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อนุสัญญา
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Signed at Chicago,
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1

PREAMBLE

คํา ปรารภ

WHEREAS the future development of international civil aviation can

โดยที่วิวั ฒ นาการของการบิ น พลเรื อ นระหวา งประเทศในอนาคตสามารถ

greatly help to create and preserve friendship and understanding among

ก อให เ กิ ด และรั กษาไวซึ่ งมิต รภาพและความเขาใจตอ กั น ในระหว างชาติแ ละ

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

พลเมือ งของโลก แตอ ย างไรก็ดี การฝ าใชการบิน พลเรื อ นก็ จ ะกลายเป น ภั ย ต อ

to the general security; and

ความมั่น คงทั่ว ๆ ไป และ

WHEREAS

it is desirable to avoid friction and to

โดยที่เปนที่ปรารถนากันในอันที่จะหลีกเลี่ยงการกระทบกระเทือ นกั น และจะ

promote that cooperation between nations and peoples upon which the

สง เสริมการร วมมือ ระหวางชาติ แ ละพลเมืองซึ่งสันติภาพของโลกจะมีไดก็ดวยการ

peace of the world depends;

รวมมือเชนนั้น

THEREFORE,

the undersigned governments having

agreed on certain principles and arrangements in order

that

ฉะนั้น บรรดารัฐ บาลที่ ล งนามไวข างท า ยนี้ ไดต กลงในหลั ก การและขอ ตกลง
บางประการ

เพื่อใหการบิน พลเรือ นระหวางประเทศไดวัฒนาการไปในทางที่

international civil aviation may be developed in a safe and orderly

ปลอดภัย และมี ระเบียบ และเพื่อใหบริการขนสงทางอากาศระหวางประเทศได จัด ตั้ ง

manner and that international air transport services may be established on

ขึ้ น โดยไดรับ โอกาสอยา งเสมอภาคเป น มูล ฐาน และใหดํา เนิ นการไปในทางที่ มั่น คง

the basis of equality of opportunity and operated soundly and

และถูก ต อ งตามหลัก เศรษฐกิจ

economically;

จึ งไดก ระทํา อนุสัญ ญานี้ขึ้ น เพื่อใหไดผ ลดั งกล า ว

Have accordingly concluded this Convention to that end.
PART I

ภาค ๑

— การเดินอากาศ

AIR NAVIGATION
CHAPTER I

หมวด ๑

GENERAL PRINCIPLES

หลักการทั่วไป และการใชอ นุสัญ ญานี้

AND APPLICATION OF THE
CONVENTION

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
ดั ง นั้ น ตามข อ ๙๑ (ข) อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ มี ผ ลใช บั ง คั บ สํา หรั บ ประเทศไทยเมื่ อ วั น ที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๐ การจั ด หั ว ขอและ
ยอหนาไดทําตามตนฉบับของแตละภาษา จึงทําใหมีรูปแบบตางกัน อนึ่ง ผูจัดพิมพตองขออภัยที่เลขในเชิงอรรถภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษไมตรงกัน
1
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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.

บรรดารัฐ ผูทํา สั ญ ญายอมรับนั บถือ ว า ทุก รัฐ มีอ ธิปไตยโดยเฉพาะและสมบู รณ
๒

เหนือ อวกาศ บนอาณาเขตของตน

Article 2

ขอ ๒

Territory

อาณาเขต

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

เพื่อ ความมุงประสงค แ ห งอนุสัญ ญานี้ อาณาเขตของรัฐ หนึ่ งให หมายความว า

deemed to be the land areas and territorial waters adjacent thereto

พื้ น ที่ดิ น และทะเลในอาณาเขตที่ติ ด ต อ กั บ พื้ น ที่ ดิ น นั้ น ซึ่ ง อยู ภ ายใต อ ธิ ป ไตย อธิ

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

ราชย อารัก ขา หรือ อาณัติ ของรั ฐ นั้น

Article 3

ขอ ๓

Civil and state aircraft

อากาศยานพลเรื อ นและอากาศยานราชการ

(a) This Convention shall be applicable only to civil aircraft, and
shall not be applicable to state aircraft.

(ก) อนุสั ญ ญานี้ใหใชบังคั บแกอ ากาศยานพลเรือ นเทา นั้น มิใหใช บังคั บแก
อากาศยานราชการ

(b) Aircraft used in military, customs and police services shall be
(ข) อากาศยานที่ ใช ในบริการฝา ยทหาร ศุ ล กากร และตํารวจ ใหถือ ว า เป น

deemed to be state aircraft.
(c) No state aircraft of a contracting State shall fly over the

อากาศยานราชการ
(ค) อากาศยานราชการของรัฐ ผูทํา สัญ ญารัฐ ใดจะบิ น เหนื อ อาณาเขตของ

territory of another State or land thereon without authorization by special
agreement or otherwise, and in accordance with the terms thereof.

อี ก รัฐ หนึ่ ง หรือ ลงบนอาณาเขตนั้ น มิได

นอกจากจะไดรับอนุญ าตโดยความตกลง

พิ เ ศษหรื อ โดยวิธีอื่น และจะตองปฏิบัติ ต ามขอ กํา หนดในความตกลงหรือ วิ ธีเ ช น ว า
นั้น
(d) The contracting States undertake, when issuing regulations

(ง) บรรดารัฐผูทําสัญญารับรองวา ในการออกขอบังคับสํา หรั บ อากาศยาน

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

ราชการของตน ตนจะคํา นึ ง ถึ ง ความปลอดภัย ของการเดิน อากาศของอากาศยาน

navigation of civil aircraft.

พลเรื อ น

Article 3 bis 2

๓

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

(ก) บรรดารั ฐ ผู ทํา สั ญ ญายอมรั บ นั บ ถื อ ว า ทุ ก รั ฐ ต อ งละเว น จากการใช

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

อาวุ ธ ต อ อากาศยานพลเรื อ นในขณะทํา การบิน และในกรณีที่มีการสกัดกั้น อากาศ

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

ยานและชีวิตของบุ ค คลบนอากาศยานและความปลอดภั ย ของอากาศยาน

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

จะต อ งไม ต กอยู ใ นภยั น ตราย

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

เปลี่ ย นแปลงสิ ท ธิ แ ละข อ ผู ก พั น ของรั ฐ ต า ง

set forth in the Charter of the United Nations.

สหประชาชาติ

บทบั ญ ญั ติ นี้ มิ ใ ห ตี ค วามไปในทางแก ไ ข
ๆ

ตามที่ปรากฏในกฎบั ต รแห ง

(b) The contracting States recognize that every State, in the
exercise of its sovereignty, is entitled to require the landing at some

(ข) บรรดารัฐ ผูทํา สัญ ญายอมรับนั บถื อ วาในการใชอ ธิปไตยของตนนั้ น ทุ ก

designated airport of a civil aircraft flying above its territory without

รัฐ มีสิ ท ธิที่ จ ะกํา หนดให อ ากาศยานพลเรือนทําการบินลง ณ สนามบินที่กําหนดได

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

ถาอากาศยานพลเรือนนั้นทําการบิน อยูเ หนื อ อาณาเขตของตนโดยมิ ไดรับอนุญ าต

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

หรือ หากมีเ หตุ ผ ลอั น สมควรที่ชี้ ใหเ ห็น วา

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

ความมุงประสงคใด ๆ ที่ขัดกับจุด ประสงคข องอนุสั ญ ญานี้ ทุก รั ฐ สามารถสั่ ง อากาศ

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

ยานนั้ น ให ป ฏิ บั ติ ต ามคํา สั่ ง อื่ น ใดได อี ก ด ว ยเพื่ อ ยุ ติ ก ารฝ า ฝ น เชนวานั้น ดวยความ

appropriate means consistent with relevant rules of international law,

มุงประสงคนี้

including the relevant provisions of this Convention, specifically

ระหวางประเทศที่เ กี่ ย วขอ ง

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

โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง วรรค (ก) แห ง ข อ นี้ รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาแต ล ะรัฐ ตกลงที่ จ ะจั ด พิ มพ

regulations in force regarding the interception of civil aircraft.

ระเบี ย บของตนที่ใชบังคับเกี่ย วกับการสกัด กั้น อากาศยานพลเรื อ น

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

ไดมีการใชอากาศยานพลเรือนนั้นเพื่อ

รัฐผูทําสัญญาจะตองใชวิธีการที่เหมาะสมซึ่งสอดคลองกับกฎหมาย
รวมทั้งบทบัญ ญัติที่ เ กี่ ย วข อ งแหงอนุ สั ญ ญานี้

(ค) อากาศยานพลเรือ นทุ ก ลํา จะตองปฏิบัติ ต ามคํา สั่ งตามวรรค (ข) แห งข อ

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

นี้

ดว ยเหตุนี้รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรัฐ จะตอ งตราบทบัญ ญัติที่จํา เป น ขึ้ นไว ใน

State shall establish all necessary provisions in its national laws or

กฎหมายหรื อ ระเบียบข อ บั งคับของตน

regulations to make such compliance mandatory for any civil aircraft

ทะเบี ย นในรั ฐ ของตน

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

สํา คัญ หรือ มีถิ่ น ที่ อ ยูถาวรในรั ฐ ของตนถือปฏิบัติ รัฐ ผูทํา สัญ ญาแตล ะรั ฐ จะต องถื อ

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

วาการฝา ฝน กฎหมายหรือระเบียบขอบังคับเชนวานั้นมีโทษสถานหนัก และจะต อ ง

State shall make any violation of such applicable laws or regulations

ยื่น เรื่ อ งราวเสนอตอ เจ า หน า ที่ผูมีอํา นาจตามกฎหมายหรื อ ระเบียบข อ บังคั บ ของ

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

ตน

เพื่อ บังคับให อ ากาศยานพลเรือ นที่ จ ด

หรื อ ที่ ทํา การบิ น โดยผู ป ระกอบการซึ่งมีถิ่ น ที่ ในทางธุ รกิ จ

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

(ง) รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาแต ล ะรั ฐ จะต อ งกํา หนดมาตรการ

ที่ เ หมาะสมเพื่ อ

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

ห า มการจงใจใช อ ากาศยานพลเรื อ นที่ จ ด ทะเบียนในรัฐของตน หรือที่ทําการบิน

permanent residence in that State for any purpose inconsistent with the

โดยผูประกอบการซึ่งมีถิ่ น ที่ ในทางธุ รกิจ สํา คั ญ หรื อ มีถิ่ น ที่อ ยู ถาวรในรั ฐ ของตน เพื่ อ

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

ความมุ งประสงค ใด ๆ อันไม ส อดคล องกั บเจตนารมย แ ห งอนุสัญ ญานี้ บทบั ญ ญั ติ

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

นี้จะไมก ระทบกระเทื อนวรรค (ก) หรือทําใหวรรค (ข) และ (ค) แหงขอนี้ลด
ความสําคัญลง

Article 4

Misuse of civil aviation
Each contracting State agrees not to use civil aviation for any
purpose inconsistent with the aims of this Convention.

ขอ ๔
การเขวใช การบิ น พลเรื อ น
รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐตกลงวาจะไมใชการบินพลเรือนเพื่อความมุงประสงคใด
ๆ ที่ขัดกับจุดประสงคของอนุสัญญานี้

CHAPTER II

หมวด ๒

FLIGHT OVER TERRITORY OF

การบิ น เหนื อ อาณาเขตของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญา

CONTRACTING STATES
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

สิท ธิข องการบิ น ที่ไมมีกํา หนด

Each contracting State agrees that all aircraft of the other

รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาแต ล ะรั ฐ ตกลงว า บรรดาอากาศยานของรั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาอื่ น

contracting States, being aircraft not engaged in scheduled international

ๆ ซึ่ ง มิ ไ ด ดํา เนิ น บริ ก ารเดิ น อากาศระหว างประเทศประจํา มีกํา หนด ย อมมี สิ ท ธิ ที่

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

จะทําการบิน เข า มาในอาณาเขตของตน

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

แวะลง และแวะลงมิ ใ ช เ พื่ อ การค า ได โ ดยไม จํา เป น ตองขอรับอนุญาตลวงหนา แต

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

จะตองปฏิบัติตามขอกําหนดแหงอนุสัญญานี้ และรัฐที่อากาศยานนั้นทําการบินอยู

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

เหนือมีสิ ท ธิที่จ ะสั่งให แวะลงได แมก ระนั้น ก็ดี รัฐ ผูทํา สั ญ ญาแตล ะรัฐ สงวนไว ซึ่ ง

over to require landing. Each contracting State nevertheless reserves the

สิท ธิที่ จ ะสั่ง อากาศยานซึ่ งปรารถนาจะบิน ไปเหนือภูมิภาคที่ไมมีทางเขาไปถึงหรือที่

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

ไมมีเครื่องอํา นวยความสะดวกในการเดิ น อากาศเพี ย งพอให ทํา การบิ น ตาม

proceed over regions which are inaccessible or without adequate air

เสน ทางบิ น ที่กํา หนดไว หรื อใหข อรับอนุญ าตพิ เศษสํา หรั บการบิ น เช น ว า นั้ น ทั้ ง นี้

navigation facilities to follow prescribed routes, or to obtain special

เพราะด ว ยเหตุ ผ ลเกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของการบิ น

permission for such flights.
Such aircraft, if engaged in the carriage of passengers, cargo, or

หรื อ บิ น ผ า นอาณาเขตของตนโดยไม

ถ า อากาศยานเชน ว า นั้ น ทําการรับขนคนโดยสาร สิน คา หรื อไปรษณี ย ภัณ ฑ

๕

โดยไดรับสิ น จา งหรือ ค า เชา แตกตางกับบริก ารเดิน อากาศระหว างประเทศประจํา มี

mail for remuneration or hire on other than scheduled international air

กําหนดภายใตบทบั ญ ญัติขอ

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

โดยสาร สินคา หรือไปรษณียภัณฑขึ้นหรือลงไดดวย แตเ มื่อ มี ก ารขนถา ยขึ้ น ลงเช น

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

ว า นั้น รัฐ มีสิท ธิที่จ ะวางข อ บังคับ เงื่ อนไข หรือ ขอ จํา กัด ในการนี้ได ต ามที่ พิจ ารณา

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

วา จํา เปน

๗

อากาศยานนั้น ย อมมีเ อกสิท ธิที่จ ะขนถายคน

impose such regulations, conditions or limitations as it may consider
desirable.

Article 6

ขอ ๖

Scheduled air services
No scheduled international air service may be operated over or into

บริ ก ารเดิ น อากาศประจํา มีกํา หนด
บริ ก ารเดิ น อากาศระหว า งประเทศประจํา มี กํา หนด จะดํา เนิ น การบิ น เหนื อ

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

หรือ เข า ไปในอาณาเขตของรั ฐ ผูทํา สัญ ญามิได

other authorization of that State, and in accordance with the terms of
3
such permission or authorization.

หรือ อนุ ญ าตอยางอื่น จากรั ฐ นั้น
เชน ว า นั้น

๖

นอกจากจะไดรับอนุญ าตพิ เ ศษ

และจะต องปฏิบัติ ต ามข อ กํา หนดในใบอนุ ญ าต

๕

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

เมื่อ ป พ. ศ . ๒๔๙๕ คณะมนตรี ได รับรองคํา นิ ย ามของ "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

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ ย อมมีสิ ท ธิที่ จะบอกปฏิเ สธการอนุญาตใหอากาศยาน

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

ของรัฐผูทําสัญญาอื่น ๆ รับคนโดยสาร ไปรษณียภัณ ฑ และสิน คา ที่รับขนขึ้ นภายใน

passengers, mail and cargo carried for remuneration or hire and

อาณาเขตของตน เพื่ อ สิน จ า งหรื อ คา เชา ซึ่ง คนและของเหล า นั้ น มีปลายทางไปยั ง

destined for another point within its territory. Each contracting State

อี ก จุ ด หนึ่ง ภายในอาณาเขตนั้น

undertakes not to enter into any arrangements which specifically grant

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองว าจะไมทํา ขอ ตกลงใด ๆ ซึ่ ง ให เ อกสิ ท ธิ เ ช น ว า

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

นั้ น โดยชั ด แจ ง แก รั ฐ อื่ น ใด หรื อ แก ส ายการบิน ของรัฐ อื่ น ใดโดยเฉพาะและรับรอง

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

วาจะไม ข อรับ เอกสิ ท ธิพิเ ศษเฉพาะเชน ว า นั้ น จากรัฐ อื่ นใด

๗

other State.

