัด

ระเบียบในสวนที่เกี่ยวกับอากาศยาน ผูประจําหนาที่ทางบิน และบริการอนุกูลใน

เร่ืองทั้งหมดซึ่งภาวะเอกรูปเชนวานั้นจะอํานวยความสะดวกและชวยใหการ

เดินอากาศดีขึ้น 
 
เพื่อการนี้องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศจะตกลงเลือกใชและแกไข

เพิ่มเติมมาตรฐานระหวางประเทศ และวิธีปฏิบัติกับวิธีดําเนินการที่แนะนําวาดวย

เร่ืองตอไปนี้ ตามที่จําเปนเปนคราว ๆ คือ  
 
(ก) ระบบการสื่อสาร และเครื่องอนุกูลการเดินอากาศ รวมทั้งการทํา

เครื่องหมายบนพื้นดิน 
(ข) ลักษณะของทาอากาศยานและพื้นที่ขึ้นลง 
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(f) Registration and identification of aircraft; 

 
(g) Collection and exchange of meteorological information; 

(h) Log books; 

(i) Aeronautical maps and charts; 

(j) Customs and immigration procedures; 

 
(k) Aircraft in distress and investigation of accidents;  

and such other matters concerned with the safety, regularity, and 

efficiency of air navigation as may from time to time appear appropriate. 

(ค) กฎทางอากาศและวิธีปฏิบัติในการควบคุมการจราจรทางอากาศ  

(ง) กา รออก ใบอนุญาตสําห รับ ,ผูประจําหนาที่ ในอากาศยานฝาย

ดําเนินการและฝายชางกล 
(จ) ความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน 
(ฉ) กา รจดทะ เบี ยนและกา รแสดง เ อกลั กษณ ขอ งอากาศยาน 
(ช) การรวบรวมและแลกเปลี่ยนขาวอุตุนิยมวิทยา 
 
(ซ) สมุดปูม 
(ฌ) แผนที่และแผนภูมิเดินอากาศ 
(ญ) วิธีดําเนินการเกี่ยวกับศุลกากรและการอพยพเขาเมื

                                                                                

อง 
(ฎ) อากาศยานระหวางทุกขภัย และการสืบสวนอุบัติเหตุ และเรื่องอื่น ๆ ที่

เกี่ยวกับความปลอดภัย ความสมํ่าเสมอและประสิทธิภาพของการเดินอากาศ 

ตามที่เห็นวาเหมาะสมเปนคราว ๆ
๙

  

Article 38 ขอ ๓๘ 
Departures from international 
standards 
and procedures 

การออกหากจากมาตรฐานระหวางประเทศ 
และวิธีดําเนินการ 

Any State which finds it impracticable to comply in all respects with 

any such international standard or procedure, or to bring its own 

regulations or practices into full accord with any international standard or 

procedure after amendment of the latter, or which deems it necessary to 

adopt regulations or practices differing in any particular respect from 

those established by an international standard, shall give immediate 

notification to the International Civil Aviation Organization of the 

differences between its own practice and that established by the 

international standard. In the case of amendments to international 

standards, any State which does not make the appropriate amendments 

to its own regulations or practices shall give notice to the Council within 

sixty days of the adoption of the amendment to the international 

standard, or indicate the action which it proposes to take. In any such 

case, the Council shall make immediate notification to all other states of 

the difference which exists between one or more features of an 

international standard and the corresponding national practice of that 

State. 

รัฐใดที่ เห็นวาตนไมสามารถปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานระหวางประเทศ

หรือวิธีดําเนินการเชนวานั้นไดโดยครบถวน หรือไมสามารถแกขอบังคับหรือวิธี

ปฏิบัติของตนใหตรงตามมาตรฐานระหวางประเทศหรือวิธีดําเนินการใด ๆ ซึ่งไดมี

การแกไขเพ่ิมเติมหรือเห็นวาจําเปนจะตองเลือกใชขอบังคับหรือวิธีปฏิบัติสวนใด

สวนหนึ่งโดยเฉพาะแตกตางจากที่วางขึ้นโดยมาตรฐานระหวางประเทศ รัฐนั้น

จะตองแจงใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศทราบโดยทันทีวา วิธีปฏิบัติ

ของตนแตกตางจากวิธีที่วางขึ้นไวโดยมาตรฐานระหวางประเทศอยางไรบาง ใน

กรณีที่มีการแกไขเพ่ิมเติมมาตรฐานระหวางประเทศ รัฐใดที่มิไดกระทําการแกไข

เพิ่มเติมขอบังคับหรือวิธีปฏิบัติของตนใหเหมาะสม จะตองบอกกลาวไปยังคณะ

มนตรีภายในหกสิบวันนับแตวันตกลงเลือกใชการแกไขเพ่ิมเติมมาตรฐาน

ระหวางประเทศนั้น หรือแจงใหทราบถึงการกระทําที่ตนกะวาจะจัดการ ในกรณี

เชนวานั้น ใหคณะมนตรีแจงความไปยังรัฐอื่น ๆ ทั้งหมดโดยทันทีวามีขอแตกตาง

อยูประการใดบางระหวางสาลักษณหนึ่งหรือมากกวาแหงมาตรฐานระหวาง

ประเทศกับวิธีปฏิบัติแหงชาติในเร่ืองเดียวกันของรัฐนั้น  

Article 39 ขอ ๓๙ 
Endorsement of certificates and 
licenses 

การสลักหลังใบสําคัญหรือใบอนุญาต 

(a) Any aircraft or part thereof with respect to which  there  exists  

an  international  standard  of airworthiness or performance, and which 

(ก) อากาศยานลําหนึ่งลําใด หรือชิ้นสวนของอากาศยานนั้น ซึ่งมีมาตรฐาน

ระหวางประเทศวาดวยความสมควรเดินอากาศ หรือการแสดงคลุมถึงอยูแลวแต

 
๙ ในตัวบทภาษาอังกฤษ ขอความ “และเรื่องอื่น ๆ … เปนคราว ๆ” จะขึ้นบรรทัดใหมชิดขอบซาย แตคําแปลอยางเปนทางการของ
ไทยขอความดังกลาวจะอยูใน (ฎ) 
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failed in any respect to satisfy that standard at the time of its 

certification, shall have endorsed on or attached to its airworthiness 

certificate a complete enumeration of the details in respect of which it so 

failed. 

(b) Any  person  holding  a  license  who  does not satisfy in full 

the conditions laid down in the international standard relating to the 

class of license or certificate which he holds shall have endorsed on or 

attached to his license a complete enumeration of the particulars in 

which he does not satisfy such conditions. 

ไมเขาเกณฑมาตรฐานนั้นดวยประการใด ๆ ในขณะที่ออกใบสําคัญ ใหสลักหลัง

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกใหหรือทําหนังสือแนบโดยแจงรายละเอียดในสวน

ที่ไมเขาเกณฑไวใหพรอมบูรณ 
(ข) บุคคลใดถือใบอนุญาตซึ่งตนไมเขาเกณฑเต็มตามเงื่อนไขที่วางไวใน

มาตรฐานระหวางประเทศตามชั้นของใบอนุญาตหรือใบสําคัญที่ตนถือ ใหสลัก

หลังใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือทําหนังสือแนบ โดยแจงรายการที่ไมตรงกับ

เงื่อนไขเชนวานั้นโดยพรอมบูรณ 

Article 40 ขอ ๔๐ 
Validity of endorsed certificates 
and licenses 

ความสมบูรณของใบสําคัญและใบอนุญาตที่ถูกสลักหลัง 

No aircraft or personnel having certificates or licenses so endorsed 

shall participate in international navigation, except with the permission of 

the State or States whose territory is entered. The registration or use of 

any such aircraft, or of any certificated aircraft part, in any State other 

than that in which it was originally certificated shall be at the discretion 

of the State into which the aircraft or part is imported. 

หามมิใหอากาศยานหรือผูประจําหนาที่ซึ่งมีใบสําคัญหรือใบอนุญาตที่ถูกสลัก

หลังเชนวา เขามีสวนรวมในการเดินอากาศระหวางประเทศ นอกจากจะไดรับ

อนุญาตจากรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐที่เปนเจาของอาณาเขตที่อากาศยานหรือผู

ประจําหนาที่นั้นเขาไป   การจดทะเบียน   หรือการใชอากาศยานเชนวานั้น 

หรือชิ้นสวนใดของอากาศยานซึ่งตองมีใบสําคัญในรัฐใดนอกจากรัฐซึ่งอากาศ

ยานหรือชิ้นสวนนั้นไดรับใบสําคัญ ในชั้นตนใหอยูในดุลยพินิจของรัฐที่อากาศยาน

หรือชิ้นสวนนั้นถูกนําเขาไป 

Article 41 ขอ ๔๑ 
Recognition of existing 
standards 
of airworthiness 

การยอมรับนับถือมาตรฐานความสมควร 
เดินอากาศที่ใชอยู 

The provisions of this Chapter shall not apply to aircraft and aircraft 

equipment of types of which the prototype is submitted to the 

appropriate national authorities for certification prior to a date three 

years after the date of adoption of an international standard of 

airworthiness for such equipment. 

บทบัญญัติแหงหมวดนี้มิใหใชบังคับแกอากาศยานหรือเครื่องบริภัณฑอากาศ

ยานแบบตาง ๆ  ซึ่งไดเสนอตนแบบไปยังเจาหนาที่แหงชาติผูมีอํานาจ เพื่อขอให

ออกใบสําคัญกอนวันครบสามปหลังจากวันที่ตกลงเลือกใชมาตรฐานระหวาง

ประเทศวาดวยความสมควรเดินอากาศของเครื่องบริภัณฑเชนวานั้น 

Article 42 ขอ ๔๒ 
Recognition of existing 
standards 
of competency of personnel 

การยอมรับนับถือมาตรฐานความสามารถ 
ของผูประจําหนาที่ที่ใชอยู 

The provisions of this Chapter shall not apply  to personnel whose 

licenses are originally issued prior to a date one year after ini t ial  

adoption of  an international standard of qualification for such 

personnel; but they shall in any case apply to all personnel whose 

licenses remain valid five years after the date of adoption of such 

standard. 

บทบัญญัติแหงหมวดนี้ มิใหใชบังคับแกผูประจําหนาที่ซึ่งมีใบอนุญาตที่ออก

ใหในชั้นตนกอนวันครบหนึ่งปหลังจากเริ่มการตกลงเลือกใชมาตรฐานระหวาง

ประเทศวาดวยคุณสมบัติสําหรับผูประจําหนาที่เชนวานั้น แตบทบัญญัติดังกลาวให

ใชบังคับไดแกผูประจําหนาที่ทั้งหมดในกรณีที่มีใบอนุญาตซึ่งยังสมบูรณอยูเม่ือหา

ปหลังจากวันตกลงเลือกใชมาตรฐานเชนวานั้น 

  
PART II ภาค ๒ 

THE INTERNATIONAL CIVIL องคการการบินพลเรือนระหวางประเทศ
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AVIATION ORGANIZATION 
  

CHAPTER VII หมวด ๗ 
THE ORGANIZATION องคการ

  
Article 43 ขอ ๔๓ 

Name and composition ชื่อและองคประกอบ 
An organization to be named the International Civil Aviation 

Organization is formed by the Convention. It is made up of an 

Assembly, a Council, and such other bodies as may be necessary. 

ใหจัดตั้งองคการขึ้นโดยอนุสัญญานี้องคการหนึ่ง ชื่อวา องคการการบินพลเรือน

ระหวางประเทศ องคการนี้ประกอบดวยสมัชชาหนึ่ง คณะมนตรีคณะหนึ่ง และ

องคการคณะอื่น ๆ ตามที่จําเปน 

Article 44 ขอ ๔๔ 
Objectives วัตถุประสงค 

The aims and objectives of the Organization are to develop the 

principles and techniques of international air navigation and to foster the 

planning and development of international air transport so as to: 
(a) Insure the safe and orderly growth of international civil 

aviation throughout the world; 

(b) Encourage the arts of aircraft design and operation for 

peaceful purposes; 

(c) Encourage the development of airways, airports,  and  

air  navigation  faci l i t ies  for international civil aviation; 

(d) Meet the needs of the peoples of the world for safe, 

regular, efficient and economical air transport; 

(e) Prevent  economic  waste  caused  by unreasonable 

competition; 

(f) Insure that the rights of contracting States are fully 

respected and that every contracting State has a fair opportunity to 

operate international airlines; 

(g) Avoid discrimination between contracting States; 

(h) Promote safety of flight in international air navigation; 

(i) Promote generally the development of all aspects of 

international civil aeronautics. 

ความมุงหมายและวัตถุประสงคขององคการนี้ มีเพื่อวัฒนาการหลักการและ

หลักเทคนิคของการเดินอากาศระหวางประเทศ และทํานุการวางผังและ

วิวัฒนาการของการขนสงทางอากาศระหวางประเทศเพื่อที่จะ 
(ก) ประกันการขยายตัวของการบินพลเรือนระหวางประเทศทั่วโลกให

เปนไปโดยปลอดภัยและเปนระเบียบ 
(ข) สงเสริมศิลปแหงการออกแบบอากาศยาน และการดําเนินการบินให

ไปสูความมุงประสงคในทางสันติ 
(ค) สงเสริมวิวัฒนาการของทางบิน ทาอากาศยาน และเครื่องอํานวยความ

สะดวกในการเดินอากาศสําหรับการบินพลเรือนระหวางประเทศ 
(ง) สนองความตองการของประชาชาติของโลก ในการขนสงทางอากาศที่

ปลอดภัย สมํ่าเสมอ มีประสิทธิภาพ และถูกหลักเศรษฐกิจ 
(จ) ปองกันกษัยเศรษฐกิจอันเกิดขึ้นโดยการแขงขันที่ไมชอบดวยเหตุผล 
(ฉ) ประกันวาบรรดาสิทธิของรัฐผูทําสัญญาจะไดรับการเคารพโดยเต็มที่ 

และประกันวารัฐผูทําสัญญาทุกรัฐจะมีโอกาสที่ เปนธรรม ในการดําเนินสาย

การบินระหวางประเทศ 
(ช) หลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติระหวางรัฐผูทําสัญญา 
 
(ซ) สงเสริมความปลอดภัยในการบินสําหรับการเดินอากาศระหวาง

ประเทศ 
(ฌ) สงเสริมวิวัฒนาการของดานตาง  ๆ   ทั้งหมดแหงการเดินอากาศ

พลเรือนระหวางประเทศโดยทั่ว ๆ ไป 

Article 45 ขอ ๔๕ 
Permanent seat สํานักถาวร 

The permanent seat of the Organization shall be at such place as 

shall be determined at the final meeting of the Interim Assembly of the 

Provisional International Civil Aviation Organization set up by the Interim 

Agreement on International Civil Aviation signed at Chicago on 

December 7, 1944. The seat may be temporarily transferred elsewhere by 

decision of the Council. 

สํานักถาวรขององคการนี้จะอยู ณ ที่ซึ่งจะไดกําหนดในการประชุมครั้งสุดทาย

ของสมัชชาระหวางกาลแหงองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศชั่วคราว ซึ่ง

จัดตั้งขึ้นโดยความตกลงระหวางกาลวาดวยการบินพลเรือนระหวางประเทศที่ได

ลงนามกันที่เมืองชิคาโก เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๑๙๔๔ สํานักขององคการอาจยาย

ไปที่อื่นไดเปนการชั่วคราวโดยคําวินิจฉัยของคณะมนตรี 
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[The permanent seat of the Organization shall be at such 

place as shall be determined at the final meeting of the Interim 

Assembly of the Provisional International Civil Aviation 

Organization set up by the Interim Agreement on International 

Civil Aviation signed at Chicago on December 7, 1944. The 

seat may be temporarily transferred elsewhere by decision of 

the Council, and otherwise than temporarily by decision of the 

Assembly, such decision to be taken by the number of votes 

specified by the Assembly.  