Article 8

ขอ ๘

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

อากาศยานไมมีนั ก บิน
อากาศยานที่ส ามารถบินไดโ ดยไมมีนั ก บิน จะทําการบิ น เหนือ อาณาเขตของ

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

รัฐ ผูทํา สัญ ญาโดยไมมีนั ก บิ นไมได นอกจากจะไดรับอนุญ าตพิ เ ศษจากรั ฐ นั้ น และ

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

ได ปฏิบัติ ต ามข อ กํา หนดในใบอนุญ าตเช น วา นั้น รั ฐ ทํา สั ญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองว าใน

authorization. Each contracting State undertakes to insure that the flight

ภู มิภ าคที่เ ป ดใหอ ากาศยานพลเรือ นทําการบินไดต นจะไดจั ด การควบคุมการบิ น

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

ของอากาศยานที่ไมมีนั ก บิน เช น วา นั้น มิใหเ ปน อัน ตรายแกอ ากาศยานพลเรื อ น

controlled as to obviate danger to civil aircraft.

Article 9

ขอ ๙

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

เขตหวงห า ม
(ก) รัฐ ผูทํา สั ญ ญาแตล ะรัฐ อาจกํา กั ด หรื อ หา มโดยสม่ํา เสมอกั น มิให อ ากาศ

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

ยานของรั ฐ อื่น บิน เหนื อ เขตบางแหง ในอาณาเขตของตน

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

จํา เป น ทางการทหารหรือทางความปลอดภัยสาธารณะ

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.
๗

เพราะเหตุ ที่ มีค วาม
แตทั้งนี้จะตองไมจําแนก

บริ ก ารเดิ น อากาศระหว างประเทศประจํา มีกํา หนด คือ กลุมเที่ ย วบิน หนึ่งซึ่ ง
ประกอบด ว ยลั ก ษณะทั้งหมดดั งต อไปนี้
ก ) มีการผา นหว งอากาศเหนือ อาณาเขตของรัฐ มากกว า หนึ่ งรัฐ
ข) กระทําการโดยอากาศยานเพื่อการขนสงคนโดยสาร ไปรษณียภั ณ ฑ หรื อ สิน ค า
เพื่อ บํา เหน็จ ในลัก ษณะที่แ ต ล ะเที่ย วบิน เป ดใหบริก ารแกส าธารณะ
ค ) ดํา เนิน การเพื่อให บริ ก ารการจราจรระหวางจุด เดิ มสองจุ ด หรื อ มากกว า นั้ น
ทั้งนี้
๑) ตามตารางการบิ น ที่ประกาศตอ สาธารณะ หรือ
๒) ด ว ยเที่ย วบิน ที่ ส ม่ํา เสมอหรือ บ อ ยครั้ ง จนก อให เ กิด กลุมเที่ยวบินหนึ่งซึ่ง
เปนระบบสามารถจดจําได

ตนฉบับภาษาอังกฤษไมมียอหนา แตคําแปลอยางเปนทางการของไทยมียอหนา



Compiled by P. Pompongsuk 

22

Department of Aviation : กรมการบิ น พาณิ ช ย

distinction in this respect is made between the aircraft of the State

ปฏิบัติผิ ด แผกกัน ระหว า งอากาศยานของรั ฐ ที่ เ ปน เจ า ของอาณาเขตซึ่ งดํา เนิ น สาย

whose territory is involved, engaged in international scheduled airline

การบิ น ระหวางประเทศประจํา มีกํา หนดกั บ อากาศยานของรั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาอื่ น

services, and the aircraft of the other contracting States likewise

ซึ่ ง ดํา เนิ น สายการบิน เช น เดีย วกัน ขอบเขตและการกํา หนดบริเ วณของเขตหวงหาม

engaged. Such prohibited areas shall be of reasonable extent and

เชนวานั้น จะตองชอบดวยเหตุผลโดยมิใหร บกวนการเดิน อากาศโดยไมจํา เป น รั ฐ

location so as not to interfere unnecessarily with air navigation.

ผูทํา สั ญ ญาจะตองทําการติดตอแจงคําพรรณาเกี่ยวกับบรรดาเขตหวงหามเชนวา นั้ น

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

ภายในอาณาเขตของตนไปยั งรัฐ ผูทํา สัญ ญาอื่น

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

พลเรือ นระหวา งประเทศโดยเร็ว ที่สุด เทา ที่จ ะทําได ตลอดจนการเปลี่ ยนแปลงใด ๆ

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

ที่จ ะมีขึ้ น ภายหลัง

ๆ

ๆ

และไปยังองค การการบิ น

Civil Aviation Organization.
(b) Each contracting State reserves also the right, in exceptional

(ข) รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาแต ล ะรั ฐ สงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะกํา กั ด

หรื อ ห ามการบิ น เหนื อ

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

อาณาเขตทั้ ง หมดหรื อ แตส ว นใดส ว นหนึ่ ง เปน การชั่วคราวไดด ว ย

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

พฤติการณพิเศษผิด ปกติ

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

ปลอดภัยสาธารณะ

restriction or prohibition shall be applicable without distinction of

เงื่ อ นไขวาจะไมจํา แนกสั ญ ชาติ อ ากาศยานของรัฐ อื่น ๆ ทั้งหมด

หรือในระหวางเวลาฉุกเฉิน

ในเมื่ อ มี

หรือเพื่อประโยชนความ

การกํา กั ด และการห า มเช น นี้ ใ ห มี ผ ลบั ง คั บ ได ทัน ที โ ดยมี

nationality to aircraft of all other States.
(c) Each contracting State, under such regulations as it may

(ค) รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐอาจสั่งใหอากาศยานลําหนึ่งลํา ใดที่ผ า นเข าไปใน

prescribe, may require any aircraft entering the areas contemplated in

เขตที่ดํา ริ ไว ในวรรค (ก) หรือ (ข) ข างต น ลงสูท า อากาศยานที่กํา หนดไว ภายใน

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

อาณาเขตของตนโดยเร็วที่สุดเทาที่สามารถทําไดหลังจากการผานเชนวานั้น แต ทั้งนี้

practicable thereafter at some designated airport within its territory.

จะตอ งเปนไปตามขอ บังคั บซึ่ งรัฐ นั้นไดวางไว

Article 10

ขอ ๑๐

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

การลง ณ ทา อากาศยานศุ ล กากร
นอกจากในกรณีที่อ ากาศยานไดรับอนุญ าตใหบิน ผ า นอาณาเขตของรั ฐ ผู ทํา

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

สัญ ญาโดยไมแ วะลงตามข อ กํา หนดแห ง อนุ สั ญ ญานี้ หรื อ แห ง การอนุ ญ าตพิ เ ศษ

contracting State without landing, every aircraft which enters the territory

อากาศยานทุก ลํา ซึ่ง เข า ไปในอาณาเขตของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาจะตอ งลง ณ ทา อากาศ

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

ยานที่รัฐ นั้ น กํา หนดเพื่ อ ความมุงประสงค ทางศุ ล กากร หรื อ การตรวจอย า งอื่ น ถ า

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

ข อ บั ง คั บ ของรั ฐ ที่ ว า มี ไ ว เ ช น นั้ น

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

อากาศยานเชนวานั้นจะตองออกจากทาอากาศยานศุลกากรที่ กํา หนดไว

such aircraft shall depart from a similarly designated customs airport.

เช น เดี ย วกั น ให รั ฐ ที่ กํา หนดท า อากาศยานศุล กากร โฆษณารายการทั้ง หมดของ

Particulars of all designated customs airports shall be published by the

ทา อากาศยานเหล า นี้

State and transmitted to the International Civil Aviation Organization

จั ด ตั้งขึ้นตามภาค ๒ แห งอนุสัญ ญานี้ เพื่อ ติด ตอ แจงไปยั งรัฐ ผูทํา สั ญ ญาอื่ น ๆ

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

ทั้งหมด

ในการออกจากอาณาเขตของรั ฐ ผู ทํา สั ญ ญา

และสงไปยังองคการการบิ น พลเรือ นระหวา งประเทศซึ่ ง

contracting States.

Article 11

ขอ ๑๑

Applicability of air regulations
Subject to the provisions of this Convention, the laws and

การใชข อ บั งคับทางอากาศ
ภายใต บ ทบั ญ ญั ติ แ ห ง อนุ สั ญ ญานี้

กฎหมายและข อ บั งคับของรั ฐ ผู ทํา

regulations of a contracting State relating to the admission to or

สั ญ ญาเกี่ ย วกั บ อากาศยานที่ดํา เนิน การเดิ น อากาศระหว า งประเทศจะเข า มาใน

departure from its territory of aircraft engaged in international air

หรื อ ออกไปจากอาณาเขตของตน หรื อ เกี่ย วกับการดํา เนิ น การและการเดิ น อากาศ

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

ของอากาศยานนั้ น ขณะอยู ภ ายในอาณาเขตของตนให ใ ช บั ง คั บ แก อ ากาศยาน

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

ของบรรดารั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาโดยไม จํา แนกสั ญ ชาติ

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

ปฏิ บั ติ ต ามในเมื่ อ เข า มาใน หรื อ ออกไปจาก หรื อ ขณะอยู ภ ายในอาณาเขตของ

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

รัฐ นั้น

of that State.
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Article 12

ขอ ๑๒

Rules of the air

กฎจราจรทางอากาศ

Each contracting State undertakes to adopt measures to insure that

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองว า จะเลือกใช กระบวนการต า ง ๆ เพื่ อประกัน ว า

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

อากาศยานทุก ลํา ที่บิน เหนือ หรือ เคลื่อ นที่อ ยู ภ ายในอาณาเขตของตนและอากาศ

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

ยานทุ ก ลํา ที่ มี เ ครื่ อ งหมายสั ญ ชาติ ข องตนไม ว า จะอยู ณ ที่ ใ ด จะปฏิบัติตามกฎ

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

และขอบังคับเกี่ยวกับการบินและการเคลื่อนที่ข องอากาศยานซึ่ งยั งคงใช อ ยู ณ ที่

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

นั้น รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองที่จ ะรั กษาข อ บังคับของตนเกี่ย วกั บเรื่อ งเหล า นี้

own regulations in these respects uniform, to the greatest possible

ให เ ป น อยา งเดีย วกับข อ บังคับที่จั ดใหมีขึ้ น เปน ครั้ง คราวตามอนุสั ญ ญานี้ ให มาก

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

ที่สุ ด เทา ที่ จะได

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

อนุสัญญานี้ใชบังคับ

this Convention. Each contracting State undertakes to insure the

ฟ องร องลงโทษบรรดาบุ ค คลที่ฝ า ฝน ข อ บังคับที่ใช อ ยู

สํา หรับการบิ น เหนือทะเลหลวงใหถือกฎซึ่งจะไดจัดใหมีขึ้นตาม
รัฐ ผูทํา สัญ ญาแตล ะรัฐ รับรองวา จะจั ด ประกั นให มีก าร

prosecution of all persons violating the regulations applicable.

Article 13

ขอ ๑๓

Entry and clearance regulations

ข อ บังคับการเขา และการตรวจปลอ ย

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

กฎหมายและขอ บั งคับของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาเกี่ย วกับคนโดยสาร

ผู ป ระจํา การ

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

ในอากาศยานหรื อ ของบรรทุ ก ของอากาศยาน จะเขา มาในหรือ ออกไปจากอาณา

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

เขตของตน เช น ข อ บังคับเกี่ย วกับการเขา การตรวจปลอ ย การอพยพเขาเมือง

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

หนังสือเดินทาง การศุลกากรและดานกักตรวจโรค ใหเปนอันใชบังคับแกคนโดยสาร

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

ผูประจําการในอากาศยาน หรือของบรรทุก เชน วา หรือ แกผูทํา การแทนบุ ค คลและ

while within the territory of that State.

ของดังกล า ว ในเมื่อ เข า มาในหรื อออกไปจาก หรื อ ขณะอยู ภ ายในอาณาเขตของรั ฐ
นั้น

Article 14

ขอ ๑๔

Prevention of spread of disease

การป องกั น การแพรข องโรค

Each contracting State agrees to take effective measures to prevent

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ ตกลงที่ จ ะดํา เนิน กระบวนการต า ง ๆ ให ป ระสิ ท ธิ ผ ล

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

เพื่ อ ที่ จ ะป อ งกั น การแพร ข องโรคตาง ๆ โดยการเดินอากาศ คือ อหิวาตกโรค ไตฟส

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

(ระบาด) ไขท รพิษ ไขเ หลือ ง กาฬโรค และบรรดาโรคติด ตอ อื่น ๆ ที่รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญา

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

จะพิ จ ารณากํา หนดเป น คราว ๆ และเพื่ อ การนี้ รั ฐ ผูทํา สั ญ ญาจะทําการปรึ กษา

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

กัน โดยใกลชิ ด กั บตัว แทนตา ง ๆ ที่ เ กี่ย วของกับขอ บังคับระหวา งประเทศว า ด ว ย

agencies concerned with international regulations relating to sanitary

กระบวนการสุ ข าภิบาลที่ ใชกั บ อากาศยาน การปรึก ษาเชน วานั้นจะตองไมเปนการ

measures applicable to aircraft. Such consultation shall be without

เสียหายตอการใชอนุสัญญาระหวางประเทศใด ๆ ที่มีอ ยูใ นเรื่ องนี้ ซึ่งรัฐ ผูทํา สั ญ ญา

prejudice to the application of any existing international convention on

ต า ง ๆ อาจเป นภาคีอ ยู

this subject to which the contracting States may be parties.

Article 15

ขอ ๑๕

Airport and similar charges
Every airport in a contracting State which is open to public use by

ค าภาระสํา หรั บท า อากาศยานและคาภาระที่ค ล า ยกัน
ภายใตบทบัญ ญัติ แ ห งขอ ๖๘ ทา อากาศยานทุ ก แหง ในรั ฐ ผู ทํา สั ญ ญา ซึ่ ง

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

เป ด ให อ ากาศยานแห ง ชาติ ข องตนใช เ ปน สาธารณะจะตอ งเป ดให อ ากาศยาน

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

ของรั ฐ ผูทํา สัญ ญาอื่น ๆ ทั้งหมดใชเ ชน เดีย วกันภายใต เ งื่อ นไขอยา งเดี ย วกั น การ

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

ใชเ ครื่องอํา นวยความสะดวกในการเดินอากาศรวมทั้งบริ ก ารวิ ท ยุ แ ละ

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

อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา

including radio and meteorological services, which may be provided for

ทั น ท ว งที ข องการเดิ น อากาศโดยอากาศยานของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาทุ ก รั ฐ จะต อ ง

ซึ่ ง อาจจั ด ให มี ขึ้ น ใช เ ป น สาธารณะเพื่ อ ความปลอดภั ย และ
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public use for the safety and expedition of air navigation.

เปนไปตาม,เงื่ อนไข ,อยา งเดีย วเหมื อ นกัน

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

คาภาระใด ๆ ที่รัฐผูทําสัญญาอาจเรียกเก็บหรืออนุญาตใหเรียกเก็บจากอากาศ
ยานของรัฐผูทําสัญญาอื่นใด สําหรับการใชทา อากาศยานและเครื่ องอํา นวยความ
สะดวกในการเดิ น อากาศเช น ว า นั้น

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.

(ก) สํา หรั บ อากาศยานที่มิไดทําการบิน ในบริก ารเดิน อากาศระหวางประเทศ
ประจํามีกําหนด

จะตองไมสูงกวาคาภาระที่อากาศยานแหงชาติของตนจะตองเสีย

ซึ่งอากาศยานนั้น เป น ชั้น เดี ย วกั น และทําการบิน เชน เดีย วกัน
(ข) สําหรับอากาศยานที่ทําการบินในบริการเดินอากาศระหว างประเทศ

All such charges shall be published and communicated to the International

ประจํา มีกํา หนด จะตองไมสูงกว า ค าภาระที่อ ากาศยานแห ง ชาติข องตนจะต อ งเสี ย

Civil Aviation Organization, provided that, upon representation by an

ซึ่ ง อากาศยานนั้น ทําการบินในบริการเดินอากาศระหวางประเทศเชนเดียวกัน

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

ค าภาระเช น วา นั้ น ทั้ง หมดจะตอ งโฆษณาและติด ต อไปยั ง องค ก ารการบิ น

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

พลเรื อ นระหว า งประเทศ แต ถ า รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาที่ มี ส ว นได ส ว นเสี ย ร อ งขึ้ น คณะ

report and make recommendations thereon for the consideration of the

มนตรี จ ะได ต รวจสอบบรรดาคาภาระที่เรียกเก็บสําหรับการใชทาอากาศยานและ

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

เครื่ องอํา นวยความสะดวกอื่น ๆ กั บ จะรายงานและทํา คําแนะนําในเรื่องนี้ใหรัฐที่

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

เกี่ยวของพิจารณา รัฐผูทําสัญญารั ฐ หนึ่ ง รั ฐ ใดจะเรี ย กเก็ บ ค า ธรรมเนี ย มหรื อ ค า

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

ภาระอื่ น สํา หรับสิ ท ธิข องอากาศยานใด ๆ แห งรัฐ ผูทํา สัญ ญา หรื อ บุ ค คล หรื อ

State or persons or property thereon.