[สํานักถาวรขององคการนี้จะอยู ณ ที่ซึ่งจะไดกําหนดในการประชุม

คร้ังสุดทายของสมัชชาระหวางกาลแหงองคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศชั่วคราว ซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยความตกลงระหวางกาลวาดวยการบิน

พลเรือนระหวางประเทศที่ไดลงนามกันที่เมืองชิคาโก เม่ือวันที่ ๗ 

ธันวาคม ๑๙๔๔ สํานักขององคการอาจยายไปที่อื่นไดเปนการชั่วคราว

โดยคําวินิจฉัยของคณะมนตรี และอาจยายไปที่อื่นแบบถาวรไดโดยคํา

วินิจฉัยของสมัชชา คําวินิจฉัยของสมัชชาดังกลาวจะตองไดมาจากการ

ลงคะแนนเสียงตามจํานวนที่ระบุโดยสมัชชา จํานวนคะแนนเสียงที่จะ

ระบุนั้นจะตองไมนอยกวา 

The number of votes so specified will not be less than three-

fifths of the total number of contracting States.]
4

สามในหาของจํานวนรัฐผูทําสัญญาทั้งหมด]
๑๐

Article 46 ขอ ๔๖ 
First meeting of Assembly การประชุมคร้ังแรกของสมัชชา 

The  first  meeting  of  the  Assembly  shall  be summoned by the 

Interim Council of the above-mentioned Provisional Organization as 

soon as the Convention has come into force, to meet at a time and place 

to be decided by the Interim Council. 

การประชุมคร้ังแรกของสมัชชาใหคณะมนตรีระหวางกาลแหงองคการการ

บินพลเรือนระหวางประเทศชั่วคราวดังกลาวขางตนเปนผู เ รียกประชุมโดย

กําหนดเวลาและสถานที่ ตามที่คณะมนตรีระหวางกาลจะไดวินิจฉัยตกลง

ในทันทีที่อนุสัญญานี้ไดเร่ิมใช 

Article 47 ขอ ๔๗ 
Legal capacity อํานาจทางกฎหมาย 

The Organization shall enjoy in the territory of each contracting 

State such legal capacity as may be necessary for the performance of its 

functions. Full juridical personality shall be granted wherever compatible 

with the constitution and laws of the State concerned. 

องคการนี้จะมีสิทธิทางกฎหมายตามที่จําเปน เพื่อปฏิบัติการหนาที่ขององคการ

ในอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐ และจะใหองคการนี้มีฐานะเปนนิติบุคคล

โดยสมบูรณเทาที่พอจะทําไดตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายของรัฐที่ เกี่ยวของ 

  
CHAPTER VIII หมวด ๘ 
THE ASSEMBLY สมัชชา

  
Article 48 ขอ ๔๘ 

Meetings of Assembly and voting การประชุมของสมัชชาและการออกเสียง 

                                                                                 
4

 This is the text of the Article as amended by the Eighth Session of the Assembly on 14 June 1954; it entered into 
force on 16 May 1958. Under Article 94(a) of the Convention, the amended text is in force in respect of those States 
which have ratified the amendment. In respect of the States which have not ratified the amendment, the original text 
is still in force. As to 30 June 2001, there are 128 ratifying States. Thailand deposited the notification of ratification on 18 

January 1960 (effective that same date). 
๑๐ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชาครั้งที่แปด เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๘ ตามขอ ๙๔(ก) ของอนุสัญญา ตัวบทนี้มีผลใชบังคับระหวางรัฐที่
ไดใหสัตยาบันการแกไข ในสวนของรัฐที่มิไดใหสัตยาบันการแกไขดังกลาว ตัวบทเดิมยังคงมีผลใชบังคับ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๑๒๘ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๓ (มีผลในวัน
เดียวกันนี้เอง) 
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(a) The Assembly shall meet annually and shall be convened by 

the Council at a suitable time and place. Extraordinary meetings of the 

Assembly may be held at any time upon the call of the Council or at the 

request of any ten contracting States addressed to the Secretary 

General. 

(ก) จะมีการประชุมสมัชชาประจําปทุกป และใหคณะมนตรีเปนผูเรียก

ประชุม โดยกําหนดเวลาและสถานที่ตามที่ เห็นสมควร การประชุมสมัชชา

วิสามัญจะกระทําเม่ือใดก็ได โดยคณะมนตรีเปนผูเรียกประชุมหรือโดยรัฐผูทํา

สัญญามีจํานวนสิบรัฐรวมกันรองขอไปยังเลขาธิการ 

  

[(a) The Assembly shall meet not less than once in three 

years and shall be convened by the Council at a suitable time 

and place. Extraordinary meetings of the Assembly may be 

held at any time upon the call of the Council or at the request 

of any ten contracting States addressed to the Secretary 

General.]
5

[(ก) จะมีการประชุมสมัชชาไมนอยกวาหนึ่งครั้งทุกสามป และให

คณะมนตรีเปนผูเรียกประชุม โดยกําหนดเวลาและสถานที่ตามที่

เห็นสมควร การประชุมสมัชชาวิสามัญจะกระทําเม่ือใดก็ได โดยคณะ

มนตรีเปนผูเรียกประชุมหรือโดยรัฐผูทําสัญญามีจํานวนสิบรัฐรวมกันรอง

ขอไปยังเลขาธิการ]
๑๑ 

[(a) The Assembly shall meet not less than once in three 

years and shall be convened by the Council at a suitable time 

and place. Extraordinary meeting of the Assembly may be held 

at any time upon the call of the Council or at the request of 

not less than one-fifth of the total number of contracting States 

addressed to the Secretary General.]
6

[(ก) จะมีการประชุมสมัชชาไมนอยกวาหนึ่งครั้งทุกสามป และให

คณะมนตรีเปนผูเรียกประชุม โดยกําหนดเวลาและสถานที่ตามที่

เห็นสมควร การประชุมสมัชชาวิสามัญจะกระทําเม่ือใดก็ได โดยคณะ

มนตรีเปนผูเรียกประชุมหรือโดยรัฐผูทําสัญญามีจํานวนไมนอยกวาหนึ่ง

ในหาของรัฐผูทําสัญญาทั้งหมดรวมกันรองขอไปยังเลขาธิการ]
๑๒ 

(b) All contracting States shall have an equal right to be represented 

at the meetings of the Assembly and each contracting State shall be 

entitled to one vote. Delegates representing contracting States may be 

assisted by technical advisers who may participate in the meetings but 

shall have no vote. 

(c) A majority of the contracting States is required to constitute a 

quorum for the meetings of the Assembly. Unless otherwise provided in 

this Convention, decisions of the Assembly shall be taken by a majority 

of the votes cast. 

(ข) รัฐผูทําสัญญาทั้งหมดมีสิทธิเทาเทียมกันในการสงผูแทนเขาไปรวมใน

การประชุมของสมัชชา และรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐมีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียง 

บรรดาผูแทนของรัฐผูทําสัญญาอาจนําที่ปรึกษาฝายเทคนิคมาชวยงานได ที่

ปรึกษาเหลานั้นเขารวมในการประชุมไดแตไมมีสิทธิออกเสียง 
(ค) สําหรับการประชุมสมัชชา ใหถือจํานวนขางมากของบรรดารัฐผูทํา

สัญญาเปนองคประชุม การลงมติวินิจฉัยของสมัชชาใหถือเอาเสียงขางมากเปน

ประมาณ เวนไวแตจะมีบัญญัติไวเปนอยางอื่นในอนุสัญญาฉบับนี้ 

        
5 This is the text of the Article as amended by the Eighth Session of the Assembly in 14 June 1954; it entered into 
force on 12 December 1956. Under Article 94(a) of the Convention, the amended text is in force in respect of those 
States which have ratified the amendment. As to 30 June 2001, there are 132 ratifying States. Thailand deposited the 
notification of ratification on 18 July 1956. 
๑๑ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชาครั้งที่แปด เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามขอ ๙๔(ก) ของอนุสัญญา ตัวบทนี้มีผลใชบังคับระหวางรัฐที่ได
ใหสัตยาบันการแกไข ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๑๓๒ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  
6 This is the text of the Article as amended by the 14th Session of the Assembly in 14 September 1962; it entered into 
force on 11 September 1975. Under Article 94(a) of the Convention, the amended text is in force in respect of those 
States which have ratified the amendment. As to 30 June 2001, there are 107 ratifying States. Thailand deposited the 
notification of ratification on 28 February 1963. 
๑๒ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชาครั้งที่สิบสี่ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๐๕ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๘ ตามขอ ๙๔(ก) ของอนุสัญญา ตัวบทนี้มีผลใชบังคับระหวางรัฐที่ได
ใหสัตยาบันการแกไข ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๑๐๗ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อ
วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๐๖  
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Article 49 ขอ ๔๙ 
Powers and duties of Assembly อํานาจและหนาที่ของสมัชชา 

The powers and duties of the Assembly shall be to: 

(a) Elect at each meeting its President and other officers; 

(b) Elect  the  contracting  States  to  be represented on 

the Council, in accordance with the provisions of Chapter IX; 

(c) Examine and take appropriate action on the reports of the 

Council and decide on any matter referred to it by the Council; 

(d) Determine its own rules of procedure and establish such 

subsidiary commissions as it may consider to be necessary or 

desirable; 

(e) Vote an annual budget and determine the financial 

arrangements of the Organization, in accordance with the provisions 

of Chapter XII; 

อํานาจและหนาที่ของสมัชชามีดังนี้  
 
(ก) เลือกตั้งนายกขององคการ และเจาหนาที่อื่น ๆ ในการประชุมแตละคร้ัง 
(ข) เลือกตั้งรัฐผูทําสัญญาที่จะเขาเปนผูแทนในคณะมนตรีตามความใน

หมวด ๙ 
 
(ค) สอบสวนรายงานของคณะมนตรี และปฏิบัติการตอไปตามที่

เห็นสมควร กับวินิจฉัยเรื่องใด ๆ ที่คณะมนตรีเสนอมา 
(ง) กําหนดกฎวิธีดําเนินการประชุมสมัชชา  และจัดตั้งคณะกรรมาธิการ

ชวยงานตามที่ เห็นวาจําเปนและพึงปรารถนา 
(จ) ออกเสียงอนุมัติงบประมาณประจําป และกําหนดขอตกลงทางการเงิน

ขององคการ ตามความในหมวด ๑๒ 

[(e) Vote annual budgets and determine the financial 

arrangements of the Organiza-tion, in accordance with the 

provisions of Chapter XII;]
7

[(จ) ออกเสียงอนุมัติงบประมาณประจําปทั้งหลาย และกําหนด

ขอตกลงทางการเงินขององคการ ตามความในหมวด ๑๒]
๑๓

  

(f) Review expenditures and approve the accounts of the 

Organization; 

(g) Refer, at its discretion, to the Council, to subsidiary 

commissions, or to any other body any matter within its sphere of 

action; 

(h) Delegate to the Council the powers and authority 

necessary or desirable for the discharge of the duties of the 

Organization and revoke or modify the delegations of authority at 

any time; 

(i) Carry out the appropriate provisions of Chapter XIII; 

(ฉ) ตรวจสอบรายจาย และอนุมัติบัญชีขององคการ 
 
(ช) สงเร่ืองใด ๆ ภายในขอบเขตการปฏิบัติงานขององคการไปยังคณะ

มนตรี คณะกรรมาธิการชวยงานหรือไปยังองคคณะอื่นใด ตามที่เห็นสมควร 
(ซ) มอบอํานาจและหนาที่ที่จําเปนหรือพึงปรารถนาใหแกคณะมนตรี เพื่อ

ปฏิบัติหนาที่ขององคการ และจะเพิกถอนหรือแกไขการมอบอํานาจนี้เม่ือใดก็ได 
 
(ฌ) ปฏิบัติตามบทบัญญัติในหมวด ๑๓ เฉพาะที่เกี่ยวของ  

  
(j) Consider proposals for the modification or amendment of 

the provisions of this Convention and, if it approves of the proposals, 

recommend them to the contracting States in accordance with the 

provisions of Chapter XXI; 

(k) Deal with any matter within the sphere of action of the 

(ญ) พิจารณาขอเสนอเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ 

และถาเห็นชอบกับขอเสนอนั้นก็แนะนําไปยังบรรดารัฐผูทําสัญญาตามความใน

หมวด ๒๑ 
 
 

      
7

 This is the text of the Article as amended by the Eighth Session of the Assembly in 14 June 1954; it entered into 
force on 12 December 1956. Under Article 94(a) of the Convention, the amended text is in force in respect of those 
States which have ratified the amendment. As to 30 June 2001, there are 132 ratifying States. Thailand already deposited 
the notification of ratification on 18 July 1956. 
๑๓ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชาครั้งที่แปด เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน 
พ.ศ. ๒๔๙๗ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามขอ ๙๔(ก) ของอนุสัญญา ตัวบทนี้มีผลใชบังคับระหวางรัฐที่ได
ใหสัตยาบันการแกไข ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๑๓๒ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสาร
สําหรับขอบทนี้เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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Organization not specifically assigned to the Council. (ฎ) พิจารณาเรื่องใด ๆ ที่อยูภายในขอบเขตการปฏิบัติงานขององคการซึ่ง

มิไดมีกําหนดไวชัดแจงวาเปนหนาที่ของคณะมนตรี 
  

CHAPTER IX หมวด ๙ 
THE COUNCIL คณะมนตรี

  
Article 50 ขอ ๕๐ 

Composition and election of 
Council 

องคประกอบและการเลือกตั้งคณะมนตรี 

(a) The Council shall be a permanent body responsible to the 

Assembly. It shall be composed of twenty-one contracting States elected 

by the Assembly. An election shall be held at the first meeting of the 

Assembly and thereafter every three years, and the members of the 

Council so elected shall hold office until the next following election. 