ทรั พยสิ น ในอากาศยานนั้น ในการบิ น ผา นหรือ การเขา มาในหรื อ ออกไปจากอาณา
เขตของตนแต อ ยา งเดี ยวไมได

Article 16

ขอ ๑๖

Search of aircraft
The appropriate authorities of each of the contracting States

๘

การตรวจคน อากาศยาน
เจา หนา ที่ผูมีอํา นาจของรัฐ ผูทํา สัญ ญาแตล ะรัฐ มีสิท ธิที่ จ ะตรวจคน อากาศ

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

ยานของรั ฐ ผูทํา สัญ ญาอื่น ๆ ในขณะที่ล งหรือ ออกเดิน ทาง โดยไม ให เ กิด การลา ช า

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

อันไม ชอบด ว ยเหตุผ ล และมีสิท ธิ ตรวจใบสํา คั ญ ตา ง ๆ และเอกสารอื่น ๆ ที่ วางไว

certificates and other documents prescribed by this Convention.

โดยอนุสั ญ ญานี้

CHAPTER III

หมวด ๓

NATIONALITY OF AIRCRAFT

สัญ ชาติ ข องอากาศยาน

Article 17

ขอ ๑๗

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

สัญ ชาติ ข องอากาศยาน
อากาศยานที่ ไ ด จ ดทะเบี ย นไว ใ นรั ฐ ใดย อ มมี สั ญ ชาติ เ ป น ของรัฐ นั้น

Article 18

ขอ ๑๘

Dual registration
An aircraft cannot be validly registered in more than one State, but
its registration may be changed from one State to another.

การจดทะเบี ย นสองแหง
อากาศยานลํา หนึ่ง จะจดทะเบีย นโดยถูก ต องสมบูรณ ในรั ฐ มากกว า หนึ่ งรั ฐ
ไมได แตอาจเปลี่ย นการจดทะเบีย นจากรัฐ หนึ่งไปอีก รั ฐ หนึ่งได

Article 19

National laws governing
๘


ขอ ๑๙
กฎหมายแห ง ชาติวา ดว ยการจดทะเบีย น

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

การจดทะเบี ย นหรือ การโอนทะเบี ย นของอากาศยานในรั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาใด ๆ
จะต อ งกระทํา ตามกฎหมายและข อ บั งคั บของรัฐ นั้น

regulations.

Article 20

ขอ ๒๐

Display of marks
Every aircraft engaged in international air navigation shall
bear its appropriate nationality and registration marks.

การแสดงเครื่ องหมาย
อากาศยานทุ ก ลํา ที่ ป ระกอบการเดิ น อากาศระหว า งประเทศ

เครื่องหมายสัญ ชาติ แ ละการจดทะเบีย นอัน เหมาะสมสํา หรับ อากาศยานนั้ น

Article 21

ขอ ๒๑

Report of registrations
Each contracting State undertakes to supply to any other

จะต องมี

รายงานการจดทะเบี ย น
รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองที่ จะใหข อ ความเกี่ย วกับการจดทะเบียน

และ

contracting State or to the International Civil Aviation Organization, on

กรรมสิทธิ์ของอากาศยานลําหนึ่งลําใดโดยเฉพาะที่ไดจดทะเบียนในรัฐนั้น แกรัฐผูทํา

demand, information concerning the registration and ownership of any

สัญญาอื่นใด หรือแกองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศในเมื่อไดรับคํา ร อ งขอ

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

รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาแต ล ะรั ฐ จะจั ด ส ง รายงานต า ง ๆ เพิ่มเติ มให แ ก องคการการบิ น

State shall furnish reports to the International Civil Aviation Organization,

พลเรือ นระหวา งประเทศตามขอบังคับที่องคการดังกลาวอาจวางขึ้น โดยใหขอมูลที่

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

เกี่ยวเนื่อ งเทา ที่จะให ไดอั น เกี่ย วกับกรรมสิ ท ธิ์แ ละการควบคุ ม ของอากาศยานที่ จ ด

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

ทะเบีย นในรัฐ นั้น และที่ ประกอบการเดิน อากาศระหวา งประเทศเป น ประจํา ขอ มู ล

aircraft registered in that State and habitually engaged in international

ซึ่ งองคการการบิน พลเรือ นระหวางประเทศไดไวนั้น

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

สัญ ญาอื่น ๆ ได ใชประโยชนเ มื่อ มี การรอ งขอ

องคก ารจะต องให รัฐ ผู ทํา

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

CHAPTER IV

หมวด ๔

MEASURES TO FACILITATE

กระบวนการเพื่ อ อํา นวยความสะดวก

AIR NAVIGATION

แกก ารเดิน อากาศ

Article 22

ขอ ๒๒

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

การอํา นวยความสะดวกในระเบียบการ
รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ ตกลงที่ จ ะเลื อกใชกระบวนการทั้งสิ้ น ที่ส ามารถปฏิ บัติ

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

ได โดยออกขอ บั งคั บพิเ ศษหรื อ เกณฑอ ย างอื่น เพื่อ อํา นวยความสะดวกและความ

expedite navigation by aircraft between the territories of contracting

รวดเร็ ว ในการเดิ น อากาศของอากาศยานระหวา งอาณาเขตของรั ฐ ผูทํา สัญ ญาและ

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

เพื่อ ป องกั น มิใหเ กิด การลา ชา โดยไมจํา เปน แก อ ากาศยาน ผู ประจํา การในอากาศ

passengers and cargo, especially in the administration of the laws

ยาน คนโดยสารและสิน คา โดยเฉพาะอยางยิ่งในการบริรัก ษ ต ามกฎหมายว า ดว ย

relating to immigration, quarantine, customs and clearance.

การอพยพเขา เมือ ง การกัก ตรวจโรค การศุ ล กากรและการตรวจปล อ ย

Article 23

ขอ ๒๓

Customs and immigration
procedures
Each contracting State undertakes, so far as it may find

วิธีดํา เนิน การศุ ล กากรและอพยพเข า เมือ ง

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองว า จะจั ด วางวิธีดํา เนิน การศุ ล กากรและการ

practicable, to establish customs and immigration procedures

อพยพเข า เมืองอัน กระทบถึ ง การเดิน อากาศระหว า งประเทศเท า ที่เ ห็ น ว า จะ

affecting international air navigation in accordance with the practices

สามารถปฏิบัติ ได

ตามวิธี ปฏิบัติซึ่ ง อาจมีขึ้ น หรือไดรับแนะนํา เปน ครั้ง คราวตาม
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which may be established or recommended from time to time, pursuant

อนุสั ญ ญาฉบับนี้

ไมมีข อ ความใดในอนุสั ญ ญาฉบั บนี้ที่แ สดงว า มีการห ามมิ ให

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

จั ด ตั้งทา อากาศยานที่ไมเ ก็ บภาษีศุ ล กากร

preventing the establishment of customs-free airports.

Article 24

ขอ ๒๔

Customs duty

ภาษีศุ ล กากร

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

(ก) อากาศยานที่บินไปยัง ออกจาก หรือผานอาณาเขตของรั ฐ ผูทํา สัญ ญาอี ก

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

รัฐ หนึ่ง จะเข าไปไดเ ปน การชั่ ว คราวโดยไมเ สียอากรภายใตข อ บั งคับศุ ล กากรของ

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

รัฐ นั้น เชื้อเพลิง น้ํา มั น ลื่น เครื่อ งอะไหล เครื่องบริภัณ ฑ ประจํา และพั ส ดุ ข อง

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

อากาศยานในอากาศยานของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญารั ฐ หนึ่ง ในเมื่อ เขาไปถึ ง อาณาเขตของ

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

รัฐ ผูทํา สั ญ ญาอีก รั ฐ หนึ่ง จะไดรับ ยกเวน จากภาษีศุ ล กากร ค าธรรมเนียมการตรวจ

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

หรือ ค า อากร และค าภาระแหง ชาติ ห รื อ ทองถิ่น ที่มีลั ก ษณะเชน เดีย วกัน โดยสิ่ง ของ

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

เหลา นั้ น คงเก็บอยู บนอากาศยานในเมื่อ ออกจากอาณาเขตของรัฐ นั้น การยกเว น นี้

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

มิใหใชแกปริมาณหรือสิ่งของที่ขนลง เวนแตจะเปนไปตามข อ บั ง คั บ ศุ ล กากรของรั ฐ

unloaded, except in accordance with the customs regulations of the

นั้ น ซึ่ ง อาจกํา หนดให เ ก็ บ รั ก ษาสิ่ ง ของเหล า นั้ น ไว ภ ายใต ค วามอํา นวยการของ

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

เจ า หน า ที่ ศุ ล กากรก็ได
(ข) เครื่อ งอะไหลแ ละเครื่ องบริภัณ ฑที่นํา เข า มาในอาณาเขตของรั ฐ ผู ทํา

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

สั ญ ญารั ฐ หนึ่ง เพื่อรวมเขา หรื อใชในอากาศยานของรัฐผูทําสัญญาอีกรัฐหนึ่ง ซึ่ง

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

อากาศยานนั้นดํา เนิ น การเดิน อากาศระหวา งประเทศจะนํา เขามาไดโ ดยไมเสียภาษี

contracting State engaged in international air navigation shall be

ศุลกากร

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

เหล า นั้ น จะต อ งเก็ บ รั ก ษาไว ภายใตความอํา นวยการและควบคุมของเจาหนาที่

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

ศุลกากร

ภายใตการปฏิบัติตามขอบังคับของรัฐนั้น

ซึ่ ง อาจกํา หนดว า สิ่ ง ของ

kept under customs supervision and control.

Article 25

ขอ ๒๕

Aircraft in distress
Each contracting State undertakes to provide such measures of

อากาศยานในระหว างทุก ขภัย
รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รับรองที่จ ะจัดใหมีกระบวนการชว ยเหลื อ แกอ ากาศ

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

ยานในระหว างทุ ก ขภั ย ในอาณาเขตของตนเทาที่จะสามารถปฏิบัติได

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

ความควมคุมของเจ า หนา ที่ ข องตนเอง จะอนุ ญ าตใหเ จา ของอากาศยานนั้ น หรื อ

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

เจ า หนา ที่ ของรัฐ ที่ อ ากาศยานนั้ น จดทะเบีย น จั ด ให มี ก ระบวนการช ว ยเหลื อ เช น

aircraft is registered to provide such measures of assistance as may

ว า นั้ น อั น อาจจํา เป น ตาม

be necessitated by the circumstances. Each contracting State, when

กระบวนการประสานกั น ซึ่ ง อาจได รั บ แนะนํา เป น ครั้ ง คราวตามอนุสั ญ ญาฉบั บนี้

undertaking search for missing aircraft, will collaborate in coordinated

ในเมื่อ รั บจั ด การค น หาอากาศยานที่ ห ายไป

พฤติการณ

และภายใต

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ จะร วมมื อใน

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

Article 26

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

ขอ ๒๖
การสืบสวนอุบัติ เ หตุ
ในกรณีที่มีอุบัติ เ หตุ เ กิ ด ขึ้ น แกอ ากาศยานของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญารั ฐ หนึ่ ง ในอาณา

occurring in the territory of another contracting State, and involving

เขตของรัฐ ผูทํา สัญ ญาอี ก รั ฐ หนึ่ง ซึ่ ง มี ก ารเสี ย ชี วิ ต หรื อ บาดเจ็ บ สาหั ส หรื อ แสดง

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

ว า มี ก ารบกพรอ งอย างร า ยแรงในทางเทคนิค ในอากาศยานนั้น

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

อํา นวยความสะดวกในการเดิ น อากาศ รัฐ เจา ของดิ น แดนที่เ กิ ด อุบัติ เ หตุจ ะจั ด การ

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

สอบสวนพฤติการณของอุบัติ เ หตุนั้น ตามวิธี การที่องค การการบิ น พลเรื อ นระหว า ง
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accordance, so far as its laws permit, with the procedure which may be

ประเทศอาจแนะนํา ทั้งนี้ เ ทา ที่ไมขั ด กับกฎหมายของรั ฐ นั้น รั ฐ เจา ของทะเบี ย น

recommended by the International Civil Aviation Organization. The State

อากาศยานมีโ อกาสที่จ ะตั้ งผูสั ง เกตการณ ไปรว มในการสอบสวนได

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

การสอบสวนจะตองติ ด ตอ สง รายงานและคํา วินิ จ ฉั ย ในเรื่ องนี้ไปยังรัฐ เจ า ของ

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

ทะเบี ย น

และรัฐ ที่ ทํา

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

Article 27

Exemption from seizure
on patent claims
(a) While engaged in international air navigation, any authorized

ขอ ๒๗
การยกเวน จากการยึด โดยมีก ารเรีย กร องสิ ท ธิบัต ร

(ก) ในขณะที่ทํา การเดิน อากาศระหวางประเทศ

การที่อ ากาศยานของรั ฐ

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

ผูทํา สัญ ญารัฐ หนึ่งไดรับอนุญ าตใหเ ขา ไปในอาณาเขตของรัฐ ผูทํา สั ญ ญาอี ก รั ฐ

contracting State or authorized transit across the territory of such State

หนึ่ง หรือไดรับอนุญาตใหบินผานอาณาเขตของรัฐเชนวานั้น โดยจะลงหรือไม ล งก็

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

ตาม จะไมเ ปน เหตุใหเ กิด การยึ ด หรื อ หน ว งเหนี่ย วอากาศยานนั้ นไว หรื อ มี ก าร

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

เรีย กร องใด ๆ แก เ จา ของหรือ ผูดํา เนิ น การบิ น ของอากาศยานนั้น หรือ เกิ ด การแซก

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

สอดอย างอื่น อยางใด โดยรั ฐ เชน ว า นั้น หรือ บุค คลใดในรั ฐ นั้น หรื อ โดยผูแ ทน โดย

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

อางวา การสร า ง กลไก ชิ้ น ส ว นตา ง ๆ สว นประกอบหรือ การดํา เนิ น การของอากาศ

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

ยานนั้ น ละเมิด สิทธิบัตร แบบแผน หรือตัวแบบที่ไดรับอนุมัติหรือจดทะเบียนโดย

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

ถูก ต อ งแล ว ในรัฐ เจา ของอาณาเขตที่ อ ากาศยานนั้ น เข า ไป

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

เป น ที่ ต กลงกั น ว า จะไม มี ก ารเรียกให วางประกัน เกี่ย วกับ การยกเว น จากการยึ ด

connection with the foregoing exemption from seizure or detention of the

หรื อ หน ว งเหนี่ย วดั งกลา วข างตน ในรัฐ ที่อ ากาศยานเชน ว า นั้ น เข าไป

และไม ว า ในกรณี ใ ด

aircraft shall in any case be required in the State entered by such
(ข) บทบั ญ ญั ติ ใ นวรรค (ก) แห ง ข อ นี้ ใ ห ใ ช บั ง คั บ แก ค ลั ง พั ส ดุ ห รื อ เครื่ อ ง

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

อะไหล และเครื่ อ งบริ ภั ณ ฑ สํา รองสํา หรับ อากาศยานนั้น ดว ย ตลอดจนสิ ท ธิ ที่จ ะ

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

ใชห รือ ติ ด ตั้งสิ่ ง ของเชน นั้ น ในการซอ มอากาศยานของรั ฐ ผูทํา สัญ ญารัฐ หนึ่ งใน

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

อาณาเขตของรัฐ ผูทํา สั ญ ญาอื่นใด แตมีเ งื่อ นไขวา ชิ้น สว นหรือ เครื่ องบริภัณ ฑใด ๆ

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

ที่มีสิท ธิบัต ร ซึ่ ง เก็ บรักษาไว เ ชน นั้ น ห ามมิ ใหนํา ออกขายหรือ จายแจกภายใน หรื อ

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

สง ออกเพื่อ คา จากรัฐ ผูทํา สั ญ ญาที่อ ากาศยานนั้น เข าไป

be sold or distributed internally in or exported commercially from the
contracting State entered by the aircraft.

(ค) คุณ ประโยชนแ หงขอ นี้ใหใช เ ฉพาะแกรัฐ ที่เ ปนภาคีแ ห ง อนุ สั ญ ญาฉบั บ

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

นี้ และจะต อ งเข า เกณฑ ห นึ่ ง เกณฑ ใ ดในสองข อ ต อ ไปนี้ (๑) เป น ภาคี แ ห ง

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

อนุ สั ญ ญาระหว า งประเทศเพื่อ ความคุมครองทรัพยสิ น อุต สาหกรรม และแห งการ

Convention for the Protection of Industrial Property and to any

แกไขเพิ่มเติมที่ทําขึ้นภายหลัง หรือ (๒) ไดตรากฎหมายสิทธิบัตรขึ้น ซึ่งยอมรับนับถือ

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

และใหความคุมครองอันเพียงพอแก ก ารนิ มิ ต ที่ ก ระทํา ขึ้ น โดยคนชาติ ข องรั ฐ อื่ น ๆ

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

ที่เ ปนภาคี แ ห งอนุสัญ ญาฉบับนี้

other States parties to this Convention.