(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา และใหประกอบดวย

รัฐผูทําสัญญายี่สิบเอ็ดรัฐ ซึ่งสมัชชาเปนผูเลือกตั้ง การเลือกตั้งใหกระทําในการ

ประชุมคร้ังแรกของสมัชชา และหลังจากนั้นใหมีการเลือกตั้งทุก ๆ สามป สมาชิก

ของคณะมนตรีที่ไดถูกเลือกตั้งดังกลาวใหอยูในตําแหนงจนถึงคราวเลือกตั้งครั้ง

ตอไป 

[(a) The Council shall be a permanent body responsible 

to the Assembly. It shall be composed of twenty-seven 

contracting States elected by the Assembly. An election shall 

be held at the first meeting of the Assembly and thereafter 

every three years, and the members of the Council so elected 

shall hold office until the next following election.]
8

[(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา และให

ประกอบดวยรัฐผูทําสัญญายี่สิบเจ็ดรัฐ ซึ่งสมัชชาเปนผูเลือกตั้ง การ

เลือกตั้งใหกระทําในการประชุมคร้ังแรกของสมัชชา และหลังจากนั้นใหมี

การเลือกตั้งทุก ๆ สามป สมาชิกของคณะมนตร ีที่ไดถูกเลือกตั้งดังกลาว

ใหอยูในตําแหนงจนถึงคราวเลือกตั้งครั้งตอไป]
๑๔

  

[(a) The Council shall be a permanent body responsible 

to the Assembly. It shall be composed of thirty contracting 

States elected by the Assembly. An election shall be held at 

the first meeting of the Assembly  

[(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา และให

ประกอบดวยรัฐผูทําสัญญาสามสิบรัฐ ซึ่งสมัชชาเปนผูเลือกตั้ง การ

เลือกตั้งใหกระทําในการประชุมคร้ังแรกของสมัชชา และหลังจากนั้นใหมี

การเลือกตั้งทุก ๆ สามป สมาชิกของคณะมนตรี  

  
and  thereafter  every  three  years,  and  the members of the 

Council so elected shall hold office until the next following 

election.]
9

ที่ไดถูกเลือกตั้งดังกลาวใหอยูในตําแหนงจนถึงคราวเลือกตั้งครั้งตอไป]
๑๕

[(a) The Council shall be a permanent body responsible [(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา และให

                                                                                 
8

 This is the text of the Article as amended by the 13th (Extraordinary) Session of the Assembly on 19 June 1961; it 
entered into force on 17 July 1962. As to 30 June 2001, there are 125 ratifying States. Thailand deposited the notification 
of ratification on 17 January 1962. 
๑๔ คําแปลอยางไมเปนทางการ  ตัวบทของขอนี้ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชา (สมัยวิสามัญ) ที่สิบสาม เมื่อวันที่ ๑๙ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๐๔ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕  ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ให
สัตยาบันแลว ๑๒๕ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๕  
 
9

 This is the text of the Article as amended by the 17th (A) (Extraordinary) Session of the Assembly on 12 March 1971; 
it entered into force on 16 January 1973. As to 30 June 2001, there are 121 ratifying States. Thailand deposited the 
notification of ratification on 14 September 1971. 
๑๕ คําแปลอยางไมเปนทางการ  ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชา (สมัยวิสามัญ) ที่สิบเจ็ด เม่ือ
วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๔ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๖  ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ให
สัตยาบันแลว ๑๒๑ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๔  
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to the Assembly. It shall be composed of thirty-three 

contracting States elected by the Assembly. An election shall 

be held at the first meeting of the Assembly and thereafter 

every three years, and the members of the Council so elected 

shall hold office until the next following election.]
10

ประกอบดวยรัฐผูทําสัญญาสามสิบสามรัฐ ซึ่งสมัชชาเปนผูเลือกตั้ง การ

เลือกตั้งใหกระทําในการประชุมคร้ังแรกของสมัชชา และหลังจากนั้นใหมี

การเลือกตั้งทุก ๆ สามป สมาชิกของคณะมนตรีที่ไดถูกเลือกตั้งดังกลาว

ใหอยูในตําแหนงจนถึงคราวเลือกตั้งครั้งตอไป]
๑๖ 

[(a) The Council shall be a permanent body responsible 

to the Assembly. It shall be composed of thirty-six contracting 

States elected by the Assembly. An election shall be held at 

the first meeting of the Assembly and thereafter every three 

years, and the members of the Council so elected shall hold 

office until the next following election.]
11

[(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา และให

ประกอบดวยรัฐผูทําสัญญาสามสิบหกรัฐ ซึ่งสมัชชาเปนผูเลือกตั้ง การ

เลือกตั้งใหกระทําในการประชุมคร้ังแรกของสมัชชา และหลังจากนั้นใหมี

การเลือกตั้งทุก ๆ สามป สมาชิกของคณะมนตรีที่ไดถูกเลือกตั้งดังกลาว

ใหอยูในตําแหนงจนถึงคราวเลือกตั้งครั้งตอไป]
๑๗ 

(b) In electing the members of the Council, the Assembly shall 

give adequate representation to (1) the States of chief importance in air 

transport; (2) the States not otherwise included which make the largest 

contribution to the provision of facilities for  

(ข) ในการเลือกตั้งสมาชิกของคณะมนตรีนั้นสมัชชาจะตองใหมีผูแทนที่

เพียงพอ (๑) จากบรรดารัฐซึ่งมีความสําคัญยิ่งในการขนสงทางอากาศ (๒) จาก

บรรดารัฐซึ่งไมเขาเกณฑนั้น แตซึ่งไดใหความอุดหนุนเปนอยางมากในการจัดหา

เครื่องอํานวยความสะดวกสําหรับการเดินอากาศ 
  

international civil air navigation; and (3) the States not otherwise 

included whose designation will insure that all the major geographic 

areas of the world are represented on the Council. Any vacancy on the 

Council shall be filled by the Assembly as soon as possible; any 

contracting State so elected to the Council shall hold office for the 

unexpired portion of its predecessor's term of office. 

(c) No representative of a contracting State on the Council shall 

be actively associated with the operation of an international air service 

or financially interested in such a service. 

พลเรือนระหวางประเทศ และ (๓) จากบรรดารัฐซึ่งไมเขาเกณฑเหลานั้น แตถา

ไดเลือกตั้งแลวเปนที่แนวาจะมีผูแทนในคณะมนตรีจากบรรดาเขตแควนใหญ ๆ 

ของโลกในทางภูมิศาสตรทั่วถึงกัน ถาสมาชิกในคณะมนตรีวางลงใหสมัชชาเลือก

ตั้งขึ้นแทนโดยเร็วที่สุดเทาที่จะได รัฐผูทําสัญญาซึ่งไดรับเลือกตั้งมาแทนในคณะ

มนตรีนั้น ยอมอยูในตําแหนงไดเพียงเทากําหนดเวลาที่เหลืออยูของสมาชิกซึ่งตน

แทน 
(ค) ผูแทนของรัฐผูทําสัญญา ซึ่งอยูในคณะมนตรีจะเกี่ยวของเปนตัวการใน

การดําเนินบริการเดินอากาศระหวางประเทศ หรือมีสวนไดเสียในทางการเงินกับ

บริการเชนวานั้นไมได 

Article 51 ขอ ๕๑ 
President of Council นายกมนตรี 

The Council shall elect its President for a term of three years. He 

may be reelected. He shall have no vote. The Council shall elect from 

ใหคณะมนตรีเลือกตั้งนายกของคณะขึ้นเพื่อรับตําแหนงเปนเวลาสามป เม่ือ

ครบกําหนดแลวอาจไดรับเลือกตั้งกลับเปนอีกได นายกมนตรีไมมีสิทธิออกเสียง

                                         
10

 This is the text of the Article as amended by the 21st Session of the Assembly on 14 October 1974; it entered into 
force on 15 February 1980. As to 30 June 2001, there are 118 ratifying States. Thailand deposited the notification of 
ratification on 6 March 1981. 
๑๖ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชาครั้งที่ยี่สิบเอ็ด เมื่อวันที่ ๑๔ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๗ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๒๓  ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว 
๑๑๘ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๔  
11

 This is text of the Article as amended by the Assembly in 1990. To bring it into force, 108 ratifications are required. 
As to 30 June 2001, there are 87 ratifying States; thus, the text has not entered into force. Thailand deposited the notification of 
ratification on 12 February 1993. 
๑๗ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชาในป พ.ศ. ๒๕๓๓ ตัวบทนี้จะมีผลใช
บังคับเมื่อมีสัตยาบันสารครบ ๑๐๘ ฉบับ แต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๘๗ รัฐ ตัวบทนี้จึงยังไมมี
ผลใชบังคับ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารแลวเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๖ 
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among its members one or more Vice Presidents who shall retain their 

right to vote when serving as acting President. The President need not 

be selected from among the representatives of the members of the 

Council but, if a representative is elected, his seat shall be deemed vacant 

and it shall be filled by the State which he represented. The duties of the 

President shall be to: 

(a) Convene meetings of the Council, the Air Transport  

Committee,  and  the  Air  Navigation Commission; 

(b) Serve as representative of the Council; and 
(c) Carry  out  on  behalf  of  the  Council  the functions which 

the Council assigns to him. 

คณะมนตรีจะตองเลือกตั้งรองนายกคนหนึ่งหรือหลายคนจากบรรดาสมาชิกของ

คณะ รองนายกมนตรีคงมีสิทธิออกเสียงในขณะที่ทํางานแทนนายกมนตรี นายก

มนตรีไมจําตองเลือกจากบรรดาผูแทนของสมาชิกในคณะมนตรี แตถาผูแทนคนใด

ไดรับเลือกตั้ง ใหถือวาตําแหนงของผูนั้นวางลง และใหรัฐที่สมาชิกนั้นเปนผูแทนตั้ง

คนใหมมาแทน หนาที่ของนายกมนตรีมีดังนี้ 

(ก) เรียกประชุมคณะมนตรี เรียกประชุมคณะกรรมการการขนสงทาง

อากาศ และคณะกรรมาธิการการเดินอากาศ 
 
(ข) กระทําหนาที่เปนผูแทนของคณะมนตรี และ 
(ค) ปฏิบัติการแทนคณะมนตรีในการหนาที่ ซึ่งคณะมนตรีมอบหมายให 

Article 52 ขอ ๕๒ 
Voting in Council การออกเสียงในคณะมนตรี 

Decisions by the Council shall require approval by a majority of its 

members. The Council may delegate authority with respect to any 

particular matter to a committee of its members. Decisions of any 

committee of the Council may be appealed to the Council by any 

interested contracting State. 

การวินิจฉัยตกลงของคณะมนตรีจะตองเปนไปตามความเห็นชอบของ

สวนมากของสมาชิกทั้งหมดในคณะมนตรี คณะมนตรีอาจมอบอํานาจให

คณะกรรมการอันประกอบดวยสมาชิกของคณะมนตรีปฏิบัติแทนไดเกี่ยวกับเร่ือง

หนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ การวินิจฉัยตกลงของคณะกรรมการใด ๆ ของคณะมนตรี

นั้น รัฐผูทําสัญญาที่มีสวนไดเสียอาจรองอุทธรณตอคณะมนตรีได 
  

Article 53 ขอ ๕๓ 
Participation without a vote การเขามีสวนรวมโดยออกเสียงไมได 

Any contracting State may participate, without a vote, in the 

consideration by the Council and by its committees and commissions of 

any question which especially affects its interests. No member of the 

Council shall vote in the consideration by the Council of a dispute to 

which it is a party. 

รัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งรัฐใดยอมเขามีสวนรวมในการพิจารณาของคณะมนตรี 

และของคณะกรรมการ และคณะกรรมาธิการของคณะมนตรีไดในปญหาใด ๆ ซึ่ง

กระทบถึงสวนไดเสียของตน แตจะออกเสียงไมได หามมิใหสมาชิกของคณะมนตรี

ผูเปนภาคีแหงขอพิพาทออกเสียงในการพิจารณาของคณะมนตรีในเรื่องนั้น 

Article 54 ขอ ๕๔ 
Mandatory functions of Council การหนาที่ในอาณัติของคณะมนตรี 

The Council shall: 

(a) Submit annual reports to the Assembly; 

(b) Carry out the directions of the Assembly and discharge the 

duties and obligations which are laid on it by this Convention; 

(c) Determine its organization and rules of procedure; 

(d) Appoint and define the duties of an Air Transport 

Committee, which shall be chosen from among the representatives 

of the members of the Council, and which shall be responsible to it; 

(e) Establish an Air Navigation Commission, in accordance with 

the provisions of Chapter X; 

(f) Administer the finances of the Organization in accordance 

with the provisions of Chapters XII and XV; 

(g) Determine the emoluments of the President of the Council; 

คณะมนตรีจะตอง  
(ก) เสนอรายงานประจําปตอสมัชชา 
(ข) ปฏิบัติตามคําสั่งของสมัชชา และปฏิบัติหนาที่และขอผูกพันที่มีอยูกับ

ตน ตามที่วางไวในอนุสัญญาฉบับนี้ 
 
(ค) กําหนดสวนงานและกฎวิธีดําเนินการของตน 
 
(ง) แตงตั้งคณะกรรมการการขนสงทางอากาศขึ้นชุดหนึ่ง โดยเลือกจากผู

แทนที่เปนสมาชิกของคณะมนตรีและใหรับผิดชอบตอคณะมนตรี กับกําหนดหนาที่

ของคณะกรรมการนั้น 
(จ) จัดตั้งคณะกรรมาธิการการเดินอากาศขึ้นชุดหนึ่งตามความในหมวด ๕ 
(ฉ) ดูแลปฏิบัติงานฝายการเงินขององคการตามความในหมวด ๑๒ และ 

๑๕ 
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(h) Appoint a chief executive officer who shall be  called  the  

Secretary  General,  and  make provision  for  the  appointment  of  

such  other personnel as may be necessary, in accordance with the 

provisions of Chapter XI; 

(i) Request,  collect,  examine  and  publish information 

relating to the advancement of air navigation and the operation of 

international air services, including information about the costs of 

operation and particulars of subsidies paid to airlines from public 

funds; 

(j) Report to contracting States any infraction of this 

Convention, as well as any failure to carry out recommendations or 

determinations of the Council; 

(k) Report to the Assembly any infraction of this Convention 

where a contracting State has failed  to  take  appropriate  action  

within  a reasonable time after notice of the infraction; 

(l) Adopt, in accordance with the provisions of Chapter VI of 

this Convention, international standards and recommended 

practices; for convenience, designate them as Annexes to this 

Convention; and notify all contracting States of the action taken; 

(m) Consider  recommendations  of  the  Air Navigation 

Commission for amendment of the Annexes and take action in 

accordance with the provisions of Chapter XX; 

(n) Consider  any  matter  relating  to  the Convention which 

any contracting State refers to it. 

 
(ช) กําหนดเงินชดเชยใหแกนายกมนตรี 
 
(ซ) แตงตั้งเจาหนาที่หัวหนาฝายบริหารคนหนึ่งใหมีตําแหนงเรียกวา

เลขาธิการ และวางวิธีการแตงตั้งเจาหนาที่อื่น ๆ ตามที่จําเปนตามความในหมวด 

๑๑ 
 
 
(ฌ) รองขอ รวบรวม สอบและประกาศโฆษณาขอความเกี่ยวกับการกาวหนา

ของการเดินอากาศ และการดําเนินบริการเดินอากาศระหวางประเทศ รวมทั้ง

ขอความที่เกี่ยวกับคางวดของการดําเนินการบิน และรายการเกี่ยวกับเงินอนุกูลที่

จายใหแกสายการบินจากเงินทุนสาธารณะ 
 
(ญ) รายงานไปยังบรรดารัฐผูทําสัญญาถึงการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้ 

ตลอดจนการไมปฏิบัติตามคําแนะนําและการกําหนดใด ๆ ของคณะมนตรี 
 
(ฎ) รายงานตอสมัชชาถึงการละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้ ในกรณีที่รัฐผูทํา

สัญญาไมปฏิบัติการอันเหมาะสม ภายในเวลาอันชอบดวยเหตุผลหลังจากที่ได

บอกกลาวถึงการละเมิดนั้นแลว 
(ฏ) ตกลงเลือกใชมาตรฐานระหวางประเทศและวิธีปฏิบัติที่แนะนําตาม

บทบัญญัติในหมวด ๖ แหงอนุสัญญาฉบับนี้ โดยกําหนดใหมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ

เปนภาคผนวกแหงอนุสัญญาฉบับนี้เพื่อความสะดวก และแจงใหรัฐผูทําสัญญา

ทั้งหมดทราบถึงการปฏิบัติที่ไดกระทําไป 
 
(ฐ) พิจารณาคําแนะนําของคณะกรรมาธิการการเดินอากาศเกี่ยวกับการ

แกไขเพ่ิมเติมภาคผนวก และปฏิบัติการตอไปตามบทบัญญัติในหมวด ๒๐ 
 
(ฒ) พิจารณาเรื่องใด ๆ เกี่ยวกับอนุสัญญานี้ ซึ่งรัฐผูทําสัญญาสงให

พิจารณา 

Article 55 ขอ ๕๕ 
Permissive functions of Council การหนาที่ของคณะมนตรีที่อนุญาตใหทําได 

The Council may: 

(a) Where appropriate and as experience may show to be 

desirable, create subordinate air transport commissions on a 

regional or other basis and define groups of states or airlines with or 

through which it may deal to facilitate the carrying out of the aims of 

this Convention; 

(b) Delegate to the Air Navigation Commission duties additional 

to those set forth in the Convention and revoke or modify such 

delegations of authority at any time; 

(c) Conduct research into all aspects of air transport  and  air  

navigation  which  are  of international importance, communicate the 

results of its research to the contracting States, and facilitate the 

คณะมนตรีอาจ  
(ก) ตั้งกรรมาธิการการขนสงทางอากาศรองลงไปโดยถือภูมิภาคหรือเหตุอื่น

เปนมูลฐาน และกําหนดรัฐหรือสายการบินเปนหมูที่จะดําเนินการ เพื่ออํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติตามความมุงหมายแหงอนุสัญญาฉบับนี้ ทั้งนี้ในเม่ือ

เห็นเปนการเหมาะสมและพึงปรารถนาตามความรูเห็นที่เคยผานมา 
(ข) มอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมาธิการการเดินอากาศปฏิบัติเพิ่มเติมจากที่

วางไวในอนุสัญญานี้และจะเพิกถอนหรือแกไขการมอบหมายอํานาจเชนวานั้น

เม่ือใดก็ได 
 
(ค) ดําเนินการวิจัยในดานตาง ๆ ทั้งหมดแหงการขนสงทางอากาศและการ

เดินอากาศ ซึ่งมีความสําคัญระหวางประเทศ ติดตอสงผลของการวิจัยของตนไป

ยังบรรดารัฐผูทําสัญญา และอํานวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนขอความ
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exchange of information between contracting States on air transport 

and air navigation matters; 

(d) Study any matters affecting the organization and operation of 

international air transport, including  the  international  ownership  

and operation of international air services on trunk routes, and 

submit to the Assembly plans in relation thereto; 

ระหวางรัฐผูทําสัญญาในเรื่องการขนสงทางอากาศและการเดินอากาศ 
 
(ง) ศึกษาเรื่องใด ๆ อันกระทบถึงการจัดวางและการดําเนินการขนสง

ทางอากาศระหวางประเทศ รวมทั้งกรรมสิทธิ์และการดําเนินการระหวางประเทศ

ในบริการเดินอากาศระหวางประเทศของเสนทางบินสายใหญ และเสนอ

โครงการณวาดวยเรื่องเหลานี้ตอสมัชชา 
  

(e) Investigate, at the request of any contracting State, any 

situation which may appear to present avoidable obstacles to the 

development of international air navigation; and, after such 

investigation, issue such reports as may appear to it desirable. 

(จ) สืบสวนสถานการณใด ๆ ซึ่งปรากฏวากอใหเกิดอุปสรรคอันจะ

หลีกเลี่ยงไดตอวิวัฒนาการของการเดินอากาศระหวางประเทศ ในเม่ือรัฐผูทํา

สัญญารัฐหนึ่งรัฐใด รองขอ และทํารายงานขึ้นตามที่ปรากฏวาจําเปน 

  
CHAPTER X หมวด ๑๐ 

THE AIR NAVIGATION 
COMMISSION 

คณะกรรมาธิการการเดินอากาศ

  
Article 56 ขอ ๕๖ 

Nomination and appointment of 
Commission 

การเสนอชื่อและการแตงตั้งคณะกรรมาธิการ 

The Air Navigation Commission shall be composed of twelve members 

appointed by the Council from among persons nominated by contracting 

States. These persons shall have suitable qualifications and experience 

in the science and practice of aeronautics. The  Council  shall  request  

all  contracting  States to submit nominations. The President of the Air 

Navigation Commission shall be appointed by the Council. 

ใหคณะกรรมาธิการเดินอากาศประกอบดวยสมาชิกมีจํานวนสิบสองคน 

แตงตั้งโดยคณะมนตรีโดยเลือกจากบุคคลที่รัฐผูทําสัญญาเสนอชื่อมา บุคคล

เหลานี้จะตองมีคุณสมบัติและความชํานาญที่สมควรทางวิทยาศาสตร และวิธีปฏิบัติ

ในการเดินอากาศ คณะมนตรีจะรองขอใหรัฐผูทําสัญญาทั้งหลายเสนอชื่อขึ้นมา 

คณะมนตรีเปนผูแตงตั้งนายกแหงคณะกรรมาธิการการเดินอากาศ 

[The Air Navigation Commission shall be composed of 

fifteen members appointed by the Council from among persons 

nominated by contracting States. These persons shall have 

suitable qualifications and experience in the science and 

practice of aeronautics. The Council shall request all 

contracting States to submit nominations. The President of the 

Air Navigation Commission shall be appointed by the 

Council.]
12

[ใหคณะกรรมาธิการเดินอากาศประกอบดวยสมาชิกมีจํานวนสิบ

หาคน แตงตั้งโดยคณะมนตรีโดยเลือกจากบุคคลที่รัฐผูทําสัญญาเสนอ

ชื่อมา บุคคลเหลานี้จะตองมีคุณสมบัติและความชํานาญที่สมควรทาง

วิทยาศาสตร และวิธีปฏิบัติในการเดินอากาศ คณะมนตรีจะรองขอใหรัฐ

ผูทําสัญญาทั้งหลายเสนอชื่อขึ้นมา คณะมนตรีเปนผูแตงตั้งนายกแหง

คณะกรรมาธิการการเดินอากาศ]
๑๘ 

[The Air Navigation Commission shall be composed of [ใหคณะกรรมาธิการเดินอากาศประกอบดวยสมาชิกมีจํานวนสิบ

                                                                                 
12

 This is the text of the Article as amended by the 18th Session of the Assembly on 7 July 1971; it entered into force 
on 19 December 1974. As to 30 June 2001, there are 124 ratifying States. Thailand deposited the notification of 
ratification on 14 September 1972. 
๑๘ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชาครั้งที่ ๑๘ เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๔ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๗  ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว 
๑๒๔ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕ 

 



42 Department of Aviation : กรมการบินพาณิชย 

 

 Compiled by P. Pompongsuk  

nineteen members appointed by the Council from among 

persons nominated by contracting States. These persons 

shal l 

เกาคน แตงตั้งโดยคณะมนตรีโดยเลือกจากบุคคลที่รัฐผูทําสัญญาเสนอ

ชื่อมา บุคคลเหลานี้จะตองมีคุณสมบัติและความชํานาญ 

have suitable qualifications and experience in the science and 

practice of aeronautics. The Council shall request all 

contracting States to submit nominations. The President of the 

Air Navigation Commission shall be appointed by the 

Council.]
13

ที่สมควรทางวิทยาศาสตร และวิธีปฏิบัติในการเดินอากาศ คณะมนตรี

จะรองขอใหรัฐผูทําสัญญาทั้งหลายเสนอชื่อขึ้นมา คณะมนตรีเปนผู

แตงตั้งนายกแหงคณะกรรมาธิการการเดินอากาศ]
๑๙

Article 57 ขอ ๕๗ 
Duties of Commission หนาที่ของคณะกรรมาธิการ 

The Air Navigation Commission shall: 

(a) Consider, and recommend to the Council for adoption, 

modifications of the Annexes to this Convention; 

(b) Establish technical subcommissions on which any 

contracting State may be represented, if it so desires; 

(c) Advise  the  Council  concerning  the collection and 

communication to the contracting States of all information which it 

considers necessary  and  useful  for  the  advancement  of air 

navigation. 

คณะกรรมาธิการการเดินอากาศจะตอง  

(ก) พิจารณาและแนะนําไปยังคณะมนตรีใหตกลงเลือกใช และแกไข

ภาคผนวกแหงอนุสัญญาฉบับนี้ 
 
(ข) จัดตั้งคณะอนุกรรมาธิการฝายเทคนิคขึ้นตามที่เห็นวาจําเปนซึ่งรัฐผูทํา

สัญญาใด ๆ จะสงผูแทนไปรวมได 
 
(ค) แนะนําคณะมนตรีในเร่ืองที่เกี่ยวกับการรวบรวมและการติดตอขอ

ขอความตาง ๆ ที่เห็นวาจําเปนและเปนประโยชนในการกาวหนาของการ

เดินอากาศจากบรรดารัฐผูทําสัญญา 
  

CHAPTER XI หมวด ๑๑ 
PERSONNEL เจาหนาที่

  
Article 58 ขอ ๕๘ 

Appointment of personnel การแตงตั้งเจาหนาที่ 
Subject to any rules laid down by the Assembly and to the 

provisions of this Convention, the Council shall determine the method of 

appointment and of termination of appointment, the training, and the 

salaries, allowances, and conditions of service of the Secretary General 

and other personnel of the Organization, and may employ or make use of 

the services of nationals of any contracting State. 

ภายใตบังคับแหงกฎซึ่งวางขึ้นโดยสมัชชา และตามบทบัญญัติแหงอนุสัญญา

ฉบับนี้ คณะมนตรีจะตองกําหนดวิธีแตงตั้งและการออกจากตําแหนง การฝก อัตรา

เงินเดือน เบ้ียเลี้ยงและเงื่อนไขในการปฏิบัติงานของเลขาธิการและเจาหนาที่อื่น ๆ 

แหงองคการนี้ และอาจจางหรือใชคนชาติของรัฐผูทําสัญญาใด ๆ ก็ได 

  
  

                                                                                 
13

 This is the text of the Article as amended by the Assembly in 1989. To bring it into force, 108 ratifications are 
required. As to 30 June 2001, there are 88 ratifying States; thus, the text has not entered into force.  
๑๙ คําแปลอยางไมเปนทางการ  ตัวบทของขอนี้เปนไปดังที่ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชา ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ ตัวบทนี้จะมีผล
ใชบังคับเมื่อมีสัตยาบันสารครบ ๑๐๘ ฉบับ แต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๘๘ รัฐ ตัวบทนี้จึงยังไมมี
ผลใชบังคับ 
 



The 1944 Chicago Convention : อนุสัญญาชิคาโก พ.ศ. ๒๔๘๗ 43  

 

 Compiled by P. Pompongsuk  

Article 59 ขอ ๕๙ 
International character of 
personnel 

ลักษณะระหวางประเทศของเจาหนาที่ 

The  President  of  the  Council,  the  Secretary General, and 

other personnel shall not seek or receive instructions in regard to the 

discharge of their responsibilities from any authority external to the 

Organization. Each contracting State undertakes fully to respect the 

international character of the responsibilities of the personnel and not to 

seek to influence any of its nationals in the discharge of their 

responsibilities. 

นายกมนตรี เลขาธิการ และเจาหนาที่อื่น ๆ จะตองไมแสวงหาหรือรับคําสั่ง

จากเจาหนาที่อื่นใดนอกองคการนี้ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความ

รับผิดชอบของตน รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะเคารพตอลักษณะระหวาง

ประเทศในความรับผิดชอบของเจาหนาที่โดยเต็มที่ และจะไมแสวงหาทางใช

อิทธิพลเหนือคนชาติของตนในการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของเขาเหลานั้น 

Article 60 ขอ ๖๐ 
Immunities and privileges of 
personnel 

ความคุมกันและเอกสิทธิของเจาหนาที่ 

Each contracting State undertakes, so far as possible under its 

constitutional procedure, to accord to the President of the Council, the 

Secretary General, and the other personnel of the Organization, the 

immunities and privileges which are accorded to corresponding 

personnel of other public international organizations. If a general 

international agreement on the immunities and privileges of international 

civil servants is arrived at, the immunities and privileges accorded to the 

President, the Secretary General, and the other personnel of the 

Organization shall be the immunities and privileges accorded under that 

general international agreement. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะใหนายกมนตรี เลขาธิการ และเจาหนาที่

อื่น ๆ ขององคการนี้ไดรับความคุมกันและเอกสิทธิ ซึ่งเจาหนาที่แหงองคการ

ระหวางประเทศสาธารณะอื่น ๆ ที่มีตําแหนงเทียบเชนเดียวกันไดรับเทาที่สามารถ

จะทําไดตามวิธีดําเนินการทางรัฐธรรมนูญของตน ถามีการตกลงทําความตกลง

ระหวางประเทศทั่วไปวาดวยความคุมกัน และเอกสิทธิแหงพนักงานพลเรือน

ระหวางประเทศแลว นายกมนตรี เลขาธิการ และเจาหนาที่อื่น ๆ ขององคการนี้จะ

ไดรับความคุมกัน และเอกสิทธิที่ใหไวตามความตกลงระหวางประเทศทั่วไปฉบับ

นั้น 

  
CHAPTER XII หมวด ๑๒ 

FINANCE การเงิน

  
Article 61 ขอ ๖๑ 

Budget and apportionment of 
expenses 

งบประมาณและการแบงสวนคาใชจาย 

The Council shall submit to the Assembly an annual  budget, annual 

statements of accounts and estimates  of  all  receipts  and  

expenditures.  The Assembly shall vote the budget with whatever 

modification it sees fit to prescribe, and, with the exception of 

assessments under Chapter XV to States consenting thereto, shall 

apportion the expenses of the Organization among the contracting 

States on the basis which it shall from time to time determine. 

คณะมนตรีตองเสนองบประมาณประจําป รายการบัญชีเงินประจําปและ

ประมาณการรายรับและรายจายทั้งสิ้นตอสมัชชา สมัชชาจะออกเสียงลงมติอนุมัติ

งบประมาณ โดยมีการแกไขไดตามที่เห็นสมควร และจะแบงสวนคาใชจายของ

องคการระหวางรัฐผูทําสัญญาตาง ๆ ตามมูลฐานซึ่งสมัชชาจะไดกําหนดเปน

คราว ๆ แตยกเวนไมรวมการกําหนดจํานวนเงินที่รัฐตาง ๆ ไดยินยอมตามหมวด 

๑๕ แลวเขาในการแบงสวนดังกลาว 

  
[The Council shall submit to the Assembly annual budgets, 

annual statements of accounts and estimates of all receipts 

and expenditures. the Assembly shall vote the budgets with 

[คณะมนตรีตองเสนองบประมาณประจําปทั้งหลาย รายการบัญชี

เงินประจําปและประมาณการรายรับและรายจายทั้งสิ้นตอสมัชชา 

สมัชชาจะออกเสียงลงมติอนุมัติงบประมาณทั้งหลาย โดยมีการแก ไขได
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whatever modification it sees fit to prescribe and with the 

exception of assessments under Chapter XV to States 

consenting thereto, shall apportion the expenses of the 

Organization among the contracting States on the basis which 

it shall from time to time determine.]
14

ตามที่เห็นสมควร และจะแบงสวนคาใชจายของ องคการระหวางรัฐผูทํา

สัญญาตาง ๆ ตามมูลฐานซึ่งสมัชชาจะไดกําหนดเปนคราว ๆ แตยกเวน

ไมรวมการกําหนดจํานวนเงินที่รัฐตาง ๆ ไดยินยอมตามหมวด ๑๕ แลว

เขาในการแบงสวนดังกลาว]
๒๐ 

Article 62 ขอ ๖๒ 
Suspension of voting power การถอนอํานาจการออกเสียง 

The Assembly may suspend the voting power in the Assembly and 

in the Council of any contracting State that fails to discharge within a 

reasonable period its financial obligations to the Organization. 