Article 28

Air navigation facilities
and standard systems
Each contracting State undertakes, so far as it may find practicable,

ขอ ๒๘
เครื่ องอํา นวยความสะดวกในการเดิ น อากาศ
และระบบมาตรฐาน
รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองว า จะจั ด การในขอ ตอไปนี้ เ ท า ที่จะปฏิบัติได
(ก) จั ดใหมีท า อากาศยาน

to:
(a) Provide, in its territory, airports, radio services,
meteorological services and other air navigation facilities to

บริการวิท ยุ

บริการอุตุนิ ยมวิท ยาและเครื่ อ ง

อํา นวยความสะดวกในการเดิ น อากาศอยางอื่น ๆ ขึ้น ภายในอาณาเขตของตน เพื่ อ
อํา นวยความสะดวกแกการเดินอากาศระหวางประเทศตามมาตรฐานและวิธีปฏิ บัติ
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facilitate international air navigation, in accordance with the
standards and practices recommended or established from time to
and

put

into

(ข) ยึ ด ถือ และจัดการใช ระบบมาตรฐานอัน เหมาะสมวา ดว ยวิธีดํา เนิน การ
ทางสื่ อ สาร ระหัส การทํา เครื่องหมาย สัญ ญาณ การตามไฟ และวิธี ปฏิบัติ แ ละกฎ

time, pursuant to this Convention;
(b) Adopt

ที่แ นะนํา หรือวางขึ้ น เป น คราว ๆ ตามอนุสั ญ ญาฉบั บนี้

operation

the appropriate

standard systems of communications procedure, codes, markings,

อื่น ๆ เกี่ ย วกั บการดํา เนิ น การบิ น ซึ่ ง อาจแนะนํา หรื อ วางขึ้ น เป น คราว ๆ ตาม
อนุสัญ ญาฉบับนี้

signals, lighting and other operational practices and rules which
may be recommended or established from time to time, pursuant to

(ค) รวมมือ ในกระบวนการระหว า งประเทศเพื่ อใหไดมีก ารพิ ม พ โ ฆษณา
แผนที่ และแผนภู มิ เ ดิ น อากาศขึ้ น ตามมาตรฐาน ซึ่ ง อาจแนะนํา หรื อ วางขึ้ น

this Convention;
(c) Collaborate in international measures to secure the

เป น คราว ๆ ตามอนุสั ญ ญาฉบั บนี้

publication of aeronautical maps and charts in accordance with
standards which may be recommended or established from time to
time, pursuant to this Convention.

CHAPTER V

หมวด ๕

CONDITIONS TO BE FULFILLED

เงื่ อ นไขที่จ ะต องปฏิบัติ ต ามเกี่ย วกับ อากาศยาน

WITH RESPECT TO AIRCRAFT

Article 29

ขอ ๒๙

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

เอกสารที่ต องนํา ไปในอากาศยาน
อากาศยานทุก ลํา ของรัฐ ผูทํา สั ญ ญา

navigation, shall carry the following documents in conformity with

จะต องนํา เอกสารต อไปนี้ติ ดไปดว ย

the conditions prescribed in this Convention:

เงื่ อ นไขที่วางไวใ นอนุสัญ ญานี้

ซึ่ งทํา การเดิน อากาศระหว างประเทศ
เอกสารเหลา นี้ต องทํา ขึ้ น โดยอนุ โ ลมตาม

(a) Its certificate of registration;

(ก) ใบสํา คัญ การจดทะเบี ย นของอากาศยานนั้น

(b) Its certificate of airworthiness;

(ข) ใบสํา คัญ สมควรเดิ น อากาศของอากาศยานนั้น

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

(ค) ใบอนุ ญ าตอัน เหมาะสมแกห นา ที่สํา หรับผูประจํา การในอากาศยานแต

(d) Its journey log book;
(e) If it is equipped with radio apparatus, the aircraft radio

(ง) สมุด ปู มเดิน ทางของอากาศยานนั้น
(จ) ใบอนุ ญ าตสถานีวิท ยุอ ากาศยาน ถ า มี เ ครื่องวิ ท ยุใ นอากาศยานนั้ น

station license;
(f)

ละคน

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.

(ฉ) บัญ ชี แ สดงรายนามและตํา บลที่ขึ้ น และปลายทางของคนโดยสาร

ถ า

อากาศยานนั้ น รับขนคนโดยสาร
(ช) บัญชีรายการ และบัญชีแสดงรายละเอียดของสินคา ถ า อากาศยานนั้ น
รับขนสิน คา

Article 30

Aircraft radio equipment

ขอ ๓๐
เครื่ องวิท ยุบนอากาศยาน

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

(ก) อากาศยานของรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐอาจมีเครื่องส ง วิ ท ยุ ติ ด เข า ในหรื อ

other contracting States, carry radio transmitting apparatus only if a

เหนื อ อาณาเขตของรั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาอื่น ๆ ไดก็ แ ตเ มื่ อ มีใบอนุ ญ าตใหติ ด ตั้ งและใช

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

เครื่ องวิท ยุเ ช น ว า นั้ น ซึ่ ง ออกให โ ดยเจ า หน า ที่ ผู มี อํา นาจของรั ฐ ซึ่ ง อากาศยานนั้น

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

จดทะเบียน การใชเครื่องสงวิทยุในอาณาเขตของรั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาเจ า ของดิ น แดน

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

ซึ่ ง อากาศยานบิ น อยู เ หนื อ จะต อ งเป นไปตามขอ บั งคั บซึ่งรั ฐ นั้ นวางไว

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
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the flight crew who are provided with a special license for the

ใบอนุญ าตพิเศษสํา หรับการใชซึ่ งออกใหโ ดยเจา หนา ที่ผูมีอํานาจของรัฐที่อากาศ

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

ยานนั้นจดทะเบียน

aircraft is registered.

Article 31

ขอ ๓๑

Certificates of airworthiness

ใบสํา คัญ สมควรเดิน อากาศ

Every aircraft engaged in international navigation shall be provided

อากาศยานทุก ลํา ที่ทํา การเดิ น อากาศระหวา งประเทศจะต องมี ใบสํา คั ญ

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

สมควรเดิน อากาศซึ่งรัฐ ที่ อ ากาศยานนั้น จดทะเบี ย นออกให ห รื อ กระทําให ส มบูรณ

which it is registered.

แลว

Article 32

ขอ ๓๒

Licenses of personnel

ใบอนุญ าตของผูประจํา หนา ที่

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

(ก) นัก บิ น ประจํา อากาศยานทุก ลํา และผูอื่ น ที่ ประจํา ดําเนินการในอากาศ

operating crew of every aircraft engaged in international navigation shall

ยานทุกลําที่ทําการเดินอากาศระหวางประเทศ

จะตองมี ใบสํา คั ญความสามารถ

be provided with certificates of competency and licenses issued or

และใบอนุ ญ าตซึ่ ง รั ฐ ที่ อ ากาศยานนั้ น จดทะเบี ย นออกให ห รื อ กระทํา ให ส มบู รณ

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

แลว

(b) Each contracting State reserves the right to refuse to
recognize, for the purpose of flight above its own territory, certificates of

(ข) รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ สงวนสิ ท ธิที่ จะปฏิเ สธไมยอมรับนั บถื อใบสํา คั ญ

competency and licenses granted to any of its nationals by another

ความสามารถและใบอนุญ าตซึ่งรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาอีก รัฐ หนึ่งออกใหแ กค นชาติ ข องตน

contracting State.

เพื่อ ทําการบิ น เหนื อ อาณาเขตของตน

Article 33

Recognition of certificates and
licenses
Certificates of airworthiness and certificates of competency and

ขอ ๓๓
การยอมรั บนั บถือใบสํา คัญ และใบอนุญ าต

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศ ใบสําคัญความสามารถ และใบอนุ ญ าตซึ่ งรั ฐ ผู ทํา

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

สัญ ญาที่อ ากาศยานนั้น จดทะเบี ย นออกใหหรือกระทําใหสมบูรณแลว

รัฐผูทํา

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

สัญญาอื่น ๆ ตองยอมรับนับถื อ วาสมบู รณ ถ า หากข อ กํา หนดในการออกใบสําคัญ

contracting States, provided that the requirements under which such

หรือใบอนุญาตเชนวานั้น

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

มาตรฐานขั้ น ต่ํา ซึ่ ง อาจวางขึ้ น เป น คราว ๆ ตามอนุสัญ ญานี้

หรือการกระทําใหสมบูรณเ ท า เที ย มหรื อ เหนื อ กว า

above the minimum standards which may be established from time to
time pursuant to this Convention.

Article 34

Journey log books
There shall be maintained in respect of every aircraft engaged in

ขอ ๓๔
สมุด ปู มเดิน ทาง
ให มี แ ละเก็ บ รั ก ษาสมุ ด ปู ม เดิ น ทางไว เ ล ม หนึ่ ง ในอากาศยานทุ ก ลํา ที่ ทํา

international navigation a journey log book in which shall be entered

การเดิน อากาศระหวางประเทศ และให ก รอกรายการเกี่ย วกับ อากาศยาน ผู ประจํา

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

หนา ที่ ใ นอากาศยาน และการเดิ น ทางของอากาศยานนั้ น แต ล ะครั้ งลงในสมุ ด ปู ม

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

ตามแบบซึ่ ง อาจวางขึ้ น เป น คราว ๆ ตามอนุสั ญ ญานี้

Article 35

Cargo restrictions
(a) No munitions of war or implements of war may be carried in or

ขอ ๓๕
ข อ กํา กั ด เกี่ย วกับสิน คา
(ก) ห ามมิใหนํา ยุท ธภั ณ ฑ ห รือ เครื่องใช ในการสงครามมาในหรื อ เหนื อ
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above the territory of a State in aircraft engaged in international

อาณาเขตของรั ฐ หนึ่ ง โดยอากาศยานที่ ดํา เนิ น การเดิ น อากาศระหว า งประเทศ

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

นอกจากจะได รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ นั้น รัฐ แตล ะรัฐ จะกํา หนดโดยออกเป น ข อ บั งคั บ

determine by regulations what constitutes munitions of war or

วา ยุท ธภัณ ฑ หรือ เครื่องใช ในการสงครามตามขอ นี้คื อ อะไร และโดยคํา นึ ง ตาม

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

สมควรถึ ง คํา แนะนํา ที่ องค ก ารการบิ น พลเรื อ นระหวา งประเทศจะทํา ขึ้น เป น คราว

consideration, for the purposes of uniformity, to such recommendations

ๆ เพื่อ ประโยชนแ ห ง ภาวะเอกรูป

as the International Civil Aviation Organization may from time to time
make.
(b) Each contracting State reserves the right, for reasons of

(ข) รัฐ ผูทํา สั ญ ญาแต ล ะรั ฐ สงวนสิ ท ธิเ พื่อ เหตุผ ลทางความสงบเรี ยบร อ ย

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

และความปลอดภัย สาธารณะ

ที่จ ะจัด ระเบี ย บหรือ หามการรับขนสิ่งของอื่นใด

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

นอกจากที่ แจงไวในวรรค (ก) ในหรือเหนืออาณาเขตของตน แตมีขอแมวาในเรื่องนี้

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

จะไมมีการจําแนกระหวางอากาศยานของคนชาติของตนที่ประกอบการเดินอากาศ

aircraft engaged in international navigation and the aircraft of the other

ระหวางประเทศกับอากาศยานของรั ฐ อื่น

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

นอกจากนั้น จะตองไมวางขอกํากัดซึ่งอาจแซกสอดกับการรับขนและการใชเครื่อง

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

สําเร็จที่จําเปนเพื่อการดําเนินการหรือการเดินอากาศของอากาศยาน หรือเพื่อความ

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

ปลอดภัยของผูประจําหนาที่ห รือ คนโดยสารบนอากาศยานนั้น

ๆ

ที่ดํา เนิ น การเชน เดี ย วกัน

และ

safety of the personnel or passengers.

Article 36

ขอ ๓๖

Photographic apparatus
Each contracting State may prohibit or regulate the use of
photographic apparatus in aircraft over its territory.

เครื่ องถ า ยรูป
รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ อาจห า มหรือ วางระเบี ยบการใช เ ครื่องถา ยรู ปใน
อากาศยานที่อ ยู เ หนื อ อาณาเขตของตน

CHAPTER VI

หมวด ๖

INTERNATIONAL STANDARDS

มาตรฐานระหว า งประเทศและวิธี ปฏิบัติที่ แ นะนํา

AND RECOMMENDED PRACTICES

Article 37

ขอ ๓๗

Adoption of international
standards
and procedures
Each contracting State undertakes to collaborate in securing the

การตกลงเลือกใชมาตรฐานระหวางประเทศ
และวิธีดํา เนิ น การ

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองว า จะรวมมือในการใหไดมีขี ด สู งสุด แห งภาวะ

highest practicable degree of uniformity in regulations, standards,

เอกรูปเทา ที่ ส ามารถปฏิบัติ ได ในขอ บั งคับ มาตรฐาน วิธีดํา เนิน การ และการจั ด

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

ระเบียบในสว นที่ เ กี่ ย วกั บ อากาศยาน ผูประจํา หน า ที่ ทางบิน และบริ ก ารอนุ กู ลใน

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

เรื่ องทั้งหมดซึ่ ง ภาวะเอกรู ปเช น วา นั้ น จะอํา นวยความสะดวกและชวยให ก าร

and improve air navigation.

เดิน อากาศดีขึ้น

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,

เพื่อ การนี้ องค การการบิ น พลเรื อ นระหว า งประเทศจะตกลงเลื อกใช แ ละแก ไข
เพิ่ มเติมมาตรฐานระหวางประเทศ และวิธี ปฏิบัติกั บวิธีดํา เนิน การที่ แ นะนํา ว า ด ว ย
เรื่องตอไปนี้ ตามที่จํา เปน เปน คราว ๆ คือ

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;
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(ก)

ระบบการสื่อ สาร

และเครื่อ งอนุกู ล การเดิน อากาศ

เครื่ อ งหมายบนพื้ น ดิ น
(ข)

ลั ก ษณะของท า อากาศยานและพื้ น ที่ ขึ้ น ลง

รวมทั้ ง การทํา

The 1944 Chicago Convention : อนุ สัญ ญาชิ ค าโก พ.ศ. ๒๔๘๗
(f)

Registration and identification of aircraft;
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(ค)

กฎทางอากาศและวิ ธี ป ฏิ บั ติ ใ นการควบคุ ม การจราจรทางอากาศ

(ง)

ก า ร อ อ ก ใ บ อ นุ ญ า ต สํา ห รั บ , ผู ป ระจํา หน า ที่ ใ นอากาศยานฝา ย

(g)

Collection and exchange of meteorological information;

(h)

Log books;

(จ)

ความสมควรเดิน อากาศของอากาศยาน

(i)

Aeronautical maps and charts;

(ฉ)

ก า ร จ ด ท ะ เ บี ย น แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง เ อ ก ลั ก ษ ณ ข อ งอากาศยาน

(j)

Customs and immigration procedures;

(ช)

การรวบรวมและแลกเปลี่ ย นข า วอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา

(k)

Aircraft in distress and investigation of accidents;

(ซ)

สมุ ด ปู ม

ดํา เนิ น การและฝ า ยช า งกล

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

(ฌ) แผนที่ แ ละแผนภู มิ เ ดิ น อากาศ

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

(ญ) วิ ธี ดํา เนิ น การเกี่ ย วกั บ ศุ ล กากรและการอพยพเข า เมือง
(ฎ) อากาศยานระหวางทุกขภัย และการสืบสวนอุบัติเหตุ และเรื่ องอื่ น ๆ ที่
เกี่ ย วกับความปลอดภัย

ความสม่ํา เสมอและประสิ ท ธิภาพของการเดิ น อากาศ

ตามที่เ ห็ น วา เหมาะสมเป น คราว ๆ

Article 38

Departures from international
standards
and procedures
Any State which finds it impracticable to comply in all respects with

๙

ขอ ๓๘
การออกหากจากมาตรฐานระหวางประเทศ
และวิธีดํา เนิ น การ

รั ฐ ใดที่ เ ห็ น ว า ตนไม ส ามารถปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามมาตรฐานระหว างประเทศ

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

หรือ วิธีดํา เนิ น การเชน ว า นั้นไดโดยครบถวน

หรือไมสามารถแกขอบังคับหรือวิธี

regulations or practices into full accord with any international standard or

ปฏิบัติของตนใหต รงตามมาตรฐานระหวา งประเทศหรือ วิธีดํา เนิ น การใด ๆ ซึ่ ง ได มี

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

การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ เห็ น ว า จํา เป น จะต อ งเลือกใชข อ บั งคั บหรื อ วิธีปฏิบัติ สวนใด

adopt regulations or practices differing in any particular respect from

สว นหนึ่ง โดยเฉพาะแตกตา งจากที่วางขึ้น โดยมาตรฐานระหว างประเทศ

those established by an international standard, shall give immediate

จะตองแจงใหองคการการบินพลเรือนระหวางประเทศทราบโดยทั น ทีวา

notification to the International Civil Aviation Organization of the

ของตนแตกต า งจากวิธีที่ วางขึ้นไวโ ดยมาตรฐานระหว า งประเทศอย างไรบ า ง

differences between its own practice and that established by the

กรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมมาตรฐานระหวางประเทศ

รัฐใดที่มิไดกระทําการแกไข

international standard. In the case of amendments to international

เพิ่มเติ มข อ บังคับหรือ วิธี ปฏิบัติ ข องตนให เ หมาะสม

จะต อ งบอกกลาวไปยั ง คณะ

standards, any State which does not make the appropriate amendments

มนตรี ภ ายในหกสิบวัน นับแต วั น ตกลงเลื อ กใช ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรฐาน

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

ระหว า งประเทศนั้ น หรื อ แจ ง ให ท ราบถึ ง การกระทํา ที่ ต นกะว า จะจั ด การ ในกรณี

sixty days of the adoption of the amendment to the international

เช น วา นั้น ใหค ณะมนตรี แ จงความไปยังรัฐ อื่ น ๆ ทั้ ง หมดโดยทั น ที ว า มี ข อ แตกต า ง

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

อยู ป ระการใดบ า งระหว า งสาลั กษณห นึ่ ง หรือ มากกว า แห ง มาตรฐานระหว า ง

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

ประเทศกั บวิธี ปฏิบัติ แ หง ชาติ ใ นเรื่อ งเดีย วกั น ของรัฐ นั้น

รั ฐ นั้ น
วิ ธีปฏิ บัติ
ใน

the difference which exists between one or more features of an
international standard and the corresponding national practice of that
State.