สมัชชาอาจถอนอํานาจการออกเสียงของรัฐผูทําสัญญาใด ๆ ที่มิไดปฏิบัติให

เปนไปตามขอผูกพันทางการเงิน ซึ่งตนมีอยูกับองคการภายในระยะเวลาอันสม

ดวยเหตุผลสําหรับการออกเสียงในสมัชชาและในคณะมนตรีได 

Article 63 ขอ ๖๓ 
Expenses of delegations  
and other representatives 

คาใชจายของคณะผูแทนและผูแทนอื่น ๆ 

Each contracting State shall bear the expenses of its own 

delegation to the Assembly and the remuneration, travel, and other 

expenses of any person whom it appoints to serve on the Council, and of 

its nominees or representatives on any subsidiary committees or 

commissions of the Organization. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับที่จะออกเงินคาใชจายสําหรับคณะผูแทนของตนที่ไป

รวมประชุมสมัชชา และจะออกคาจาง คาพาหนะ และคาใชจายอื่น ๆ สําหรับ

บุคคลใด ๆ ที่ตนแตงตั้งใหปฏิบัติงานในคณะมนตรี ตลอดจนผูที่ตนเสนอชื่อ 

หรือผูแทนของตนที่เขาอยูในคณะกรรมการหรือคณะกรรมาธิการชวยงานแหง

องคการนี้ 
  

CHAPTER XIII หมวด ๑๓ 
OTHER INTERNATIONAL 

ARRANGEMENTS 
ขอตกลงระหวางประเทศอื่น ๆ

  
Article 64 ขอ ๖๔ 

Security arrangements ขอตกลงเพื่อความม่ันคง 
The Organization may, with respect to air matters within its 

competence directly affecting world security, by vote of the Assembly 

enter into appropriate arrangements with any general organization set up 

by the nations of the world to preserve peace. 

โดยการออกเสียงลงมติของสมัชชา องคการอาจกระทําขอตกลงอันเหมาะสม

กับองคการทั่วไปใด ๆ ซึ่งตั้งขึ้นโดยบรรดาชาติในโลกเพื่อรักษาไวซึ่งสันติภาพ แต

ทั้งนี้จะกระทําไดก็เฉพาะที่เกี่ยวกับเร่ืองทางอากาศอันอยูภายในอํานาจของ

องคการซึ่งกระทบถึงความมั่นคงในโลก 

Article 65 ขอ ๖๕ 
Arrangements with other 
international bodies 

ขอตกลงกับองคคณะระหวางประเทศอื่นๆ 

The Council, on behalf of the Organization, may enter into คณะมนตรีอาจกระทําความตกลงในนามขององคการกับองคคณะระหวาง
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 This is the text of the Article as amended by the Eighth Session of the Assembly on 14 June 1954; it entered into 
force on 12 December 1956. Under Article 94(a) of the Convention, the amended text is in force in respect of those 
States which have ratified the amendment. As to 30 June 2001, there are 132 ratifying States. Thailand deposited the 
notification of ratification on 18 July 1956. 
๒๐ คําแปลอยางไมเปนทางการ  ตัวบทของขอนี้ไดรับการแกไขโดยการประชุมสมัชชาครั้งที่แปด เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. 
๒๔๙๗ มีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ตามขอ ๙๔(ก) ของอนุสัญญา ตัวบทนี้มีผลใชบังคับระหวางรัฐที่ไดให
สัตยาบันการแกไข ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๑๓๒ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อ
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ 
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agreements with other international bodies for the maintenance of 

common services and for common arrangements concerning personnel 

and, with the approval of the Assembly, may enter into such other 

arrangements as may facilitate the work of the Organization. 

ประเทศอื่น ๆ ได เพื่อรักษาบริการรวมกันและเพื่อใหมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ

เจาหนาที่และโดยอนุมัติของสมัชชาอาจกระทําขอตกลงอยางอื่น ๆ เทาที่จะทําให

กิจการขององคการสะดวกขึ้น 

Article 66 ขอ ๖๖ 
Functions relating to other 
agreements 

การหนาที่เกี่ยวกับความตกลงอื่นๆ 

(a) The Organization shall also carry out the functions placed 

upon it by the International Air Services Transit Agreement and by the 

International Air Transport Agreement drawn up at Chicago on 

December 7, 1944, in accordance with the terms and conditions therein 

set forth. 

(b) Members of the Assembly and the Council who have not 

accepted the International Air Services Transit Agreement or the 

International Air Transport Agreement drawn up at Chicago on 

December 7, 1944 shall not have the right to vote on any questions 

referred to the Assembly or Council under the provisions of the relevant 

Agreement. 

(ก) องคการนี้จะตองปฏิบัติตามการหนาที่ที่วางไวใหโดยความตกลงวาดวย

บริการเดินอากาศระหวางประเทศผานแดน และโดยความตกลงวาดวยการขนสง

ทางอากาศระหวางประเทศ ซึ่งทําขึ้นที่เมืองชิคาโก เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๑๙๔๔ 

ตามขอกําหนดและเงื่อนไขที่กลาวไวในความตกลงทั้งสองฉบับนั้น 
(ข) สมาชิกของสมัชชาและของคณะมนตรีผูซึ่งมิไดตกลงรับความตกลงวา

ดวยบริการเดินอากาศระหวางประเทศผานแดน หรือความตกลงวาดวยการขนสง

ทางอากาศระหวางประเทศ ซึ่งทําขึ้นที่เมืองชิคาโก เม่ือวันที่ ๗ ธันวาคม ๑๙๔๔ 

ไมมีสิทธิออกเสียงในปญหาใด ๆ ที่สงมายังสมัชชาหรือคณะมนตรีตามบทบัญญัติ

แหงความตกลงที่เกี่ยวของ 

  
PART III ภาค ๓ — การขนสงทางอากาศระหวางประเทศ 

INTERNATIONAL AIR 
TRANSPORT 

 

  
CHAPTER XIV หมวด ๑๔ 

INFORMATION AND REPORTS ขาวสารและรายงาน

  
Article 67 ขอ ๖๗ 

File reports with Council การสงรายงานตอคณะมนตรี 
Each  contracting  State  undertakes  that  its international 

airlines shall, in accordance with requirements laid down by the 

Council, file with the Council traffic reports, cost statistics and financial 

statements showing among other things all receipts and the sources 

thereof. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะใหสายการบินระหวางประเทศของตน

สงขอความตาง ๆ ใหแกคณะมนตรีตามขอกําหนดที่คณะมนตรีวางไวคือ 

รายงานการจราจร สถิติคางวด และรายการทางการเงินซึ่งนอกจากกะทงอื่น ๆ 

แลว ตองแสดงรายรับทั้งสิ้นและแหลงกําเนิดของรายรับเหลานั้นดวย 

CHAPTER XV หมวด ๑๕ 
AIRPORTS AND OTHER  

AIR NAVIGATION FACILITIES 
ทาอากาศยานและเครื่องอํานวยความสะดวก 

ในการเดินอากาศอยางอื่นๆ

  
Article 68 ขอ ๖๘ 

Designation of routes and 
airports 

การกําหนดเสนทางบินและทาอากาศยาน 

Each  contracting  State  may,  subject  to  the provisions of this 

Convention, designate the route to be followed within its territory by 

ภายใตบังคับแหงบทบัญญัติในอนุสัญญาฉบับนี้ รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐอาจ

กําหนดเสนทางบินภายในอาณาเขตของตน ซึ่งบริการเดินอากาศระหวางประเทศ
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any international air service and the airports which any such service may 

use. 

จะตองปฏิบัติตาม และกําหนดทาอากาศยานซึ่งบริการเชนวานั้นจะใชได 

Article 69 ขอ ๖๙ 
Improvement of air navigation 
facilities 

การยังเครื่องอํานวยความสะดวก 
ในการเดินอากาศใหดีขึ้น 

If the Council is of the opinion that the airports or other air 

navigation facilities, including radio and meteorological services, of a 

contracting State are not reasonably adequate for the safe, regular, 

efficient, and economical operation of international air services, present 

or contemplated, the Council shall consult with the State directly 

concerned, and other States affected, with a view to finding means by 

which the situation may be remedied, and may make recommendations 

for that purpose. No contracting State shall be guilty of an infraction of this 

Convention if it fails to carry out these recommendations. 

ถาคณะมนตรีมีความคิดเห็นวาทาอากาศยาน หรือเคร่ืองอํานวยความ

สะดวกในการเดินอากาศรวมทั้งบริการวิทยุและอุตุนิยมวิทยาของรัฐผูทําสัญญาไม

เพียงพอตามควรแกการดําเนินการของบริการเดินอากาศระหวางประเทศในปจจุบัน 

หรือที่ดําริไวใหเปนที่ปลอดภัย เปนระเบียบ มีประสิทธิภาพ และถูกหลักเศรษฐกิจ 

คณะมนตรีจะปรึกษากับรัฐที่ เกี่ยวของโดยตรง  และกับรัฐอื่น  ๆ  ที่ถูก

กระทบกระเทือนเพื่อหาทางแกไขสถานการณนั้น และอาจทําคําแนะนําขึ้นเพื่อ

การนี้ ถารัฐผูทําสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามคําแนะนําเหลานั้น ก็ไมถือวาได

กระทําผิดฐานละเมิดอนุสัญญาฉบับนี้ 

Article 70 ขอ ๗๐ 
Financing of air navigation 
facilities 

การออกเงินคาเครื่องอํานวยความสะดวก 
ในการเดินอากาศ 

A contracting State, in the circumstances arising under the 

provisions of Article 69, may conclude an arrangement with the Council 

for giving effect to such recommendations. The State may elect to bear 

all of the costs involved in any such arrangement. If the State does not 

so elect, the Council may agree, at the request of the State, to provide 

for all or a portion of the costs. 

ในพฤติการณที่ เกิดขึ้นตามบทบัญญัติแหงขอ ๖๙ รัฐผูทําสัญญาอาจ

กระทําขอตกลงกับคณะมนตรี เพื่อใหคําแนะนําเชนวานั้นประสิทธิผล รัฐนั้นอาจ

สมัครออกคางวดอันเกิดขึ้นตามขอตกลงเชนวา แตถารัฐนั้นไมสมัคร คณะมนตรี

อาจตกลงที่จะจัดหาเงินทั้งหมดหรือสวนหนึ่งของคางวดเอง 

Article 71 ขอ ๗๑ 
Provision and maintenance of 
facilities 
by Council 

การจัดหาและบํารุงรักษาเครื่องอํานวยความสะดวก 
โดยคณะมนตรี 

If a contracting State so requests, the Council may agree to provide, 

man, maintain, and administer any or all of the airports and other air 

navigation facilities, including radio and meteorological services, required 

in its territory for the safe, regular, efficient and economical operation of 

the international air services of the other contracting States, and may 

specify just and reasonable charges for the use of the facilities 

provided. 

ถารัฐผูทําสัญญารองขอ คณะมนตรีอาจตกลงที่จะจัดใหมี จัดคนประจํา ทํา

การบํารุงรักษา และดําเนินงานทาอากาศยานทาใดทาหนึ่ง หรือทั้งหมด และ

เครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศอื่น ๆ รวมทั้งบริการวิทยุและ

อุตุนิยมวิทยา ในอาณาเขตของรัฐนั้นซึ่งจําเปนเพื่อใหการดําเนินการของบริการ

เดินอากาศระหวางประเทศของรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ เปนไปโดยปลอดภัย เปน

ระเบียบ มีประสิทธิภาพ และถูกหลักเศรษฐกิจ คณะมนตรีอาจระบุคาภาระที่

เปนธรรมและชอบดวยเหตุผลสําหรับการใชเครื่องอํานวยความสะดวกที่จัดใหมีขึ้น

นั้นได 

Article 72 ขอ ๗๒ 
Acquisition or use of land การไดมาซึ่งที่ดินหรือการใชที่ดิน 

Where land is needed for facilities financed in whole or in part by 

the Council at the request of a contracting State, that State shall either 

provide the land itself, retaining title if it wishes, or facilitate the use of 

the land by the Council on just and reasonable terms and in accordance 

ในกรณีที่จําเปนตองใชที่ดินสําหรับเครื่องอํานวยความสะดวก  ซึ่งคณะมนตรี

เปนผูจัดหาเงินใหทั้งหมดหรือแตบางสวนตามคํารองขอของรัฐผูทําสัญญา รัฐนั้น

จะตองจัดหาที่ดินเองโดยเอาหลักสิทธิไวถาตนประสงค หรืออํานวยความสะดวก

ในการที่คณะมนตรีจะใชที่ดินนั้นตามขอกําหนดที่เปนธรรมและชอบดวยเหตุผล
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with the laws of the State concerned. และเปนไปตามกฎหมายของรัฐที่เกี่ยวของ 

Article 73 ขอ ๗๓ 
Expenditure and assessment of 
funds 

รายจายและการกําหนดจํานวนเงินทุน 

Within the limit of the funds which may be made available to it by 

the Assembly under Chapter XII, the Council may make current 

expenditures for the purposes  of  this  Chapter  from  the  general  

funds of the Organization. The Council shall assess the capital funds 

required for the purposes of this Chapter in previously agreed 

proportions over a reasonable period of time to the contracting States 

consenting thereto whose airlines use the facilities. The Council may 

also assess to States that consent any working funds that are required. 

ภายในจํากัดแหงจํานวนเงินทุนซึ่งสมัชชาอาจอนุมัติใหคณะมนตรีใชไดตาม

หมวด ๑๒ คณะมนตรีอาจเบิกจายรายจายปจจุบันเพื่อความมุงประสงคแหง

หมวดนี้จากงบเงินทุนทั่วไปขององคการ เงินทุนสําหรับลงทุนที่จําเปนตามความมุง

ประสงคแหงหมวดนี้คณะมนตรีจะตองกําหนดจํานวนเงินใหบรรดารัฐผูทํา

สัญญาที่ยินยอมลงทุน ซึ่งสายการบินของตนใชเครื่องอํานวยความสะดวก

เหลานั้นแบงกันออกภายในระยะเวลาอันชอบดวยเหตุผลตามสัดสวนที่ไดตกลงกัน

ไวกอนแลว คณะมนตรีอาจกําหนดจํานวนเงินใหรัฐที่ยินยอมออกเงินทุนทําการ

ประจําตามที่จําเปนแบงกันออกอีกดวย 

Article 74 ขอ ๗๔ 
Technical assistance   
and utilization of revenues 

การชวยเหลือทางเทคนิคและการใชรายได 

When the Council, at the request of a contracting State, advances 

funds or provides airports or other facilities in whole or in part, the 

arrangement may provide, with the consent of that State, for technical 

assistance in the supervision and operation of the airports and other 

facilities, and for the payment, from the revenues derived from the 

operation of the airports and other facilities, of the operating expenses 

of the airports and the other facilities, and of interest and amortization 

charges. 