Article 39

Endorsement of certificates and
licenses

ขอ ๓๙
การสลัก หลังใบสํา คัญ หรือใบอนุญ าต

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

(ก) อากาศยานลําหนึ่งลําใด หรือชิ้นสวนของอากาศยานนั้ น ซึ่ ง มี ม าตรฐาน

an international standard of airworthiness or performance, and which

ระหว า งประเทศว า ด ว ยความสมควรเดิ น อากาศ หรื อ การแสดงคลุมถึ งอยู แ ล ว แต

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

ไมเ ขา เกณฑมาตรฐานนั้น ดวยประการใด ๆ ในขณะที่ออกใบสํา คัญ ให สลักหลัง

certification, shall have endorsed on or attached to its airworthiness

ใบสําคัญสมควรเดินอากาศที่ออกใหหรือทําหนังสือแนบโดยแจงรายละเอี ย ดในส ว น

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

ที่ไมเ ขา เกณฑไว ให พรอมบู รณ
(ข) บุค คลใดถือใบอนุ ญ าตซึ่ง ตนไมเ ขา เกณฑ เ ต็ มตามเงื่ อ นไขที่ ว างไว ใ น

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

มาตรฐานระหว า งประเทศตามชั้ น ของใบอนุ ญ าตหรื อ ใบสํา คั ญ ที่ ต นถื อ ให ส ลั ก

the conditions laid down in the international standard relating to the

หลั ง ใบอนุ ญ าตของบุ ค คลนั้น หรือ ทํา หนังสื อ แนบ

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

เงื่อ นไขเช น วา นั้ น โดยพรอมบู รณ

โดยแจงรายการที่ ไม ตรงกั บ

attached to his license a complete enumeration of the particulars in
which he does not satisfy such conditions.

Article 40

Validity of endorsed certificates
and licenses

ขอ ๔๐
ความสมบูรณของใบสําคัญและใบอนุญาตที่ถูกสลักหลัง

No aircraft or personnel having certificates or licenses so endorsed

หามมิใหอ ากาศยานหรือ ผูประจํา หน า ที่ซึ่ งมี ใบสํา คัญ หรือใบอนุ ญ าตที่ ถูก สลั ก

shall participate in international navigation, except with the permission of

หลัง เชน วา เข า มีสว นร วมในการเดิน อากาศระหว างประเทศ นอกจากจะได รับ

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

อนุญ าตจากรั ฐ หนึ่ง หรื อ หลายรั ฐ ที่เ ปน เจา ของอาณาเขตที่ อ ากาศยานหรื อ ผู

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

ประจํา หน า ที่ นั้ น เข า ไป

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

หรื อ ชิ้ น ส ว นใดของอากาศยานซึ่ ง ตองมีใบสํา คัญ ในรัฐ ใดนอกจากรัฐ ซึ่ง อากาศ

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

ยานหรื อ ชิ้น สว นนั้นไดรับใบสํา คัญ ในชั้ น ต นใหอ ยูในดุล ยพินิ จ ของรั ฐ ที่อ ากาศยาน

การจดทะเบี ย น

หรื อ การใช อ ากาศยานเช น ว า นั้ น

หรือ ชิ้น ส ว นนั้ น ถู ก นํา เขาไป

Article 41

Recognition of existing
standards
of airworthiness
The provisions of this Chapter shall not apply to aircraft and aircraft

ขอ ๔๑
การยอมรั บนั บถือ มาตรฐานความสมควร
เดิน อากาศที่ใช อ ยู

บทบัญญัติแหงหมวดนี้มิใหใชบังคับแกอากาศยานหรือเครื่ องบริ ภั ณ ฑ อ ากาศ

equipment of types of which the prototype is submitted to the

ยานแบบต า ง ๆ ซึ่ งไดเ สนอต น แบบไปยังเจาหนาที่แหงชาติผูมีอํานาจ เพื่อขอให

appropriate national authorities for certification prior to a date three

ออกใบสําคัญก อ นวั น ครบสามป ห ลั ง จากวั น ที่ ต กลงเลื อ กใช ม าตรฐานระหวา ง

years after the date of adoption of an international standard of

ประเทศวา ด ว ยความสมควรเดิ น อากาศของเครื่ องบริภัณ ฑเ ชน ว า นั้น

airworthiness for such equipment.

Article 42

Recognition of existing
standards
of competency of personnel
The provisions of this Chapter shall not apply to personnel whose

ขอ ๔๒
การยอมรับนั บถือมาตรฐานความสามารถ
ของผู ประจํา หน า ที่ที่ใชอ ยู

บทบัญ ญัติ แ ห ง หมวดนี้ มิ ให ใชบังคับแกผู ประจํา หน า ที่ซึ่ งมี ใบอนุ ญ าตที่ อ อก

licenses are originally issued prior to a date one year after initial

ใหในชั้น ตน กอ นวัน ครบหนึ่งป ห ลังจากเริ่มการตกลงเลือกใชมาตรฐานระหวาง

adoption of

an international standard of qualification for such

ประเทศวาดวยคุณ สมบัติสํา หรั บผู ประจํา หน า ที่ เ ชน วา นั้น แต บทบั ญ ญัติดั งกล าวให

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

ใชบังคั บไดแ กผู ประจํา หน า ที่ทั้งหมดในกรณีที่มีใบอนุ ญ าตซึ่งยั งสมบู รณ อ ยู เ มื่อ ห า

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

ปห ลั ง จากวั น ตกลงเลือกใชมาตรฐานเชน ว า นั้น

standard.

PART II

ภาค ๒

THE INTERNATIONAL CIVIL

องค การการบิ น พลเรื อ นระหวางประเทศ
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AVIATION ORGANIZATION
CHAPTER VII

หมวด ๗

THE ORGANIZATION

องค ก าร

Article 43

ขอ ๔๓

Name and composition

ชื่ อ และองค ประกอบ

An organization to be named the International Civil Aviation

ใหจัดตั้งองคการขึ้นโดยอนุสัญญานี้องคการหนึ่ง ชื่อวา องคการการบินพลเรือน

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

ระหวางประเทศ องคการนี้ประกอบด ว ยสมั ช ชาหนึ่ ง คณะมนตรี ค ณะหนึ่ ง และ

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

องค ก ารคณะอื่น ๆ ตามที่จํา เปน

Article 44

ขอ ๔๔

Objectives

วัต ถุ ประสงค

The aims and objectives of the Organization are to develop the

ความมุ ง หมายและวั ต ถุประสงคขององค การนี้ มี เ พื่ อ วัฒ นาการหลั ก การและ

principles and techniques of international air navigation and to foster the

หลัก เทคนิ ค ของการเดิน อากาศระหวางประเทศ

planning and development of international air transport so as to:

วิวัฒ นาการของการขนส ง ทางอากาศระหวา งประเทศเพื่ อ ที่จ ะ

(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;

และทํา นุการวางผั ง และ

(ก) ประกัน การขยายตั วของการบิน พลเรือ นระหว า งประเทศทั่ว โลกให
เปน ไปโดยปลอดภั ย และเปน ระเบี ย บ
(ข) สง เสริ มศิ ล ปแห ง การออกแบบอากาศยาน

และการดํา เนิ น การบิ นให

ไปสู ความมุงประสงค ในทางสั น ติ

(c) Encourage the development of airways, airports, and
air navigation facilities 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

(ค) สง เสริ มวิวัฒ นาการของทางบิน ท า อากาศยาน และเครื่ องอํา นวยความ
สะดวกในการเดิ น อากาศสํา หรั บการบิน พลเรือ นระหว างประเทศ
(ง) สนองความตองการของประชาชาติ ข องโลก ในการขนส ง ทางอากาศที่
ปลอดภั ย สม่ํา เสมอ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และถูก หลัก เศรษฐกิจ
(จ) ปองกั น กษั ย เศรษฐกิ จ อัน เกิด ขึ้ น โดยการแขงขัน ที่ไม ชอบด ว ยเหตุ ผ ล
(ฉ) ประกัน ว าบรรดาสิ ท ธิ ของรัฐ ผูทํา สัญ ญาจะไดรับการเคารพโดยเต็ ม ที่

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;

และประกั น ว า รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาทุ ก รั ฐ จะมี โ อกาสที่ เ ป น ธรรม

ในการดํา เนิ น สาย

การบิ น ระหว า งประเทศ
(ช) หลีก เลี่ย งการเลือกปฏิบัติ ร ะหว างรัฐ ผูทํา สัญ ญา

(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.

(ซ) ส ง เสริ ม ความปลอดภั ย ในการบิ น สํา หรั บ การเดิ น อากาศระหว า ง
ประเทศ
(ฌ) ส ง เสริ ม วิ วั ฒ นาการของด า นต า ง ๆ

ทั้ ง หมดแห ง การเดิ น อากาศ

พลเรื อ นระหว า งประเทศโดยทั่ว ๆ ไป

Article 45

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

ขอ ๔๕
สํา นัก ถาวร
สํา นัก ถาวรขององค การนี้ จ ะอยู ณ ที่ซึ่ งจะไดกํา หนดในการประชุมครั้งสุดทาย

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

ของสมัชชาระหวางกาลแหงองคการการบิ น พลเรือ นระหวา งประเทศชั่ ว คราว

ซึ่ ง

Provisional International Civil Aviation Organization set up by the Interim

จั ด ตั้งขึ้น โดยความตกลงระหว า งกาลว า ด ว ยการบิ น พลเรื อ นระหว า งประเทศที่ ได

Agreement on International Civil Aviation signed at Chicago on

ลงนามกัน ที่ เ มืองชิค าโก เมื่ อ วั น ที่ ๗ ธั น วาคม ๑๙๔๔ สํา นั ก ขององค ก ารอาจย า ย

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

ไปที่ อื่ น ได เ ป น การชั่ ว คราวโดยคํา วินิ จ ฉัย ของคณะมนตรี

decision of the Council.
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[The permanent seat of the Organization shall be at such

[สํา นัก ถาวรขององคการนี้ จ ะอยู ณ ที่ซึ่ งจะไดกํา หนดในการประชุ ม

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

ครั้ งสุด ทา ยของสมัช ชาระหว า งกาลแหงองคการการบิ น พลเรือ นระหว า ง

Assembly of the Provisional International Civil Aviation

ประเทศชั่ ว คราว ซึ่ งจั ด ตั้ งขึ้ น โดยความตกลงระหว า งกาลว า ด วยการบิ น

Organization set up by the Interim Agreement on International

พลเรือ นระหวา งประเทศที่ ไดล งนามกัน ที่เ มื องชิค าโก

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

ธั น วาคม ๑๙๔๔ สํา นักขององคก ารอาจยายไปที่อื่นได เ ปน การชั่ ว คราว

seat may be temporarily transferred elsewhere by decision of

โดยคํา วินิ จ ฉัย ของคณะมนตรี และอาจยายไปที่อื่ น แบบถาวรไดโ ดยคํา

the Council, and otherwise than temporarily by decision of the

วินิ จ ฉั ย ของสมั ช ชา คํา วินิจ ฉั ย ของสมั ช ชาดังกลา วจะต องไดม าจากการ

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

ลงคะแนนเสียงตามจํา นวนที่ระบุโ ดยสมัช ชา จํา นวนคะแนนเสี ย งที่ จ ะ

specified by the Assembly.

ระบุ นั้ น จะต อ งไม น อ ยกว า

The number of votes so specified will not be less than three4
fifths of the total number of contracting States.]

สามในห า ของจํา นวนรัฐ ผูทํา สัญ ญาทั้งหมด]

Article 46

๑๐

การประชุ มครั้ง แรกของสมัช ชา
การประชุ ม ครั้ ง แรกของสมั ช ชาให ค ณะมนตรี ร ะหว า งกาลแห งองค ก ารการ

Interim Council of the above-mentioned Provisional Organization as

บิน พลเรือ นระหวา งประเทศชั่ว คราวดั ง กล า วข า งต น เป น ผู เ รี ย กประชุ ม โดย

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

กํา หนดเวลาและสถานที่

to be decided by the Interim Council.

ในทั น ทีที่อ นุสัญ ญานี้ ไดเ ริ่ มใช

Article 47

Legal capacity

๗

ขอ ๔๖

First meeting of Assembly
The first meeting of the Assembly shall be summoned by the

เมื่อ วั น ที่

ตามที่ ค ณะมนตรี ร ะหว า งกาลจะได วิ นิ จ ฉั ย ตกลง

ขอ ๔๗
อํา นาจทางกฎหมาย

The Organization shall enjoy in the territory of each contracting

องคการนี้จะมีสิทธิทางกฎหมายตามที่จําเปน เพื่อปฏิบัติการหนาที่ขององคการ

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

ในอาณาเขตของรัฐผูทําสัญญาแตละรัฐ และจะให องคการนี้มีฐ านะเปน นิ ติ บุค คล

functions. Full juridical personality shall be granted wherever compatible

โดยสมบูรณเ ท า ที่ พ อจะทํา ได ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมายของรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ ง

with the constitution and laws of the State concerned.

CHAPTER VIII
THE ASSEMBLY

หมวด ๘

Article 48

ขอ ๔๘

Meetings of Assembly and voting

การประชุมของสมั ช ชาและการออกเสี ย ง

4

สมัช ชา

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

35
(ก) จะมีการประชุ มสมัชชาประจํา ปทุ ก ป

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

ประชุม

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

วิ ส ามั ญ จะกระทํา เมื่ อ ใดก็ ได

request of any ten contracting States addressed to the Secretary

สัญ ญามีจํา นวนสิ บรัฐ ร วมกั น ร องขอไปยั ง เลขาธิก าร

และให ค ณะมนตรี เ ป น ผู เ รี ย ก

โดยกํา หนดเวลาและสถานที่ต ามที่ เ ห็ น สมควร

การประชุ ม สมั ช ชา

โดยคณะมนตรี เ ปน ผูเ รียกประชุมหรื อ โดยรั ฐ ผู ทํา

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

[(ก) จะมีการประชุ มสมั ชชาไมน อ ยกวา หนึ่ง ครั้งทุกสามป และให

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

คณะมนตรีเปนผูเรียกประชุม

and place. Extraordinary meetings of the Assembly may be

เห็น สมควร การประชุมสมัช ชาวิส ามั ญ จะกระทํา เมื่อ ใดก็ได โดยคณะ

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

มนตรีเปนผูเรียกประชุมหรือโดยรัฐผูทําสัญญามีจํา นวนสิ บรัฐ ร วมกั น รอ ง

of any ten contracting States addressed to the Secretary
5
General.]

ขอไปยัง เลขาธิ ก าร]

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

โดยกําหนดเวลาและสถานที่ ต ามที่

๑๑

[(ก) จะมี การประชุมสมั ชชาไมนอ ยกว า หนึ่ง ครั้งทุ ก สามป และให

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

คณะมนตรีเ ป น ผู เ รียกประชุม

โดยกํา หนดเวลาและสถานที่ ต ามที่

and place. Extraordinary meeting of the Assembly may be held

เห็น สมควร การประชุมสมัช ชาวิส ามัญ จะกระทํา เมื่อ ใดก็ได โดยคณะ

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

มนตรีเปนผูเรียกประชุมหรือโดยรัฐผูทําสัญญามีจํานวนไมน อ ยกว า หนึ่ ง

not less than one-fifth of the total number of contracting States
6
addressed to the Secretary General.]

ในหา ของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาทั้งหมดร วมกั น ร องขอไปยั ง เลขาธิ ก าร]

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

(ข) รัฐ ผูทํา สัญ ญาทั้ งหมดมีสิท ธิ เ ทา เที ยมกัน ในการสงผู แ ทนเขาไปร วมใน

๑๒

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

การประชุ มของสมัช ชา

entitled to one vote. Delegates representing contracting States may be

บรรดาผู แ ทนของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาอาจนํา ที่ปรึ กษาฝา ยเทคนิ ค มาชวยงานได

assisted by technical advisers who may participate in the meetings but

ปรึก ษาเหล า นั้น เข า ร วมในการประชุ มได แ ตไมมีสิ ท ธิอ อกเสีย ง

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

และรัฐ ผูทํา สัญ ญาแตล ะรัฐ มีสิท ธิ อ อกเสี ย งหนึ่ งเสี ย ง

(ค) สํา หรั บการประชุมสมัช ชา
สัญ ญาเปนองคประชุม

ที่

ใหถื อ จํา นวนข างมากของบรรดารั ฐ ผู ทํา

การลงมติวินิ จ ฉัย ของสมั ชชาใหถื อ เอาเสี ยงข างมากเป น

ประมาณ เว นไวแ ต จ ะมีบัญ ญัติ ไวเ ป น อยางอื่ น ในอนุสั ญ ญาฉบับนี้

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

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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Department of Aviation : กรมการบิ น พาณิ ช ย

Article 49

ขอ ๔๙

Powers and duties of Assembly
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

อํา นาจและหน า ที่ข องสมัช ชา
อํา นาจและหน า ที่ข องสมั ช ชามีดั งนี้
(ก) เลือ กตั้ง นายกขององคก าร และเจา หนา ที่อื่น ๆ ในการประชุ มแตล ะครั้ ง
(ข) เลือ กตั้งรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาที่จ ะเขา เปน ผู แ ทนในคณะมนตรี ตามความใน
หมวด ๙

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

และปฏิ บั ติ ก ารตอไปตามที่

เห็น สมควร กั บวินิ จ ฉัย เรื่องใด ๆ ที่ค ณะมนตรีเ สนอมา
(ง) กํา หนดกฎวิ ธี ดํา เนิ น การประชุ ม สมั ช ชา และจั ด ตั้ ง คณะกรรมาธิ ก าร

desirable;
(e)

(ค) สอบสวนรายงานของคณะมนตรี

Vote an annual budget and determine the financial

arrangements of the Organization, in accordance with the provisions
of Chapter XII;

ช ว ยงานตามที่ เ ห็ น ว า จํา เป น และพึ ง ปรารถนา
(จ) ออกเสีย งอนุมัติ งบประมาณประจํา ป และกํา หนดข อ ตกลงทางการเงิ น
ขององคก าร ตามความในหมวด ๑๒

[(e) Vote annual budgets and determine the financial

[(จ) ออกเสี ย งอนุมัติ งบประมาณประจํา ปทั้ง หลาย และกํา หนด
๑๓

arrangements of the Organiza-tion, in accordance with the
7
provisions of Chapter XII;]

ข อ ตกลงทางการเงิ น ขององคก าร ตามความในหมวด ๑๒]

(f)

(ฉ)

ตรวจสอบรายจ า ย และอนุมัติบัญ ชีขององค ก าร

(ช)

ส ง เรื่ อ งใด ๆ ภายในขอบเขตการปฏิ บั ติ ง านขององคการไปยั ง คณะ

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

(ซ)

action;
(h)

มนตรี คณะกรรมาธิการชว ยงานหรือไปยั งองค ค ณะอื่ นใด ตามที่ เ ห็ น สมควร

Delegate to the Council the powers and authority

มอบอํานาจและหนาที่ที่จําเปนหรือพึงปรารถนาใหแ กค ณะมนตรี

เพื่ อ

ปฏิบัติ ห นา ที่ ขององค ก าร และจะเพิก ถอนหรือ แกไขการมอบอํา นาจนี้เ มื่อ ใดก็ ได

necessary or desirable for the discharge of the duties of the
Organization and revoke or modify the delegations of authority at

(ฌ) ปฏิบัติต ามบทบั ญ ญัติ ใ นหมวด ๑๓ เฉพาะที่เกี่ยวขอ ง

any time;
(i)

Carry out the appropriate provisions of Chapter XIII;

(j)

Consider proposals for the modification or amendment of

(ญ) พิจารณาขอเสนอเพื่อแกไขหรือเพิ่มเติมบทบัญญัติแ หงอนุสัญ ญาฉบั บนี้

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

และถา เห็ น ชอบกับข อ เสนอนั้ น ก็ แ นะนําไปยังบรรดารัฐ ผูทํา สัญ ญาตามความใน

recommend them to the contracting States in accordance with the

หมวด ๒๑

provisions of Chapter XXI;
(k)

Deal with any matter within the sphere of action of the

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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(ฎ)

พิจารณาเรื่องใด ๆ ที่อยูภายในขอบเขตการปฏิบัติงานขององคการซึ่ง

มิไดมีกําหนดไวชัดแจงวาเปนหนาที่ของคณะมนตรี

CHAPTER IX
THE COUNCIL

คณะมนตรี

Article 50

ขอ ๕๐

หมวด ๙

Composition and election of
Council

องค ป ระกอบและการเลื อ กตั้ ง คณะมนตรี

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

(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา และใหประกอบด ว ย

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

รัฐ ผูทํา สัญ ญายี่สิ บเอ็ด รัฐ ซึ่ ง สมัช ชาเปน ผูเ ลื อ กตั้ง การเลื อ กตั้ งใหก ระทํา ในการ

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

ประชุ มครั้ ง แรกของสมั ช ชา และหลัง จากนั้นใหมีก ารเลือ กตั้ งทุก ๆ สามป สมาชิ ก

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

ของคณะมนตรีที่ ไดถู ก เลื อ กตั้ งดั งกลาวใหอ ยูในตํา แหนง จนถึง คราวเลือ กตั้ ง ครั้ ง

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

ต อไป

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

[(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา

และให

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

ประกอบด ว ยรั ฐ ผูทํา สัญ ญายี่สิ บเจ็ด รัฐ ซึ่ ง สมัช ชาเปน ผู เ ลือ กตั้ง การ

contracting States elected by the Assembly. An election shall

เลือ กตั้งใหก ระทําในการประชุมครั้ง แรกของสมั ช ชา และหลัง จากนั้น ใหมี

be held at the first meeting of the Assembly and thereafter

การเลือกตั้งทุก ๆ สามป สมาชิกของคณะมนตรีที่ ไดถู ก เลือ กตั้ งดังกล า ว

every three years, and the members of the Council so elected
8
shall hold office until the next following election.]

ให อ ยูในตํา แหนง จนถึ ง คราวเลื อ กตั้ ง ครั้ งต อไป]

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

๑๔

[(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมั ช ชา

to the Assembly. It shall be composed of thirty contracting

ประกอบด ว ยรัฐ ผูทํา สั ญ ญาสามสิบรัฐ

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

เลื อ กตั้ งใหก ระทําในการประชุ มครั้ ง แรกของสมั ช ชา และหลั ง จากนั้ น ใหมี

the first meeting of the Assembly

การเลือกตั้งทุก ๆ สามป สมาชิกของคณะมนตรี

and thereafter every three years, and the members of the

ที่ไดถู ก เลือ กตั้งดังกล าวใหอ ยู ในตํา แหนง จนถึง คราวเลื อ กตั้ ง ครั้งตอไป]

Council so elected shall hold office until the next following
9
election.]
[(a) The Council shall be a permanent body responsible

ซึ่ง สมัช ชาเปน ผู เ ลือ กตั้ง

และให
การ

๑๕

[(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา

และให

8

This is the text of the Article as amended by the 13 th (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
คํา แปลอย า งไม เ ป น ทางการ ตั ว บทของข อ นี้ ไ ด รั บ การแก ไ ขโดยการประชุ ม สมั ช ชา (สมั ย วิ ส ามั ญ ) ที่ สิ บ สาม เมื่ อ วั น ที่ ๑๙
มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๐๔ มี ผ ลใช บั ง คั บ เมื่ อ วั น ที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่ ง ณ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มี รั ฐ ที่ ใ ห
สั ต ยาบั น แล ว ๑๒๕ รั ฐ ประเทศไทยได ม อบสั ต ยาบั น สารเมื่ อ วั น ที่ 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
คํา แปลอย า งไม เ ป น ทางการ ตั ว บทของข อ นี้ เ ป น ไปดั ง ที่ ไ ด รั บ การแก ไ ขโดยการประชุ ม สมั ช ชา (สมั ย วิ ส ามั ญ ) ที่ สิ บ เจ็ ด เมื่ อ
วั น ที่ 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

ประกอบดว ยรัฐ ผูทํา สั ญ ญาสามสิบสามรัฐ ซึ่ง สมัช ชาเปน ผู เ ลื อ กตั้ง การ

contracting States elected by the Assembly. An election shall

เลื อ กตั้ งใหก ระทําในการประชุ มครั้ ง แรกของสมั ช ชา และหลั ง จากนั้ นให มี

be held at the first meeting of the Assembly and thereafter

การเลื อ กตั้ งทุก ๆ สามป สมาชิ ก ของคณะมนตรีที่ไดถูกเลือกตั้งดังกลาว

every three years, and the members of the Council so elected
10
shall hold office until the next following election.]

ใหอยูในตําแหนงจนถึง คราวเลือ กตั้ง ครั้งตอไป]

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

๑๖

[(ก) คณะมนตรีเปนองคคณะถาวรรับผิดชอบตอสมัชชา

และให

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

ประกอบดว ยรัฐ ผูทํา สัญ ญาสามสิบหกรัฐ ซึ่ ง สมัช ชาเปน ผู เ ลือ กตั้ง การ

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

เลือ กตั้งให ก ระทําในการประชุ มครั้ง แรกของสมัช ชา และหลั ง จากนั้ นให มี

the first meeting of the Assembly and thereafter every three

การเลือ กตั้งทุก ๆ สามป สมาชิ ก ของคณะมนตรีที่ไดถูกเลือกตั้งดังกลาว

years, and the members of the Council so elected shall hold
11
office until the next following election.]

ใหอยูในตําแหนงจนถึง คราวเลือ กตั้ง ครั้งตอไป]

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

(ข) ในการเลือ กตั้งสมาชิก ของคณะมนตรีนั้น สมัช ชาจะต องใหมีผู แ ทนที่

๑๗

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

เพี ยงพอ (๑) จากบรรดารัฐ ซึ่งมีความสํา คั ญ ยิ่ ง ในการขนส ง ทางอากาศ (๒) จาก

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

บรรดารัฐ ซึ่งไม เ ข า เกณฑนั้น แตซึ่ งไดใหความอุด หนุน เป น อย างมากในการจั ด หา

contribution to the provision of facilities for

เครื่องอํา นวยความสะดวกสําหรับการเดิ น อากาศ

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

พลเรื อ นระหว า งประเทศ และ (๓) จากบรรดารั ฐ ซึ่ ง ไม เ ขา เกณฑ เ หล า นั้ น แต ถ า

included whose designation will insure that all the major geographic

ไดเ ลื อ กตั้ งแล ว เปน ที่แ นวา จะมีผู แ ทนในคณะมนตรีจ ากบรรดาเขตแคว น ใหญ

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

ของโลกในทางภูมิศ าสตรทั่ ว ถึงกัน ถ าสมาชิ ก ในคณะมนตรีว างลงให ส มั ช ชาเลือ ก

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

ตั้งขึ้ น แทนโดยเร็ว ที่สุ ด เท า ที่จะได รัฐ ผูทํา สัญ ญาซึ่งไดรับเลื อ กตั้ง มาแทนในคณะ

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

มนตรีนั้น ย อ มอยูในตํา แหนงไดเ พีย งเท า กํา หนดเวลาที่เ หลื อ อยู ข องสมาชิ ก ซึ่ ง ตน

unexpired portion of its predecessor's term of office.

แทน

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

(ค) ผูแ ทนของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญา ซึ่ งอยูใ นคณะมนตรีจ ะเกี่ยวของเปนตัวการใน

be actively associated with the operation of an international air service

การดําเนินบริการเดินอากาศระหวางประเทศ

or financially interested in such a service.

บริ ก ารเชน ว า นั้นไม ได

Article 51

President of Council
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

10

ๆ

หรือ มีสวนไดเ สี ย ในทางการเงิ น กั บ

ขอ ๕๑
นายกมนตรี
ใหคณะมนตรีเลือกตั้งนายกของคณะขึ้นเพื่อรับตําแหนงเปน เวลาสามป
ครบกํา หนดแลวอาจไดรับเลื อ กตั้ งกลับเปน อีกได

เมื่ อ

นายกมนตรี ไมมีสิท ธิ อ อกเสี ย ง

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

คณะมนตรี จ ะตอ งเลื อ กตั้ ง รองนายกคนหนึ่ ง หรือ หลายคนจากบรรดาสมาชิกของ

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

คณะ รองนายกมนตรีคงมีสิทธิออกเสียงในขณะที่ทํา งานแทนนายกมนตรี นายก

be selected from among the representatives of the members of the

มนตรี ไมจํา ตองเลือกจากบรรดาผูแทนของสมาชิกในคณะมนตรี แตถ า ผู แ ทนคนใด

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

ไดรับเลือ กตั้ง ใหถื อ ว า ตํา แหน งของผูนั้ น ว า งลง และใหรัฐ ที่ ส มาชิ ก นั้น เป น ผู แ ทนตั้ ง

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

คนใหมมาแทน หน า ที่ข องนายกมนตรีมีดั งนี้

President shall be to:

(ก)

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

เรียกประชุมคณะมนตรี

เรียกประชุมคณะกรรมการการขนส ง ทาง

อากาศ และคณะกรรมาธิ ก ารการเดิน อากาศ

Committee, and the Air Navigation Commission;
(b) Serve as representative of the Council; and

(ข)

กระทํา หน า ที่เ ปน ผู แ ทนของคณะมนตรี และ

(c) Carry out on behalf of the Council the functions which

(ค)

ปฏิ บั ติ ก ารแทนคณะมนตรี ใ นการหน า ที่ ซึ่ ง คณะมนตรี มอบหมายให

the Council assigns to him.

Article 52

ขอ ๕๒

Voting in Council

การออกเสีย งในคณะมนตรี

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

การวินิจ ฉั ย ตกลงของคณะมนตรี จ ะตอ งเปนไปตามความเห็ น ชอบของ

members. The Council may delegate authority with respect to any

สวนมากของสมาชิก ทั้ง หมดในคณะมนตรี

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

คณะกรรมการอั น ประกอบด ว ยสมาชิก ของคณะมนตรีปฏิบัติ แ ทนได เ กี่ ย วกั บเรื่ อ ง

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

หนึ่ง เรื่ อ งใดโดยเฉพาะ การวินิ จ ฉัย ตกลงของคณะกรรมการใด ๆ ของคณะมนตรี

interested contracting State.

นั้น รัฐ ผูทํา สั ญ ญาที่มีส วนไดเ สี ย อาจร องอุทธรณ ตอ คณะมนตรีได

Article 53

คณะมนตรีอาจมอบอํานาจให

ขอ ๕๓

Participation without a vote

การเขา มีส ว นรว มโดยออกเสียงไมได

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

รัฐ ผูทํา สัญ ญารัฐ หนึ่ งรัฐ ใดยอ มเข า มีสว นรวมในการพิจ ารณาของคณะมนตรี

consideration by the Council and by its committees and commissions of

และของคณะกรรมการ และคณะกรรมาธิก ารของคณะมนตรีไดในป ญ หาใด ๆ ซึ่ ง

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

กระทบถึงส วนไดเ สีย ของตน แต จ ะออกเสี ยงไม ได หามมิ ให ส มาชิ ก ของคณะมนตรี

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

ผูเ ปนภาคี แ ห งข อ พิพ าทออกเสี ยงในการพิ จ ารณาของคณะมนตรี ใ นเรื่องนั้ น

which it is a party.