ในกรณีที่คณะมนตรีจายเงินทุนไปกอน หรือจัดใหมีทาอากาศยานหรือ

เครื่องอํานวยความสะดวกอื่น ๆ โดยสมบูรณหรือเพียงบางสวนตามคํารองขอของ

รัฐผูทําสัญญา คณะมนตรีอาจกําหนดไวในขอตกลงถึงเรื่องการชวยเหลือทาง

เทคนิคในการอํานวยการและการดําเนินการของทาอากาศยาน และเครื่อง

อํานวยความสะดวกนั้นดวยความยินยอมของรัฐนั้น และถึงเร่ืองการจายเงิน

คาใชจายในการดําเนินการทาอากาศยานและเครื่องอํานวยความสะดวกเชนวา 

จากรายไดที่ไดรับจากการดําเนินการทาอากาศยานและเครื่องอํานวยความสะดวก

เหลานั้น ตลอดจนคาภาระสําหรับดอกเบี้ยและการไถถอนผอนใชตนเงิน 

Article 75 ขอ ๗๕ 
Taking over of facilities 
from Council 

การรับมอบเครื่องอํานวยความสะดวกจากคณะมนตรี 

A contracting State may at any time discharge any obligation into 

which it has entered under Article 70, and take over airports and other 

facilities which the Council has provided in its territory pursuant to the 

provisions of Articles 71 and 72, by paying to the Council an amount 

which in the opinion of the Council is reasonable in the circumstances. If 

the State considers that the amount fixed by the Council is unreasonable 

it may appeal to the Assembly against the decision of the Council and the 

Assembly may confirm or amend the decision of the Council. 

รัฐผูทําสัญญาอาจปฏิบัติใหพนขอผูกพันซึ่งตนไดกระทําไวตามขอ  ๗๐  และ

ได รับมอบทาอากาศยานและเครื่องอํานวยความสะดวกอื่น  ๆ   ซึ่งคณะมนตรี

จัดให มีขึ้นในอาณาเขตของรัฐนั้น ตามบทบัญญัติแหงขอ ๗๑ และ ๗๒ เม่ือใดก็

ได โดยจายเงินใหคณะมนตรีตามจํานวนที่คณะมนตรีเห็นวาชอบดวยเหตุผลใน

พฤติการณเชนนั้น ถารัฐนั้นพิจารณาเห็นวาจํานวนเงินที่คณะมนตรีกําหนดไมชอบ

ดวยเหตุผล ก็อาจอุทธรณไปยังสมัชชาคัดคานการวินิจฉัยของคณะมนตรีได 

สมัชชาอาจยืนยัน หรือแกไขการวินิจฉัยของคณะมนตรีนั้น 

Article 76 ขอ ๗๖ 
Return of funds คืนเงินทุน 

Funds  obtained  by  the  Council  through reimbursement under 

Article 75 and from receipts of interest and amortization payments under 

Article 74 shall, in the case of advances originally financed by States 

under Article 73, be returned to the States which were originally 

เงินทุนที่คณะมนตรีไดมาจากการจายคืนตามขอ ๗๕ และจากการรับดอกเบี้ย

และการไถถอนผอนใชตนเงินที่จายตามขอ ๗๔ นั้น ในกรณีที่ในตอนตน เงินที่จาย

ลวงหนาไปกอนนั้นรัฐตาง ๆ เปนผูออกตามขอ ๗๓ ใหจายคืนใหแกบรรดารัฐที่ถูก

กําหนดจํานวนแบงกันออกเงินในตอนนั้นตามสัดสวนของการกําหนดจํานวนเดิม
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assessed in the proportion of their assessments, as determined by the 

Council. 

ซึ่งคณะมนตรีเปนผูพิจารณากําหนด 

  
CHAPTER XVI หมวด ๑๖ 

JOINT OPERATING 
ORGANIZATIONS 

AND POOLED SERVICES 

องคการดําเนินการบินรวมกันและบริการรวม

  
Article 77 ขอ ๗๗ 

Joint operating organizations 
permitted 

อนุญาตใหตั้งองคการดําเนินการบินรวมกัน 

Nothing in this Convention shall prevent two or more contracting 

States from constituting joint air transport operating organizations or 

international operating agencies and from pooling their air services  

on  any  routes  or  in  any  regions,  but such organizations or 

agencies and such pooled services shall be subject to all the 

provisions of this Convention, including those relating to the 

registration of agreements with the Council. The Council shall 

determine in what manner the provisions of this Convention relating to 

nationality of aircraft shall apply to aircraft operated by international 

operating agencies. 

ไมมีขอความใดในอนุสัญญาฉบับนี้ที่ปองกันมิใหรัฐผูทําสัญญาสองรัฐหรือ

มากกวา ประกอบตั้งองคการดําเนินการขนสงทางอากาศรวมกัน หรือตั้งตัวแทน

ดําเนินการบินระหวางประเทศรวมกันขึ้น หรือปองกันมิใหรัฐเหลานั้นรวมบริการ

เดินอากาศของตนในเสนทางบินใด ๆ หรือในสวนภูมิภาคใด ๆ แตองคการหรือ

ตัวแทนและบริการรวมเชนวานั้น จะตองปฏิบัติตามบรรดาบทบัญญัติแหง

อนุสัญญาฉบับนี้ รวมทั้งบทบัญญัติเกี่ยวกับการจดทะเบียนความตกลงกับคณะ

มนตรี คณะมนตรีจะกําหนดวาบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้เกี่ยวกับสัญชาติ

ของอากาศยานจะใชกับอากาศยานที่ดําเนินการบินโดยตัวแทนที่ดําเนินการบิน

ระหวางประเทศไดในวิธีใด 

Article 78 ขอ ๗๘ 
Function of Council การหนาที่ของคณะมนตรี 

The Council may suggest to contracting States concerned that they 

form joint organizations to operate air services on any routes or in any 

regions. 

คณะมนตรีอาจบอกแนะไปยังรัฐผูทําสัญญาที่เกี่ยวของใหจัดตั้งองคการ

รวมกันขึ้น เพื่อดําเนินบริการเดินอากาศในเสนทางบินใด ๆ หรือในภูมิภาคใด ๆ ก็

ได 

Article 79 ขอ ๗๙ 
Participation in operating 
organizations 

การเขามีสวนรวมในองคการดําเนินการบิน 

A  State  may  participate  in  joint  operating organizations or in 

pooling arrangements, either through its government or through an 

airline company or companies designated by its government. The 

companies may, at the sole discretion of the State concerned, be state-

owned or partly state-owned or privately owned. 

รัฐหนึ่งรัฐใดอาจเขามีสวนรวมในองคการดําเนินการบินรวมกันหรือในขอตกลง

รวมบริการได โดยทางรัฐบาลของตนหรือโดยทางบริษัทการบินบริษัทหนึ่งหรือ

หลายบริษัทซึ่งรัฐบาลของตนเปนผูกําหนด บริษัทเหลานั้นจะเปนบริษัทที่ รัฐเปน

เจาของเต็มที่หรือแตบางสวนหรือที่ เอกชนเปนเจาของก็ได  ทั้งนี้ใหอยูในดุลย

พินิจของรัฐที่ เกี่ยวของแตผูเดียว 
  

PART IV ภาค ๔ บทบัญญัติสุดทาย 
FINAL PROVISIONS  

  
CHAPTER XVII หมวด ๑๗ 

OTHER AERONAUTICAL 
AGREEMENTS AND 

ความตกลงและขอตกลงในการเดินอากาศอื่น ๆ
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ARRANGEMENTS 
  

Article 80 ขอ ๘๐ 
Paris and Habana Conventions อนุสัญญากรุงปารีสและกรุงฮาบานา 

Each contracting State undertakes, immediately upon the coming 

into force of this Convention, to give notice of denunciation of the 

Convention relating to the Regulation of Aerial Navigation signed at Paris 

on October 13, 1919 or the Convention on Commercial Aviation signed at 

Habana on February 20, 1928, if it is a party to either. As between 

contracting States, this Convention supersedes the Conventions of Paris 

and Habana previously referred to. 

ในทันทีที่อนุสัญญาฉบับนี้ เ ร่ิมใช รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะจัด

แจงการบอกเลิกอนุสัญญาวาดวยขอบังคับการเดินอากาศซึ่งลงนามกันที่กรุง

ปารีส เม่ือวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๑๙๑๙ (พ.ศ. ๒๔๖๒) หรืออนุสัญญาวาดวยการบิน

พาณิชยซึ่งลงนามกันที่กรุงฮาบานา เม่ือวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๑๙๒๘ (พ.ศ. 

๒๔๗๐) ถาตนเปนภาคีแหง อนุสัญญาฉบับหนึ่งฉบับใด ในระหวางรัฐผูทํา

สัญญาดวยกัน จะใชอนุสัญญาฉบับนี้แทนอนุสัญญากรุงปารีสและกรุงฮาบานาที่

อางถึงขางตน 
  
  
  

Article 81 ขอ ๘๑ 
Registration of existing 
agreements 

การจดทะเบียนความตกลงที่มีอยู 

All  aeronautical  agreements  which  are  in existence  on  the  

coming  into  force  of  this Convention, and which are between a 

contracting State and any other State or between an airline of a 

contracting State and any other State or the airline of any other State, 

shall be forthwith registered with the Council. 

ความตกลงการเดินอากาศทั้งสิ้นที่ใชอยูในวันเริ่มใชอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งทํา

ขึ้นระหวางรัฐผูทําสัญญากับรัฐอื่นใด หรือระหวางสายการบินของรัฐผูทําสัญญา

กับรัฐอื่นใด หรือกับสายการบินของรัฐอื่นใด จะตองจดทะเบียนกับคณะมนตรี

ทันที 

Article 82 ขอ ๘๒ 
Abrogation of inconsistent 
arrangements 

การยกเลิกขอตกลงอันไมชอบ 

The contracting States accept this Convention as abrogating all 

obligations and understandings between them which are inconsistent 

with its terms, and undertake not to enter into any such obligations and 

understandings. A contracting State which, before becoming a 

member of the Organization has undertaken any obligations toward a non-

contracting State or a national of a contracting State or of a non-

contracting State inconsistent with the terms of this Convention, shall 

take immediate steps to procure its  release  from  the  obligations.  If  

an  airline  of any contracting State has entered into any such 

inconsistent obligations, the State of which it is a national shall use its 

best efforts to secure their termination forthwith and shall in any event 

cause them to be terminated as soon as such action can lawfully be 

taken after the coming into force of this Convention. 

บรรรดารัฐผูทําสัญญาถือวาการตกลงรับอนุสัญญาฉบับนี้ เปนการยกเลิกขอ

ผูกพันและความเขาใจทั้งสิ้นที่ มีอยูระหวางรัฐเหลานั้น ซึ่งไมชอบดวยขอกําหนด

แหงอนุสัญญานี้ และรับรองวาจะไมกระทําขอผูกพันและความเขาใจใด ๆ เชนวานั้น 

รัฐผูทําสัญญาซึ่งไดใหคําม่ันในขอผูกพันใด ๆ กับรัฐที่มิใชผูทําสัญญาหรือคน

ชาติของรัฐผูทําสัญญาหรือมิใชผูทําสัญญา อันไมชอบดวยขอกําหนดแหง

อนุสัญญาฉบับนี้ กอนที่ตนเขาเปนสมาชิกขององคการ จะจัดการใหหลุดพนจาก

ขอผูกพันเหลานั้นโดยทันที ถาสายการบินของรัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งรัฐใดได

กระทําขอผูกพันอันไมชอบเชนวานั้น รัฐเจาของสัญชาติของสายการบินนั้นจะ

ใชความพยายามอยางดีที่สุดของตนในอันที่จะใหบอกเลิกขอผูกพันเหลานั้นทันที 

และในกรณีใดก็ดี จะกอเหตุกรรมใหบอกเลิกขอผูกพันในเม่ือสามารถจะกระทําได

โดยชอบดวยกฎหมายภายหลังที่เร่ิมใชอนุสัญญาฉบับนี้ 

Article 83 ขอ ๘๓ 
Registration of new การจดทะเบียนขอตกลงใหม 
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arrangements 
Subject to the provisions of the preceding Article, any contracting 

State may make arrangements not inconsistent with the provisions of this 

Convention. Any such arrangement shall be forthwith registered with the 

Council, which shall make it public as soon as possible. 

ภายใตบทบัญญัติแหงขอกอน รัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งรัฐใดอาจทําขอตกลงอัน

ชอบดวยบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ได ขอตกลงเชนวานั้นจะตองจด

ทะเบียนกับคณะมนตรีทันที ซึ่งคณะมนตรีจะไดเปดเผยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทํา

ได 

  

  

Article 83 bis15
ขอ ๘๓ ทวิ

๒๑

Transfer of certain functions and 
duties 

การโอนภาระและหนาที่บางประการ 

(a) Notwithstanding  the  provisions  of  Articles 12, 30, 31 and 

32(a), when an aircraft registered  in a contracting State is operated 

pursuant to an agreement for the lease, charter or interchange of the 

aircraft or any similar arrangement by an operator who has his principal 

place of business or, if he has no such place of business, his permanent 

residence in another contracting State, the State of registry may, by 

agreement with such other State, transfer to it all or part of its 

functions and duties as State of registry in respect of that aircraft 

under Articles 12, 30, 31 and 32(a). The State of registry shall be 

relieved of responsibility in respect of the functions and duties 

transferred. 

(ก) ไมวาความในบทบัญญัติแหงขอ ๑๒, ๓๐, ๓๑ และ ๓๒(ก) จะกลาวเปน

ประการใดก็ตาม ถาโดยผลของสัญญาเชา เชาเหมา หรือความตกลงอื่นใดที่

คลายคลึงกันนี้  อากาศยานซึ่งจดทะเบียนไวในรัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่ง ถูกนําไปใช

ทําการบินโดยผูประกอบการซึ่งมีถิ่นที่ในทางธุรกิจสําคัญในรัฐผูทําสัญญาอีกรัฐ

หนึ่ง หรือถาผูนั้นไมมีถิ่นที่ในทางธุรกิจเชนวานั้น ก็มีถิ่นที่อยูถาวรในรัฐนั้น รัฐผูรับ

จดทะเบียนอากาศยานดังกลาวอาจทําความตกลงกับอีกรัฐนั้น เพื่อโอนภาระและ

หนาที่ของตนในฐานะรัฐผูรับจดทะเบียนตามขอ ๑๒, ๓๐, ๓๑ และ ๓๒(ก) ไป

ยังรัฐนั้น ทั้งหมดหรือแตบางสวนก็ได รัฐผู รับจดทะเบียนยอมพนจากความ

รับผิดชอบในภาระและหนาที่ที่โอนไปแลวนั้น  

(b) The transfer shall not have effect in respect of other contracting 

States before either the agreement between States in which it is 

embodied has been registered with the Council and made public pursuant 

to Article 83 or the existence and scope of the agreement have been 

directly communicated to the authorities of the other contracting State or 

States concerned by a State party to the agreement. 

(ข) การโอนภาระและหนาที่นั้นจะมีผลตอรัฐผูทําสัญญาอื่น ก็ตอเม่ือคณะ

มนตรีไดจดทะเบียนความตกลงระหวางรัฐดังกลาว และประกาศใหทราบทั่วกันตาม

ความในขอ ๘๓ หรือเม่ือรัฐภาคีความตกลงดังกลาวไดแจงโดยตรงไปยัง

เจาหนาที่ของรัฐผูทําสัญญาอื่นที่เกี่ยวของรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ ถึงขอบเขตและความ

มีอยูของความตกลงแลว  

(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) above shall also be 

applicable to cases covered by Article 77. 
(ค) ใหใชบทบัญญัติในวรรค (ก) และ (ข) ขางตนบังคับแกกรณีภายใตขอ 

๗๗ ดวย  
  

CHAPTER  XVIII หมวด ๑๘ 
DISPUTES AND DEFAULT ขอพิพาทและการกระทําผิด

  
Article 84 ขอ ๘๔ 

Settlement of disputes การตกลงขอพิพาท 

                                                                                 
15

 On 6 October 1980 the Assembly decided to amend the Chicago Convention by introducing Article 83 bis. Under 
Article 94 (a) of the Convention the amendment came into force on 20 June 1997 in respect of States which ratified it. As 
to 30 June 2001, there are 127 ratifying States. Up to date, Thailand has not ratified this Article. 
๒๑ คําแปลอยางไมเปนทางการ  เมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ สมัชชาไดตัดสินใจแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาชิคาโก โดยเพิ่มขอ ๘๓ 
ทวิ เขามา  ภายใตขอ ๙๔(ก) แหงอนุสัญญา การแกไขนี้ไดมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ระหวางรัฐที่ไดให
สัตยาบัน ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐใหสัตยาบันแลว ๑๒๗ รัฐ ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันขอบทนี้  
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If  any  disagreement  between  two  or  more contracting States 

relating to the interpretation or application of this Convention and its 

Annexes cannot be settled by negotiation, it shall, on the application of 

any State concerned in the disagreement, be decided by the Council. 

No member of the Council shall vote in the consideration by the Council 

of any dispute to which it is a party.  Any contracting State may, subject 

to Article 85, appeal from the decision of the Council to an ad hoc 

arbitral tribunal agreed upon with the other parties to the dispute or to 

the Permanent Court of International Justice. Any such appeal shall be 

notified to the Council within sixty days of receipt of notification of the 

decision of the Council. 

ถามีขอโตแยงเกิดขึ้นระหวางรัฐผูทําสัญญาสองรัฐหรือมากกวา เกี่ยวกับการ

ตีความหรือการใชอนุสัญญาฉบับนี้และภาคผนวก ซึ่งไมสามารถตกลงกันไดโดย

การเจรจา ใหคณะมนตรีเปนผูวินิจฉัยในเม่ือรัฐใดที่เกี่ยวของกับขอโตแยงนั้นเสนอ

ขอมา หามมิใหสมาชิกในคณะมนตรีซึ่งเปนภาคีในขอพิพาทออกเสียงในการ

พิจารณาของคณะมนตรีในเร่ืองนั้น ภายในบังคับแหงขอ ๘๕ รัฐผูทําสัญญาใด ๆ 

อาจอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะมนตรีตอศาลอนุญาโตตุลาการเฉพาะเรื่อง โดยมี

การตกลงกันกับภาคีอื่น ๆ ในขอพิพาทนั้น หรือศาลยุติธรรมระหวางประเทศถาวร 

เม่ือมีการอุทธรณเชนวานั้นใหแจงใหคณะมนตรีทราบภายในหกสิบวันนับแตที่

ไดรับการแจงคําวินิจฉัยของคณะมนตรี 

Article 85 ขอ ๘๕ 
Arbitration procedure วิธีดําเนินการอนุญาโตตุลาการ 

If any contracting State party to a dispute in which the decision of 

the Council is under appeal has not accepted the Statute of the 

Permanent Court of International Justice and the contracting States 

parties to the dispute cannot agree on the choice of the arbitral tribunal, 

each of the contracting States parties to the dispute shall name a single 

arbitrator who shall name an umpire. If either contracting State party to 

the dispute fails to name an arbitrator within a period of three months 

from the date of the appeal, an arbitrator shall be named on behalf of 

that State by the President of the Council from a list of qualified and 

available persons maintained by the Council. If, within thirty days, the 

arbitrators cannot agree on an umpire, the President of the Council shall 

designate an umpire from the list previously referred to. The arbitrators 

and the umpire shall then jointly constitute an arbitral tribunal. Any 

arbitral tribunal established under this or the preceding Article shall 

settle its own procedure and give its decisions by majority vote, 

provided that the Council may determine procedural questions in the 

event of any delay which in the opinion of the Council is excessive. 

ถารัฐผูทําสัญญารัฐใดที่เปนภาคีแหงขอพิพาท ซึ่งคําวินิจฉัยของคณะมนตรีใน

ขอพิพาทนั้นอยูในระหวางอุทธรณ มิไดตกลงรับขอบัญญัติของศาลยุติธรรมระหวาง

ประเทศถาวร และบรรดารัฐผูทําสัญญาที่เปนภาคีแหงขอพิพาทนั้นตกลงกันไมได

ในการเลือกศาลอนุญาโตตุลาการ ใหรัฐผูทําสัญญาที่เปนภาคีแหงขอพิพาทนั้นแต

ละรัฐตั้งอนุญาโตตุลาการมาแตเพียงคนเดียว อนุญาโตตุลาการเหลานั้นจะเปนผู

ตั้งผูชี้ขาดขึ้นคนหนึ่ง ถารัฐผูทําสัญญาที่เปนภาคีแหงขอพิพาทไมตั้ง

อนุญาโตตุลาการมาภายในระยะเวลาสามเดือนนับแตวันยื่นอุทธรณ นายกมนตรี

จะตั้งอนุญาโตตุลาการแทนรัฐนั้น โดยเลือกจากบัญชีบุคคลที่มีคุณสมบัต ิและเชิญ

มาได ซึ่งบัญชีนั้นคณะมนตรีเปนผูรักษาไว ถาภายในสามสิบวันอนุญาโตตุลาการ

เหลานั้นไมสามารถตกลงในตัวผูชี้ขาด นายกมนตรีจะเปนผูกําหนดตัวผูชี้ขาดขึ้น

จากบัญชีที่อางขางตน อนุญาโตตุลาการเหลานั้นและผูชี้ขาดรวมกันประกอบเปน

ศาลอนุญาโตตุลาการ ใหศาลอนุญาโตตุลาการที่จัดตั้งขึ้นตามขอนี้และขอกอนตก

ลงในวิธีดําเนินการของตนเองและใหใชเสียงขางมากเปนคําวินิจฉัย แตมีขอแมวา

คณะมนตรีอาจยกปญหาวิธีดําเนินการขึ้นมากําหนดเสียเองได ในกรณีที่มีการ

ลาชาเกินสมควรในความคิดเห็นของคณะมนตรี 

Article 86 ขอ ๘๖ 
Appeals อุทธรณ 

Unless  the  Council  decides  otherwise  any decision by the 

Council on whether an international airline is operating in conformity with 

the provisions of this Convention shall remain in effect unless reversed 

on appeal. On any other matter, decisions of the Council shall, if 

appealed from, be suspended until the appeal is decided. The decisions 

of the Permanent Court of International Justice and of an arbitral tribunal 

shall be final and binding. 

นอกจากคณะมนตรีจะวินิจฉัยเปนอยางอื่น คําวินิจฉัย ของคณะมนตรีในขอ

ที่วาสายการบินระหวางประเทศดําเนินการอยูโดยอนุโลมตามบทบัญญัติแหง

อนุสัญญาฉบับนี้หรือไมนั้น ใหคงมีผลอยูจนกวาจะถูกผันกลับ เม่ือเสร็จ

อุทธรณในเร่ืองอื่น ๆ คําวินิจฉัยของคณะมนตรี ถาถูกอุทธรณ ใหระงับไวจนกวา

ไดมีการวินิจฉัยโดยอุทธรณคําวินิจฉัยของศาลยุติธรรมระหวางประเทศถาวรและ

ของศาลอนุญาโตตุลาการ ใหถือเปนที่สุดและมีผลผูกมัด 

Article 87 ขอ ๘๗ 
Penalty for non-conformity of 
airline 

โทษสําหรับสายการบินที่ไมอนุโลมตาม 
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Each contracting State undertakes not to allow the operation of an 

airline of a contracting State through the airspace above its territory if the 

Council has decided that the airline concerned is not conforming to a final 

decision rendered in accordance with the previous Article. 

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับรองวาจะไมยอมใหสายการบินของรัฐผูทําสัญญามี

การดําเนินการบินผานอากาศเหนืออาณาเขตของตน  ถาคณะมนตรีไดวินิจฉัยตก

ลงวาสายการบินที่ เกี่ยวของนั้นมิไดอนุโลมตามคําวินิจฉัยสุดทาย ที่ใหไวตาม

ขอกอน 

Article 88 ขอ ๘๘ 
Penalty for non-conformity by 
State 

โทษสําหรับรัฐที่ไมอนุโลมตาม 

The Assembly shall suspend the voting power in the Assembly and 

in the Council of any contracting State that is found in default under the 

provisions of this Chapter. 

ใหสมัชชาถอนอํานาจการออกเสียงในสมัชชา และในคณะมนตรีของรัฐผูทํา

สัญญาใด  ๆ  ที่กระทําผิดตอบทบัญญัติแหงหมวดนี้ 

  
CHAPTER  XIX หมวด ๑๙ 

WAR สงคราม

  
Article 89 ขอ ๘๙ 

War and emergency conditions เงื่อนไขยามสงครามและฉุกเฉิน 
In case of war, the provisions of this Convention shall not affect the 

freedom of action of any of the contracting States affected, whether as 

belligerents or as neutrals. The same principle shall apply in the case of 

any contracting State which declares a state of national emergency and 

notifies the fact to the Council. 

ในกรณีที่มีสงคราม บทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบับนี้ไมกระทบถึงเสรีภาพ

ในการปฏิบัติของรัฐผูทําสัญญาใด ๆ ที่ถูกกระทบโดยสงครามนั้น ไมวาจะเปนคู

สงครามหรือเปนกลาง หลักการเชนเดียวกันนี้ใหใชไดในกรณีที่รัฐผูทําสัญญารัฐ

หนึ่งรัฐใดประกาศภาวะฉุกเฉินแหงชาติ และแจงขอเท็จจริงใหคณะมนตรีทราบ  

  
CHAPTER  XX หมวด ๒๐ 

ANNEXES ภาคผนวก

  
Article 90 ขอ ๙๐ 

Adoption and amendment of 
Annexes 

การตกลงเลือกใชและแกไขภาคผนวก 

(a) The adoption by the Council of the Annexes described in 

Article 54, subparagraph (l), shall require the vote of two-thirds of the 

Council at a meeting called for that purpose and shall then be submitted 

by the Council to each contracting State. Any such Annex or any 

amendment of an Annex shall become effective within three months after 

its submission to the contracting States or at the end of such longer 

period of time as the Council may prescribe, unless in the meantime a 

majority of the contracting States register their disapproval with the 

Council. 

(b) The Council shall immediately notify all contracting States of 

the coming into force of any Annex or amendment thereto. 

(ก)  การตกลงเลือกใชภาคผนวกตาง ๆ ตามที่กลาวไวในขอ ๕๔ วรรค (ฏ) 

นั้น จะตองมีเสียงสองในสามของคณะมนตรีเห็นชอบในการประชุมที่เรียกเพื่อ

การนั้น และตอจากนั้นคณะมนตรีจะตองเสนอไปยังรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐดวย 

ภาคผนวกเชนวานั้นหรือการแกไขเพ่ิมเติมภาคผนวกใหมีผลบังคับภายในสาม

เดือนหลังจากที่ไดเสนอไปยังรัฐผูทําสัญญาแลว หรือเม่ือพนระยะเวลาที่นานกวา

นั้นตามแตคณะมนตรีจะกําหนด นอกจากในระหวางเวลานั้นสวนมากของบรรดา

รัฐผูทําสัญญาไดแจงตอคณะมนตรีเปนหลักฐานวาตนไมเห็นชอบดวย 
 
 
(ข) ใหคณะมนตรีแจงใหรัฐผูทําสัญญาทั้งหมดทราบโดยทันทีถึงการเริ่มใช

ภาคผนวกใด ๆ หรือการแกไขเพ่ิมเติมภาคผนวก  
  

CHAPTER  XXI หมวด ๒๑ 
RATIFICATIONS, ADHERENCES,  

AMENDMENTS, AND 
สัตยาบัน ภาคยานุวัติ  

การแกไขเพ่ิมเติม และการบอกเลิก
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DENUNCIATIONS 
  

Article 91 ขอ ๙๑ 
Ratification of Convention สัตยาบันอนุสัญญา 

(a) This Convention shall be subject to ratification by  the  

signatory  States.  The  instruments  of ratification shall be deposited 

in the archives of the Government of the United States of America, which 

shall give notice of the date of the deposit to each of the signatory 

and adhering States. 

(b) As soon as this Convention has been ratified or adhered to by 

twenty-six States it shall come into force between them on the thirtieth 

day after deposit of the twenty-sixth instrument. It shall come into force 

for each State ratifying thereafter on the thirtieth day after the deposit of 

its instrument of ratification. 

(c) It shall be the duty of the Government of the United States of 

America to notify the government of each of the signatory and adhering 

States of the date on which this Convention comes into force. 

(ก) อนุสัญญาฉบับนี้จะตองไดรับสัตยาบันจากรัฐที่ลงนาม สัตยาบันสาร

จะตองมอบใหเก็บรักษาไวในบรรณาคมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งรัฐบาลนั้นจะ

บอกกลาวถึงวันที่รับมอบมาเก็บรักษาไวไปยังรัฐที่ลงนามและรัฐภาคยานุวัติแตละ

รัฐ 
 
(ข) เม่ือรัฐตาง ๆ ไดใหสัตยาบัน หรือภาคยานุวัติครบยี่สิบหกรัฐแลว 

อนุสัญญาฉบับนี้จะเร่ิมใชระหวางรัฐเหลานั้นเม่ือครบสามสิบวัน หลังจากวันมอบ

สารฉบับที่ยี่สิบหก และจะเริ่มใชแกแตละรัฐที่ใหสัตยาบันตอมาภายหลัง เม่ือครบ

สามสิบวันหลังจากวันมอบสัตยาบันสารของรัฐนั้น ๆ 
 
 
(ค) เปนหนาที่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่จะแจงใหรัฐบาลของแตละรัฐที่

ลงนามและที่ภาคยานุวัติทราบถึงวันเริ่มใชอนุสัญญาฉบับนี้ 

Article 92 ขอ ๙๒ 
Adherence to Convention ภาคยานุวัติอนุสัญญา 

(a) This Convention shall be open for adherence by members of 

the United Nations and States associated with them, and States which 

remained neutral during the present world conflict. 

(ก) การภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้จะเปดใหแกสมาชิกของสหประชาชาติ 

และบรรดารัฐที่สังสรรคกับสหประชาชาติ ตลอดจนบรรดารัฐที่คงเปนกลางอยู

ระหวางสงครามโลกครั้งนี้  
  
(b) Adherence shall be effected by a notification addressed to the 

Government of the United States of America and shall take effect as from 

the thirtieth day from the receipt of the notification by the Government of 

the United States of America, which shall notify all the contracting 

States. 

(ข) การภาคยานุวัติจะกระทําไดโดยมีการแจงความสงไปยังรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา และจะมีผลตั้งแตวันครบสามสิบวัน หลังจากวันที่รัฐบาล

สหรัฐอเมริกาไดรับการแจงความนั้น  และรัฐบาลนั้นจะไดแจงใหรัฐผูทําสัญญา

ทั้งหมดทราบ 

Article 93 ขอ ๙๓ 
Admission of other States การรับรัฐอื่นๆ เขารวม 

States other than those provided for in Articles 91 and 92 (a) may, 

subject to approval by any general international organization set up by 

the nations of the world to preserve peace, be admitted to participation 

in this Convention by means of a four-fifths vote of the Assembly and on 

such conditions as the Assembly may prescribe: provided that in each 

case the assent of any State invaded or attacked during the present war 

by the State seeking admission shall be necessary. 