Article 54

ขอ ๕๔

Mandatory functions of Council

การหนา ที่ ใ นอาณัติ ข องคณะมนตรี

The Council shall:

คณะมนตรี จ ะต อ ง

(a) Submit annual reports to the Assembly;

(ก)

เสนอรายงานประจํา ปต อ สมัช ชา

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

(ข)

ปฏิบัติตามคําสั่งของสมัชชา

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

และปฏิบัติหนาที่และข อ ผู ก พั น ที่ มีอ ยู กั บ

ตน ตามที่ วางไว ใ นอนุสัญ ญาฉบั บนี้

(c) Determine its organization and rules of procedure;
(d) Appoint and define the duties of an Air Transport

(ค)

กํา หนดสว นงานและกฎวิธีดํา เนิน การของตน

(ง)

แต งตั้ง คณะกรรมการการขนสง ทางอากาศขึ้น ชุด หนึ่ง โดยเลื อ กจากผู

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)

แทนที่เ ปน สมาชิก ของคณะมนตรีแ ละใหรับผิ ด ชอบตอ คณะมนตรี กั บกํา หนดหน า ที่
ของคณะกรรมการนั้น

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;

(จ)

จั ด ตั้ งคณะกรรมาธิ ก ารการเดิน อากาศขึ้ น ชุ ด หนึ่งตามความในหมวด ๕

(ฉ)

ดู แลปฏิบัติ ง านฝ า ยการเงิน ขององคการตามความในหมวด 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

(ช)

กํา หนดเงิน ชดเชยใหแ กน ายกมนตรี

(ซ)

แต งตั้ง เจ า หน า ที่หั ว หน า ฝายบริ ห ารคนหนึ่งใหมีตําแหนงเรียกวา

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

เลขาธิการ และวางวิธีการแตงตั้งเจาหนาที่อื่น ๆ ตามที่จํา เป น ตามความในหมวด
๑๑

international air services, including information about the costs of
operation and particulars of subsidies paid to airlines from public
(ฌ) รองขอ รวบรวม สอบและประกาศโฆษณาขอความเกี่ ย วกับการก า วหน า

funds;
(j)

Report to contracting States any infraction of this

ของการเดิ น อากาศ

และการดํา เนิน บริก ารเดิน อากาศระหว างประเทศ

รวมทั้ ง

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

ข อ ความที่ เ กี่ ย วกั บคา งวดของการดํา เนิ น การบิน และรายการเกี่ ย วกับเงิ น อนุ กู ล ที่

determinations of the Council;

จ ายใหแ ก ส ายการบิ น จากเงิ น ทุน สาธารณะ

(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)

(ญ) รายงานไปยั งบรรดารั ฐ ผูทํา สั ญ ญาถึง การละเมิ ด อนุสัญญาฉบับนี้
ตลอดจนการไมปฏิบัติตามคําแนะนําและการกํา หนดใด ๆ ของคณะมนตรี

Adopt, in accordance with the provisions of Chapter VI of

this Convention, international standards and recommended

(ฎ)

รายงานตอ สมัช ชาถึ ง การละเมิด อนุสัญ ญาฉบั บนี้

practices; for convenience, designate them as Annexes to this

สัญ ญาไม ปฏิบัติ การอั น เหมาะสม

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

บอกกล า วถึง การละเมิด นั้น แลว

(m) Consider recommendations of the Air Navigation

(ฏ)

ในกรณี ที่ รัฐ ผู ทํา

ภายในเวลาอัน ชอบด ว ยเหตุ ผ ลหลั ง จากที่ ได

ตกลงเลื อกใชมาตรฐานระหว า งประเทศและวิธี ปฏิบัติที่ แ นะนํา ตาม

Commission for amendment of the Annexes and take action in

บทบั ญ ญัติ ใ นหมวด ๖ แหงอนุสัญ ญาฉบับนี้ โดยกําหนดใหมาตรฐานและวิธีปฏิบัติ

accordance with the provisions of Chapter XX;

เปนภาคผนวกแหงอนุสั ญ ญาฉบั บนี้เ พื่อ ความสะดวก

(n)

Consider any matter relating to the Convention which

และแจงใหรัฐ ผูทํา สั ญ ญา

ทั้ ง หมดทราบถึ งการปฏิบัติที่ ได ก ระทําไป

any contracting State refers to it.
(ฐ)

พิ จ ารณาคํา แนะนํา ของคณะกรรมาธิ ก ารการเดิน อากาศเกี่ยวกับการ

แกไขเพิ่มเติมภาคผนวก และปฏิบัติการตอไปตามบทบั ญ ญัติ ใ นหมวด ๒๐
(ฒ) พิจารณาเรื่องใด

ๆ

เกี่ยวกับอนุสัญญานี้

ซึ่งรัฐผูทําสั ญ ญาส งให

พิจ ารณา

Article 55

ขอ ๕๕

Permissive functions of Council
The Council may:

การหนา ที่ ข องคณะมนตรีที่ อ นุ ญ าตใหทําได
คณะมนตรี อ าจ

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

(ก) ตั้ งกรรมาธิก ารการขนส ง ทางอากาศรองลงไปโดยถือ ภูมิภ าคหรื อ เหตุ อื่ น

desirable, create subordinate air transport commissions on a

เป น มูล ฐาน และกํา หนดรัฐ หรือ สายการบิน เปน หมูที่จ ะดํา เนิน การ เพื่ อ อํา นวย

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

ความสะดวกในการปฏิบัติ ตามความมุง หมายแหงอนุสัญ ญาฉบั บนี้

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

เห็น เป น การเหมาะสมและพึงปรารถนาตามความรูเ ห็น ที่ เ คยผ านมา

this Convention;
(b) Delegate to the Air Navigation Commission duties additional
to those set forth in the Convention and revoke or modify such

ทั้งนี้ใ นเมื่ อ

(ข) มอบหมายหนาที่ใหคณะกรรมาธิการการเดินอากาศปฏิบัติ เ พิ่ มเติ มจากที่
วางไวใ นอนุสัญ ญานี้ แ ละจะเพิก ถอนหรื อ แก ไขการมอบหมายอํา นาจเช น ว า นั้ น
เมื่อ ใดก็ได

delegations of authority at any time;



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

(ค) ดําเนินการวิจัยในดานตาง ๆ ทั้งหมดแหงการขนสงทางอากาศและการ

navigation which are of international importance, communicate the

เดิน อากาศ ซึ่ งมีความสํา คัญ ระหวางประเทศ ติ ด ต อ สง ผลของการวิจั ย ของตนไป

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

ยั งบรรดารั ฐ ผูทํา สัญ ญา
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ระหวางรั ฐ ผูทํา สัญ ญาในเรื่อ งการขนส ง ทางอากาศและการเดิ น อากาศ

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

(ง) ศึ ก ษาเรื่ อ งใด ๆ อั น กระทบถึ ง การจั ด วางและการดํา เนิ น การขนส ง

international air transport, including the international ownership

ทางอากาศระหว างประเทศ รวมทั้ งกรรมสิท ธิ์แ ละการดํา เนิ น การระหวางประเทศ

and operation of international air services on trunk routes, and

ในบริก ารเดิน อากาศระหวา งประเทศของเสน ทางบิ น สายใหญ

submit to the Assembly plans in relation thereto;

โครงการณวา ดว ยเรื่อ งเหลา นี้ต อ สมั ช ชา

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

(จ) สื บ สวนสถานการณ ใ ด

ๆ

และเสนอ

ซึ่ ง ปรากฏว า ก อ ให เ กิ ด อุ ป สรรคอั น จะ

situation which may appear to present avoidable obstacles to the

หลี ก เลี่ ย งได ต อ วิ วั ฒ นาการของการเดิ น อากาศระหว า งประเทศ ในเมื่ อ รั ฐ ผู ทํา

development of international air navigation; and, after such

สัญ ญารัฐ หนึ่ งรัฐใด รอ งขอ และทํา รายงานขึ้น ตามที่ปรากฏวา จํา เปน

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

CHAPTER X
THE AIR NAVIGATION
COMMISSION

คณะกรรมาธิก ารการเดิน อากาศ

Article 56

ขอ ๕๖

หมวด ๑๐

Nomination and appointment of
Commission
The Air Navigation Commission shall be composed of twelve members

การเสนอชื่อ และการแต งตั้ งคณะกรรมาธิก าร

ให ค ณะกรรมาธิ ก ารเดิ น อากาศประกอบด ว ยสมาชิ ก มี จํา นวนสิ บ สองคน

appointed by the Council from among persons nominated by contracting

แต ง ตั้ ง โดยคณะมนตรี โ ดยเลื อ กจากบุ ค คลที่รัฐ ผูทํา สัญ ญาเสนอชื่ อมา

บุ ค คล

States. These persons shall have suitable qualifications and experience

เหล า นี้จ ะต องมีคุณสมบัติและความชํานาญที่สมควรทางวิทยาศาสตร และวิ ธีปฏิ บัติ

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

ในการเดิน อากาศ คณะมนตรีจ ะร องขอใหรัฐ ผูทํา สั ญ ญาทั้ ง หลายเสนอชื่ อ ขึ้ น มา

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

คณะมนตรี เ ป น ผู แ ต ง ตั้ ง นายกแห งคณะกรรมาธิก ารการเดิ น อากาศ

Navigation Commission shall be appointed by the Council.
[The Air Navigation Commission shall be composed of

[ให ค ณะกรรมาธิก ารเดิน อากาศประกอบดว ยสมาชิ ก มีจํา นวนสิบ

fifteen members appointed by the Council from among persons

หา คน แตงตั้ ง โดยคณะมนตรีโ ดยเลือ กจากบุค คลที่รัฐ ผูทํา สัญ ญาเสนอ

nominated by contracting States. These persons shall have

ชื่อมา

suitable qualifications and experience in the science and

วิท ยาศาสตร และวิธี ปฏิบัติ ใ นการเดิ น อากาศ คณะมนตรีจ ะรองขอให รัฐ

practice of aeronautics. The Council shall request all

ผูทํา สัญ ญาทั้ง หลายเสนอชื่ อ ขึ้น มา

contracting States to submit nominations. The President of the

คณะกรรมาธิก ารการเดิน อากาศ]

บุค คลเหล า นี้จ ะต องมีคุ ณ สมบัติ แ ละความชํา นาญที่ ส มควรทาง

๑๘

คณะมนตรีเ ป น ผูแ ตงตั้ง นายกแห ง

Air Navigation Commission shall be appointed by the
12
Council.]
[The Air Navigation Commission shall be composed of

[ใหค ณะกรรมาธิ ก ารเดิ น อากาศประกอบดว ยสมาชิก มีจํา นวนสิบ

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 ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ ซึ่ ง ณ วั น ที่ ๓๐ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีรัฐที่ใหสัตยาบันแลว
๑๒๔ รัฐ ประเทศไทยไดมอบสัตยาบันสารเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๕
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nineteen members appointed by the Council from among

เกา คน แต งตั้ง โดยคณะมนตรี โ ดยเลือ กจากบุค คลที่รัฐ ผูทํา สั ญ ญาเสนอ

persons nominated by contracting States. These persons

ชื่ อมา บุ ค คลเหล า นี้ จ ะต อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละความชํา นาญ

shall
have suitable qualifications and experience in the science and

ที่ส มควรทางวิ ท ยาศาสตร และวิธี ปฏิบัติ ใ นการเดิน อากาศ คณะมนตรี

practice of aeronautics. The Council shall request all

จะรองขอใหรัฐ ผูทํา สัญ ญาทั้ง หลายเสนอชื่อ ขึ้น มา

contracting States to submit nominations. The President of the

แต งตั้ง นายกแห งคณะกรรมาธิก ารการเดิน อากาศ]

๑๙

คณะมนตรีเ ป น ผู

Air Navigation Commission shall be appointed by the
13
Council.]

Article 57

ขอ ๕๗

Duties of Commission
The Air Navigation Commission shall:
(a)

Consider, and recommend to the Council for adoption,

modifications of the Annexes to this Convention;
(b)

คณะกรรมาธิ ก ารการเดิน อากาศจะต อ ง
(ก)

พิจารณาและแนะนําไปยังคณะมนตรีใหตกลงเลือกใช

และแก ไข

ภาคผนวกแห งอนุสัญ ญาฉบับนี้

Establish technical subcommissions on which any

contracting State may be represented, if it so desires;
(c)

หน า ที่ข องคณะกรรมาธิก าร

Advise the Council concerning the collection and

(ข)

จั ด ตั้ ง คณะอนุ กรรมาธิการฝ า ยเทคนิค ขึ้น ตามที่เ ห็ น วา จํา เป น ซึ่ งรั ฐ ผู ทํา

สัญ ญาใด ๆ จะสงผูแ ทนไปรวมได

communication to the contracting States of all information which it
considers necessary and useful for the advancement of air

(ค)

แนะนํา คณะมนตรี ใ นเรื่องที่เ กี่ ย วกับการรวบรวมและการติ ด ต อ ขอ

ข อ ความต า ง

navigation.

ๆ

ที่เ ห็น ว า จํา เปน และเป น ประโยชน ในการก า วหน า ของการ

เดิ น อากาศจากบรรดารัฐ ผูทํา สั ญ ญา

CHAPTER XI
PERSONNEL

หมวด ๑๑

Article 58

ขอ ๕๘

Appointment of personnel

เจา หนา ที่

การแตงตั้ง เจา หน า ที่

Subject to any rules laid down by the Assembly and to the

ภายใตบังคับแหงกฎซึ่ งวางขึ้น โดยสมัช ชา และตามบทบั ญ ญัติ แ หงอนุ สั ญ ญา

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

ฉบับนี้ คณะมนตรีจ ะต องกํา หนดวิธี แ ตงตั้ง และการออกจากตํา แหนง การฝ ก อัต รา

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

เงิน เดือ น เบี้ย เลี้ย งและเงื่อนไขในการปฏิบัติ ง านของเลขาธิก ารและเจ า หน า ที่ อื่ น ๆ

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

แหงองค การนี้ และอาจจา งหรือใชค นชาติของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาใด ๆ ก็ ได

and other personnel of the Organization, and may employ or make use of
the services of nationals of any contracting State.

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
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Article 59

ขอ ๕๙

International character of
personnel

ลัก ษณะระหวา งประเทศของเจา หนา ที่

The President of the Council, the Secretary General, and

นายกมนตรี เลขาธิก าร และเจา หนา ที่อื่น ๆ จะต องไม แ สวงหาหรื อ รั บคํา สั่ ง

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

จากเจา หน า ที่อื่ น ใดนอกองค การนี้ในสวนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในความ

discharge of their responsibilities from any authority external to the

รับผิดชอบของตน

Organization. Each contracting State undertakes fully to respect the

ประเทศในความรับผิด ชอบของเจา หน า ที่โ ดยเต็มที่

international character of the responsibilities of the personnel and not to

อิทธิพลเหนือคนชาติของตนในการปฏิบัติง านในความรับผิด ชอบของเขาเหล า นั้ น

รัฐผูทํา สั ญ ญาแตล ะรัฐ รั บรองว า จะเคารพต อ ลั ก ษณะระหว า ง
และจะไมแสวงหาทางใช

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

Article 60

ขอ ๖๐

Immunities and privileges of
personnel

ความคุมกัน และเอกสิ ท ธิ ข องเจ า หน า ที่

Each contracting State undertakes, so far as possible under its

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองว าจะให น ายกมนตรี เลขาธิการ และเจาหนาที่

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

อื่น ๆ ขององคการนี้ไดรับความคุมกั น และเอกสิท ธิ ซึ่ ง เจา หน า ที่ แ หงองค ก าร

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

ระหว า งประเทศสาธารณะอื่น ๆ ที่มีตํา แหนง เทีย บเช น เดี ย วกั นไดรับเท า ที่ สามารถ

immunities and privileges which are accorded to corresponding

จะทําได ต ามวิธีดํา เนิน การทางรัฐธรรมนูญ ของตน

personnel of other public international organizations. If a general

ระหว า งประเทศทั่ วไปว า ด ว ยความคุมกัน

international agreement on the immunities and privileges of international

ระหว า งประเทศแลว นายกมนตรี เลขาธิ ก าร และเจา หนา ที่อื่น ๆ ขององค การนี้ จ ะ

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

ไดรับความคุมกัน และเอกสิ ท ธิที่ ให ไวต ามความตกลงระหวา งประเทศทั่ วไปฉบั บ

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

นั้น

ถ า มี ก ารตกลงทํา ความตกลง

และเอกสิท ธิ แ ห งพนัก งานพลเรื อ น

Organization shall be the immunities and privileges accorded under that
general international agreement.

CHAPTER XII
FINANCE

หมวด ๑๒

Article 61

ขอ ๖๑

การเงิน

Budget and apportionment of
expenses

งบประมาณและการแบงสว นค าใชจ า ย

The Council shall submit to the Assembly an annual budget, annual
statements of accounts and estimates

all

receipts

รายการบั ญ ชี เ งิ น ประจํา ป แ ละ

and

ประมาณการรายรับและรายจ า ยทั้งสิ้ น ต อ สมัช ชา สมั ช ชาจะออกเสียงลงมติ อ นุ มัติ

The Assembly shall vote the budget with whatever

งบประมาณ โดยมีก ารแก ไขได ต ามที่เ ห็น สมควร และจะแบ งส ว นคาใช จา ยของ

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

องคก ารระหวางรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาต า ง ๆ ตามมู ล ฐานซึ่ ง สมั ช ชาจะได กํา หนดเป น

assessments under Chapter XV to States consenting thereto, shall

คราว ๆ แต ย กเว น ไม ร วมการกําหนดจํานวนเงินที่รัฐตาง ๆ ไดยินยอมตามหมวด

apportion the expenses of the Organization among the contracting

๑๕ แลวเข า ในการแบงสว นดังกล า ว

expenditures.

of

คณะมนตรี ต อ งเสนองบประมาณประจํา ป

States on the basis which it shall from time to time determine.
[The Council shall submit to the Assembly annual budgets,

[คณะมนตรีต องเสนองบประมาณประจํา ปทั้ง หลาย รายการบั ญ ชี

annual statements of accounts and estimates of all receipts

เงิ น ประจํา ปแ ละประมาณการรายรับและรายจา ยทั้งสิ้น ตอ สมั ช ชา

and expenditures. the Assembly shall vote the budgets with

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

ตามที่เห็นสมควร และจะแบงสวนคาใชจายของ องค ก ารระหวางรั ฐ ผู ทํา

exception of assessments under Chapter XV to States

สัญ ญาตา ง ๆ ตามมู ล ฐานซึ่งสมัชชาจะไดกําหนดเปนคราว ๆ แตยกเวน

consenting thereto, shall apportion the expenses of the

ไมรวมการกํา หนดจํา นวนเงิ น ที่รัฐ ตา ง ๆ ไดยิ น ยอมตามหมวด ๑๕ แล ว

Organization among the contracting States on the basis which
14
it shall from time to time determine.]