รัฐอื่น ๆ นอกจากที่เขาอยูในเกณฑในขอ ๙๑ และ ๙๒ (ก) อาจไดรับใหเขามี

สวนในอนุสัญญาฉบับนี้ได โดยไดเสียงสี่ในหาของสมัชชา และตามเงื่อนไขที่

สมัชชาอาจกําหนด แตตองไดรับอนุมัติจากองคการระหวางประเทศทั่วไปที่

ตั้งขึ้นโดยบรรดาชาติของโลก เพื่อรักษาไวซึ่งสันติภาพ นอกจากนั้นในแตละ

กรณีจําเปนจะตองไดรับความยินยอมจากรัฐที่ถูกบุกรุกหรือถูกโจมตีระหวาง

สงครามครั้งนี้โดยรัฐที่ขอใหรับเขาเปนภาคี 
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Article 93 bis16
ขอ ๙๓ ทวิ

๒๒

(a) Notwithstanding the provisions of Articles 91, 92 and 93 above: 

(1) A State whose government the General Assembly of the 

United Nations has recommended be debarred from membership in 

international agencies  established  by  or  brought  into relationship  

with  the  United  Nations  shall automatically  cease  to  be  a  

member  of  the International Civil Aviation Organization; 

(2) A State which has been expelled from membership  in  the  

United  Nations  shall automatically  cease  to  be  a  member  of the 

International Civil Aviation Organization unless the General 

Assembly of the United Nations attaches to its act of expulsion a 

recommendation to the contrary. 

(ก) ไมวาความในบทบัญญัติแหงขอ ๙๑, ๙๒ และ ๙๓ จะกลาวเปน

ประการใดก็ตาม 
(๑) รัฐซึ่งสมัชชาแหงสหประชาชาติไดมีคําแนะนําใหถอดถอนรัฐบาล

ของรัฐนั้นออกจากสมาชิกภาพในทบวงการระหวางประเทศที่สถาปนาโดย

หรือที่เขามีความสัมพันธกับองคการสหประชาชาติ ตองพนจากการเปน

สมาชิกขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศโดยอัตโนมัติ 
 
(๒) รัฐซึ่งถูกถอดถอนออกจากสมาชิกภาพในองคการสหประชาชาติ 

ตองพนจากการเปนสมาชิกขององคการการบินพลเรือนระหวางประเทศโดย

อัตโนมัติ เวนแตสมัชชาแหงองคการสหประชาชาติจะมีคําแนะนําเปนอยาง

อื่นในการถอดถอนของตน 
(b) A State which ceases to be a member of the International Civil 

Aviation Organization as a result of the provisions of paragraph (a) 

above may, after approval by the General Assembly of the United 

Nations, be readmitted to the International Civil Aviation Organization 

upon application and upon approval by a majority of the Council. 

(c) Members of the Organization which are suspended from the 

exercise of the rights and privileges of membership in the United Nations 

shall, upon the request of the latter, be suspended from the rights and 

privileges of membership in this Organization. 

(ข) รัฐซึ่งพนจากการเปนสมาชิกขององคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศตามผลของบทบัญญัติในวรรค (ก) ขางตน เม่ือไดรับการเห็นชอบจาก

สมัชชาแหงองคการสหประชาชาติแลว อาจเขาสูองคการการบินพลเรือนระหวาง

ประเทศไดอีกครั้ง เม่ือไดยื่นคํารองและไดรับความเห็นชอบโดยเสียงขางมากของ

คณะมนตรี 
 
(ค) สมาชิกขององคการ ซึ่งถูกระงับการใชสิทธิและเอกสิทธิของสมาชิกภาพ

ในองคการสหประชาชาติ เม่ือมีการรองขอจากองคการสหประชาชาติ ตองถูก

ระงับสิทธิและเอกสิทธิของสมาชิกภาพในองคการนี้ดวย 

Article 94 ขอ ๙๔ 
Amendment of Convention การแกไขเพ่ิมเติมอนุสัญญา 

(a) Any proposed amendment to this Convention must be approved 

by a two-thirds vote of the Assembly and shall then come into force in 

respect of States which have ratified such amendment when ratified by 

the number of contracting States specified by the Assembly. The number 

so specified shall not be less than two-thirds of the total number of 

contracting States. 

(b) If in its opinion the amendment is of such a nature as to justify 

this course, the Assembly in its resolution recommending adoption may 

provide that any State which has not ratified within a specified period 

after the amendment has come into force shall thereupon cease to be a 

member of the Organization and a party to the Convention. 

(ก) การแกไขเพ่ิมเติมอนุสัญญาฉบับนี้ที่เสนอนั้นจะตองไดรับความ

เห็นชอบโดยเสียงสองในสามของสมัชชา และจะเริ่มใชแกบรรดารัฐที่ไดให

สัตยาบันการแกไขเพ่ิมเติมเชนวานั้นแลว เม่ือมีการสัตยาบันโดยรัฐผูทําสัญญา

ครบจํานวนที่สมัชชาระบุ จํานวนที่ระบุนั้นจะตองไมนอยกวาสองในสามของ

จํานวนรัฐผูทําสัญญาทั้งหมด 
 
 
(ข) ถาสมัชชามีความคิดเห็นวา การแกไขเพ่ิมเติมนั้นมีลักษณะที่ควร

ดําเนินตามแนวตอไปนี้ไดโดยชอบธรรม สมัชชาอาจวางไวในมติของตน ในการ

แนะนําใหตกลงเลือกใชการแกไขวารัฐหนึ่งรัฐใดที่มิไดใหสัตยาบันภายใน

ระยะเวลาที่ระบุไว หลังจากที่การแกไขเพ่ิมเติมนั้นไดเร่ิมใชแลว จะตองพนจาก

การเปนสมาชิกขององคการนี้ และพนจากการเปนภาคีของอนุสัญญานี้ 

         
16

 On 27 May 1947 the Assembly decided to amend the Chicago Convention by introducing Article 93 bis. Under Article 
94(a) of the Convention the amendment came into force on 20 March 1961 in respect of States which ratified it. As to 
30 June 2001, there are 100 ratifying States. Thailand deposited the notification of ratification on 3 December 1957. 
๒๒ คําแปลอยางไมเปนทางการ  เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ สมัชชาไดตัดสินใจแกไขเพิ่มเติมอนุสัญญาชิคาโก โดย
เพิ่มเติมขอ ๙๓ ทวิ เขามา ภายใตขอ ๙๔(ก) ของอนุสัญญา การแกไขเพิ่มเติมไดมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๓ 
ระหวางรัฐที่ไดใหสัตยาบัน ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๑๐๐ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสาร
เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ 
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Article 95 ขอ ๙๕ 
Denunciation of Convention การบอกเลิกอนุสัญญา 

(a) Any contracting State may give notice of denunciation of this 

Convention three years after its coming into effect by notification 

addressed to the Government of the United States of America, which 

shall at once inform each of the contracting States. 

(ก) รัฐผูทําสัญญารัฐหนึ่งรัฐใดอาจแจงการบอกเลิกอนุสัญญาฉบับนี้ได 

หลังจากที่ไดเร่ิมใชแลวเปนเวลาสาม ป โดยรัฐนั้นสงการแจงความไปยังรัฐบาล

สหรัฐอเมริกา ผูซึ่งจะแจงใหรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐทราบทันที  

(b) Denunciation shall take effect one year from the date of the 

receipt of the notification and shall operate only as regards the State 

effecting the denunciation. 

(ข) การบอกเลิกจะมีผลเม่ือครบเวลาหนึ่งปหลังจากวันที่ไดรับการแจง

ความนั้น ผลนั้นมีเฉพาะแกรัฐที่ทําการบอกเลิก 

  

CHAPTER  XXII หมวด ๒๒ 
DEFINITIONS วิเคราะหศัพท

  

Article 96 ขอ ๙๖ 
For the purpose of this Convention the expression: 

(a) “Air service” means any scheduled air service performed 

by aircraft for the public transport of passengers, mail or cargo. 

(b) “International air service” means an air service which 

passes through the air space over the territory of more than one 

State. 

(c) “Airline” means any air transport enterprise offering or 

operating an international air service. 
 
(d) “Stop for non-traffic purposes” means a landing for any 

purpose other than taking on or discharging passengers, cargo or 

mail. 

เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญาฉบับนี้ คําวา 

(ก) “บริการเดินอากาศ” หมายความวา บริการเดินอากาศประจํามีกําหนด

ใด ๆ ที่ใชอากาศยานเพื่อการขนสงสาธารณะโดยรับขนคนโดยสาร 

ไปรษณียภัณฑและสินคา 
(ข) “บริการเดินอากาศระหวางประเทศ” หมายความวา บริการเดินอากาศที่

ผานเขาไปในอวกาศเหนืออาณาเขตของรัฐมากกวาหนึ่งรัฐขึ้นไป 
(ค) “สายการบิน” หมายความวา ภารธุระขนสงทางอากาศใด ๆ ที่อํานวย

หรือดําเนินบริการเดินอากาศระหวางประเทศ 
(ง) “แวะลงมิใชเพื่อการคา” หมายความวา การลงเพื่อประโยชนใด ๆ 

นอกจากการรับคนโดยสาร สินคา และไปรษณียภัณฑขึ้น หรือถายลง 

  

SIGNATURE OF CONVENTION การลงนามในอนุสัญญา

In  WITNESS  WHEREOF,  the  

undersigned plenipotentiaries,  having  been  duly  authorized, sign 

this Convention on behalf of their respective governments on the dates 

appearing opposite their signatures. 

DONE at Chicago the seventh day of December 1944, in the 

English language. A text drawn up in the English, French, and Spanish 

languages, each of which shall be of equal authenticity, shall be opened 

for signature at Washington, D.C. Both texts shall be deposited in the 

archives of the Government of the United States of America, and certified 

copies shall be transmitted by that Government to the govenments of all 

the States which may sign or adhere to this Convention. 

เพื่อเปนพยานแกการนี้ ผูมีอํานาจเต็มซึ่งมีนามขางทายนี้และซึ่งไดรับมอบ

อํานาจโดยถูกตองไดลงนามในอนุสัญญาฉบับนี้แทนรัฐบาลของตน  ณ วันที่

ปรากฏอยูตรงขามกับลายเซ็นของตน 
 

ทําขึ้น ที่เมืองชิคาโก ณ วันที่เจ็ดธันวาคม ๑๙๔๔ เปนภาษาอังกฤษ ตัวบทซึ่ง

ทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส และสเปญ จะไดเปดไวเพื่อลงนามที่กรุงวอชิงตัน 

ดี.ซี. ตัวบทภาษาหนึ่งภาษาใดในสามภาษานี้ใชในการตีความไดเทากัน ตัวบททั้ง

สองฉบับนี้จะไดเก็บรักษาไวในบรรณาคมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลนั้น

จะไดสงสําเนาที่รับรองวาถูกตองแลวไปยังรัฐบาลของรัฐทั้งหมดซึ่งลงนามหรือ

ภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้ 
 
 

[DONE at Chicago the seventh day of December [ทําขึ้น ที่เมืองชิคาโก ณ วันที่เจ็ดธันวาคม ๑๙๔๔ เปน
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1944 in the English language. The texts of this Convention 

drawn up in the English,  French,  Russian  and  Spanish 

languages are of equal authenticity. These texts shall be 

deposited in the archives of the Government of the United 

States of America,  

ภาษาอังกฤษ ตัวบทของอนุสัญญานี้ซึ่งทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษ ฝร่ังเศส 

รัสเซีย และสเปญ ใชในการตีความไดเทากัน ตัวบทเหลานี้จะไดเก็บ

รักษาไวในบรรณาคมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลนั้นจะไดสง

สําเนาที่รับรองวาถูกตองแลวไปยังรัฐบาลของรัฐทั้ งหมดซึ่งลงนาม 

  
and ceritfied copies shall be transmitted by that Government 

to the governments of all the States which amy sign or adhere 

to this Convention. This Convention shall be open for signature 

at Washington, D.C.]
17

หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้]
๒๓

[DONE at Chicago the seventh day of December 

1944 in the English language. The texts of this Convention 

drawn up in the English, Arabic, French, Russian and Spanish 

languages are of equal authenticity. These texts shall be 

deposited in the archives of the Government of the United 

States of America, and ceritfied copies shall be transmitted by 

that Government to the governments of all the States which 

amy sign or adhere to this Convention. This Convention shall 

be open for signature at Washington, D.C.]
18

[ทําขึ้น ที่เมืองชิคาโก ณ วันที่เจ็ดธันวาคม ๑๙๔๔ เปน

ภาษาอังกฤษ ตัวบทของอนุสัญญานี้ซึ่งทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษ อารบิค 

ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปญ ใชในการตีความไดเทากัน ตัวบทเหลานี้จะ

ไดเก็บรักษาไวในบรรณาคมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลนั้นจะ

ไดสงสําเนาที่รับรองวาถูกตองแลวไปยังรัฐบาลของรัฐทั้งหมดซึ่งลงนาม

หรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้]
๒๔

[DONE at Chicago the seventh day of December 

1944 in the English language. The texts of this Convention 

drawn up in the English, Arabic, Chinese, French, Russian and 

Spanish languages are of equal authenticity. These texts shall 

be deposited in the archives of the Government of the United 

States of America,  and  ceritfied  copies  shall  be transmitted  

by  that  Government  to  the governments of all the States 

which amy sign or adhere to this Convention. This Convention 

hall be open for signature at Washington, D.C.]s
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[ทําขึ้น ที่เมืองชิคาโก ณ วันที่เจ็ดธันวาคม ๑๙๔๔ เปน

ภาษาอังกฤษ ตัวบทของอนุสัญญานี้ซึ่งทําขึ้นเปนภาษาอังกฤษ อารบิค 

จีน ฝร่ังเศส รัสเซีย และสเปญ ใชในการตีความไดเทากัน ตัวบทเหลานี้

จะไดเก็บรักษาไวในบรรณาคมของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา และรัฐบาลนั้น

จะไดสงสําเนาที่รับรองวาถูกตองแลวไปยังรัฐบาลของรัฐทั้งหมดซึ่งลง

นามหรือภาคยานุวัติอนุสัญญาฉบับนี้]
๒๕

  

 

                                                                                 
17

 PROTOCOL relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation Signed at Montreal on 30 
September 1977; ICAO Doc. 9208; in force on 17 August 1999. As to 30 June 2001, there are 104 ratifying States. 
Thailand deposited the notification of ratification on 13 January 1987. 
๒๓ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทนี้มีผลเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่ง ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐให
สัตยาบันแลว ๑๐๔ รัฐ  ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๐ 
18

 PROTOCOL relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation Signed at Montreal in 1995; 
not in force. To bring the text into force, 122 ratifications are required but as to 30 June 2001, there are 39 ratifying 
States. Thailand deposited the notification of ratification on 29 July 1997. 
๒๔ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทนี้จะมีผลใชบังคับเมื่อมีสัตยาบันสารครบ ๑๒๒ ฉบับ แต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มี
รัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๓๙ รัฐ ตัวบทนี้จึงยังไมมีผลใชบังคับ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
19

 PROTOCOL relating to an amendment to the Convention on International Civil Aviation Signed at Montreal on 1 
October 1998; ICAO Doc.9722; not in force. To bring the text into force, 124 ratifications are required. As to 30 June 
2001, there are 22 ratifying States. Up to date, Thailand has not ratified the text. 
๒๕ คําแปลอยางไมเปนทางการ ตัวบทนี้จะมีผลใชบังคับเมื่อมีสัตยาบันสารครบ ๑๒๔ ฉบับ แต ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มี
รัฐที่ใหสัตยาบันแลว ๒๒ รัฐ ตัวบทนี้จึงยังไมมีผลใชบังคับ ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันตัวบทนี้ 
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