เขา ในการแบ งสว นดั งกลา ว]

Article 62

ขอ ๖๒

Suspension of voting power
The Assembly may suspend the voting power in the Assembly and

๒๐

การถอนอํา นาจการออกเสี ย ง
สมัชชาอาจถอนอํานาจการออกเสียงของรัฐผูทําสัญญาใด ๆ ที่มิไดปฏิ บัติให

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

เป นไปตามข อ ผูก พั น ทางการเงิน

reasonable period its financial obligations to the Organization.

ดว ยเหตุ ผ ลสํา หรับ การออกเสี ย งในสมั ช ชาและในคณะมนตรี ได

Article 63

ซึ่ ง ตนมีอ ยูกั บองคก ารภายในระยะเวลาอัน สม
ขอ ๖๓

Expenses of delegations
and other representatives

ค าใชจ า ยของคณะผูแ ทนและผู แ ทนอื่น ๆ

Each contracting State shall bear the expenses of its own

รัฐผูทําสัญญาแตละรัฐรับที่จะออกเงินคาใชจายสําหรับคณะผู แ ทนของตนที่ ไป

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

รวมประชุมสมั ช ชา และจะออกคา จา ง ค า พาหนะ และค าใชจ า ยอื่น ๆ สํา หรั บ

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

บุค คลใด ๆ ที่ต นแต ง ตั้ ง ให ป ฏิ บั ติ ง านในคณะมนตรี ตลอดจนผู ที่ ต นเสนอชื่ อ

its nominees or representatives on any subsidiary committees or

หรื อ ผูแ ทนของตนที่ เ ข า อยูใ นคณะกรรมการหรื อ คณะกรรมาธิ การช ว ยงานแห ง

commissions of the Organization.

องค การนี้

CHAPTER XIII

หมวด ๑๓

OTHER INTERNATIONAL

ข อ ตกลงระหว า งประเทศอื่น ๆ

ARRANGEMENTS

Article 64

Security arrangements

ขอ ๖๔
ข อ ตกลงเพื่อ ความมั่ น คง

The Organization may, with respect to air matters within its

โดยการออกเสียงลงมติของสมัชชา องคการอาจกระทําขอ ตกลงอัน เหมาะสม

competence directly affecting world security, by vote of the Assembly

กับองคการทั่วไปใด ๆ ซึ่ งตั้งขึ้น โดยบรรดาชาติใ นโลกเพื่อ รักษาไวซึ่ งสั น ติ ภาพ แต

enter into appropriate arrangements with any general organization set up

ทั้งนี้ จ ะกระทําไดก็ เ ฉพาะที่ เ กี่ ย วกั บเรื่ อ งทางอากาศอัน อยูภ ายในอํา นาจของ

by the nations of the world to preserve peace.

องค การซึ่งกระทบถึ งความมั่ น คงในโลก

Article 65

Arrangements with other
international bodies
The Council, on behalf of the Organization, may enter into

14

ขอ ๖๕
ข อ ตกลงกับองค ค ณะระหวา งประเทศอื่น ๆ

คณะมนตรี อ าจกระทํา ความตกลงในนามขององค การกั บ องค ค ณะระหว า ง

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
คํา แปลอย า งไม เ ป น ทางการ ตั ว บทของข อ นี้ ไ ด รั บ การแก ไ ขโดยการประชุ ม สมั ช ชาครั้ ง ที่ แ ปด เมื่ อ วั น ที่ ๑๔ มิ ถุ น ายน 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

ประเทศอื่ น ๆ ได เพื่ อ รั ก ษาบริ ก ารรวมกันและเพื่อใหมีขอตกลงรวมกันเกี่ยวกับ

common services and for common arrangements concerning personnel

เจาหนาที่และโดยอนุมัติ ข องสมัช ชาอาจกระทํา ขอ ตกลงอย างอื่น ๆ เท า ที่จ ะทําให

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

กิ จการขององค ก ารสะดวกขึ้น

arrangements as may facilitate the work of the Organization.

Article 66

ขอ ๖๖

Functions relating to other
agreements

การหนา ที่ เ กี่ย วกับความตกลงอื่น ๆ

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

(ก) องคการนี้ จ ะตองปฏิบัติ ต ามการหนา ที่ที่วางไว ให โ ดยความตกลงว า ด ว ย

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

บริก ารเดิน อากาศระหวา งประเทศผ า นแดน และโดยความตกลงวา ดว ยการขนส ง

International Air Transport Agreement drawn up at Chicago on

ทางอากาศระหวางประเทศ ซึ่ งทํา ขึ้น ที่เ มื องชิค าโก เมื่ อ วัน ที่ ๗ ธั น วาคม ๑๙๔๔

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

ตามข อ กํา หนดและเงื่ อ นไขที่ ก ล าวไว ใ นความตกลงทั้ง สองฉบั บนั้น
(ข) สมาชิก ของสมัช ชาและของคณะมนตรีผูซึ่ งมิได ต กลงรั บความตกลงว า

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

ด วยบริ ก ารเดิ น อากาศระหว า งประเทศผา นแดน หรือ ความตกลงว า ด ว ยการขนส ง

accepted the International Air Services Transit Agreement or the

ทางอากาศระหว างประเทศ ซึ่งทํา ขึ้ น ที่เ มื องชิ ค าโก เมื่อ วัน ที่ ๗ ธัน วาคม ๑๙๔๔

International Air Transport Agreement drawn up at Chicago on

ไมมีสิ ท ธิ อ อกเสียงในปญ หาใด ๆ ที่ส งมายัง สมัช ชาหรือ คณะมนตรี ต ามบทบั ญ ญั ติ

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

แห ง ความตกลงที่ เ กี่ย วข อ ง

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

PART III

ภาค ๓

— การขนสงทางอากาศระหวางประเทศ

INTERNATIONAL AIR
TRANSPORT
CHAPTER XIV

หมวด ๑๔

INFORMATION AND REPORTS

ข า วสารและรายงาน

Article 67

ขอ ๖๗

File reports with Council
Each contracting State undertakes that its international

การสงรายงานตอ คณะมนตรี
รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บ รองว า จะให ส ายการบิ น ระหว า งประเทศของตน

airlines shall, in accordance with requirements laid down by the

ส งข อ ความตา ง

ๆ

ใหแ ก ค ณะมนตรีต ามข อ กํา หนดที่ ค ณะมนตรี ว างไว คื อ

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

รายงานการจราจร สถิติคางวด และรายการทางการเงินซึ่งนอกจากกะทงอื่น ๆ

statements showing among other things all receipts and the sources

แลว ต อ งแสดงรายรั บทั้ งสิ้น และแหลงกํา เนิด ของรายรับเหลา นั้น ดว ย

thereof.

CHAPTER XV

หมวด ๑๕

AIRPORTS AND OTHER

ทา อากาศยานและเครื่ องอํา นวยความสะดวก

AIR NAVIGATION FACILITIES

ในการเดิ น อากาศอย างอื่น ๆ

Article 68

ขอ ๖๘

Designation of routes and
airports

การกํา หนดเสน ทางบิน และท า อากาศยาน

Each contracting State may, subject to the provisions of this

ภายใตบังคับแหงบทบัญ ญัติ ใ นอนุสั ญ ญาฉบับนี้ รั ฐ ผูทําสัญญาแตละรัฐอาจ

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

กําหนดเสนทางบินภายในอาณาเขตของตน ซึ่ งบริ ก ารเดิ น อากาศระหวางประเทศ
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any international air service and the airports which any such service may

จะต องปฏิบัติ ต าม และกํา หนดทาอากาศยานซึ่งบริการเชนวานั้นจะใชได

use.

Article 69

ขอ ๖๙

Improvement of air navigation
facilities
If the Council is of the opinion that the airports or other air

การยั ง เครื่องอํา นวยความสะดวก
ในการเดิ น อากาศใหดีขึ้น
ถ า คณะมนตรีมีความคิด เห็น วา ทา อากาศยาน

หรือ เครื่ องอํา นวยความ

navigation facilities, including radio and meteorological services, of a

สะดวกในการเดินอากาศรวมทั้งบริ การวิ ท ยุแ ละอุตุนิ ยมวิ ท ยาของรัฐ ผูทํา สั ญ ญาไม

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

เพียงพอตามควรแกการดําเนินการของบริการเดินอากาศระหวางประเทศในปจ จุ บัน

efficient, and economical operation of international air services, present

หรือ ที่ดํา ริไวใหเ ปน ที่ปลอดภัย เป น ระเบีย บ มี ประสิทธิภาพ และถูกหลักเศรษฐกิจ

or contemplated, the Council shall consult with the State directly

คณะมนตรีจะปรึกษากั บ รั ฐ ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรง

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

กระทบกระเทือ นเพื่อ หาทางแก ไ ขสถานการณนั้น

which the situation may be remedied, and may make recommendations

การนี้ ถ า รั ฐ ผูทํา สั ญ ญาไมส ามารถปฏิบัติ ต ามคํา แนะนํา เหลา นั้น ก็ ไม ถื อ ว าได

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

กระทํา ผิด ฐานละเมิ ด อนุสัญ ญาฉบับนี้

และกั บ รั ฐ อื่ น

ๆ

ที่ ถู ก

และอาจทํา คํา แนะนํา ขึ้ น เพื่ อ

Convention if it fails to carry out these recommendations.

Article 70

ขอ ๗๐

Financing of air navigation
facilities
A contracting State, in the circumstances arising under the

การออกเงิ น ค า เครื่ องอํา นวยความสะดวก
ในการเดิน อากาศ
ในพฤติ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง ข อ

๖๙

รั ฐ ผูทํา สั ญ ญาอาจ

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

กระทํา ข อ ตกลงกับคณะมนตรี เพื่ อใหคํา แนะนํา เช น ว า นั้ น ประสิ ท ธิผ ล รัฐ นั้ น อาจ

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

สมัค รออกคา งวดอัน เกิ ด ขึ้น ตามขอ ตกลงเชน วา แตถ า รั ฐ นั้ นไมส มั ค ร คณะมนตรี

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

อาจตกลงที่ จ ะจัด หาเงิ น ทั้ง หมดหรื อ ส ว นหนึ่งของคา งวดเอง

so elect, the Council may agree, at the request of the State, to provide
for all or a portion of the costs.

Article 71

ขอ ๗๑

Provision and maintenance of
facilities
by Council

การจั ด หาและบํา รุงรั ก ษาเครื่ องอํา นวยความสะดวก
โดยคณะมนตรี

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

ถ า รัฐ ผูทํา สัญ ญารอ งขอ คณะมนตรีอ าจตกลงที่จ ะจัดใหมี จัด คนประจํา ทํา

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

การบํา รุ งรักษา และดํา เนิน งานทา อากาศยานท า ใดท า หนึ่ ง หรื อ ทั้ ง หมด และ

navigation facilities, including radio and meteorological services, required

เครื่ อ งอํา นวยความสะดวกในการเดิ น อากาศอื่ น

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

อุตุนิ ยมวิท ยา

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

เดิ น อากาศระหว า งประเทศของรั ฐ ผูทํา สัญ ญาอื่น ๆ เป น ไปโดยปลอดภั ย เป น

specify just and reasonable charges for the use of the facilities

ระเบี ย บ มีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และถู ก หลั ก เศรษฐกิ จ คณะมนตรี อ าจระบุ คาภาระที่

provided.

เปนธรรมและชอบดวยเหตุผลสําหรับการใชเครื่องอํา นวยความสะดวกที่จั ดให มีขึ้ น

ๆ

รวมทั้ ง บริ ก ารวิ ท ยุ แ ละ

ในอาณาเขตของรั ฐ นั้ น ซึ่ งจํา เปน เพื่ อใหการดํา เนิน การของบริ ก าร

นั้ นได

Article 72

Acquisition or use of land

ขอ ๗๒
การได มาซึ่งที่ดิ น หรือการใชที่ดิน

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

ในกรณีที่จํา เป น ต องใชที่ดิ น สํา หรั บเครื่องอํา นวยความสะดวก ซึ่ ง คณะมนตรี

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

เป น ผู จั ด หาเงิ น ให ทั้ ง หมดหรื อ แต บางสว นตามคํา รอ งขอของรัฐ ผูทํา สั ญ ญา รั ฐ นั้ น

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

จะต องจั ด หาที่ดิ น เองโดยเอาหลัก สิท ธิ ไวถ า ตนประสงค หรือ อํา นวยความสะดวก

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

ในการที่ค ณะมนตรีจะใชที่ดิ น นั้ น ตามข อ กํา หนดที่เ ป นธรรมและชอบด ว ยเหตุ ผ ล
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และเป นไปตามกฎหมายของรั ฐ ที่ เ กี่ย วขอ ง

Article 73

ขอ ๗๓

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

รายจ า ยและการกํา หนดจํา นวนเงิ น ทุน

ภายในจํา กัด แห งจํา นวนเงิ น ทุน ซึ่ง สมั ช ชาอาจอนุมัติ ใหค ณะมนตรี ใ ช ไ ด ต าม

the Assembly under Chapter XII, the Council may make current

หมวด ๑๒ คณะมนตรี อ าจเบิ ก จ า ยรายจา ยปจ จุบัน เพื่ อ ความมุงประสงค แ ห ง

expenditures for the purposes of this Chapter from the general

หมวดนี้จากงบเงินทุนทั่วไปขององคการ เงินทุนสําหรับลงทุนที่จําเปนตามความมุ ง

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

ประสงค แ ห ง หมวดนี้ ค ณะมนตรี จ ะต อ งกํา หนดจํา นวนเงิ นใหบรรดารั ฐ ผูทํา

required for the purposes of this Chapter in previously agreed

สัญ ญาที่ยิ น ยอมลงทุน

proportions over a reasonable period of time to the contracting States

เหล า นั้น แบงกัน ออกภายในระยะเวลาอั น ชอบดว ยเหตุ ผ ลตามสั ด ส ว นที่ได ต กลงกั น

consenting thereto whose airlines use the facilities. The Council may

ไวก อ นแลว

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

ประจําตามที่จํา เป น แบ งกัน ออกอี ก ดว ย

Article 74

คณะมนตรีอ าจกํา หนดจํา นวนเงินใหรัฐ ที่ยิ น ยอมออกเงิน ทุ น ทํา การ

ขอ ๗๔

Technical assistance
and utilization of revenues
When the Council, at the request of a contracting State, advances

ซึ่ ง สายการบิ น ของตนใช เ ครื่องอํา นวยความสะดวก

การช ว ยเหลื อ ทางเทคนิ ค และการใชรายได

ในกรณี ที่ ค ณะมนตรี จ า ยเงิ น ทุ น ไปก อ น

หรื อ จั ด ให มี ท า อากาศยานหรื อ

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

เครื่ อ งอํา นวยความสะดวกอื่ น ๆ โดยสมบูรณหรือเพียงบางสวนตามคํารองขอของ

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

รัฐผูทําสัญญา

assistance in the supervision and operation of the airports and other

เทคนิ ค ในการอํา นวยการและการดํา เนิ น การของท า อากาศยาน

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

อํา นวยความสะดวกนั้ น ด ว ยความยิ น ยอมของรั ฐ นั้ น

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

ค า ใช จ า ยในการดําเนินการทาอากาศยานและเครื่องอํานวยความสะดวกเชนวา

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

จากรายไดที่ไดรับจากการดําเนินการทาอากาศยานและเครื่ องอํา นวยความสะดวก

charges.

เหลา นั้น ตลอดจนคาภาระสํา หรับดอกเบี้ยและการไถถ อนผอนใชต น เงิน

Article 75

คณะมนตรี อ าจกํา หนดไวในขอ ตกลงถึง เรื่ องการช ว ยเหลื อ ทาง
และเครื่ อ ง

และถึ ง เรื่ อ งการจ า ยเงิ น

ขอ ๗๕

Taking over of facilities
from Council

การรั บมอบเครื่องอํา นวยความสะดวกจากคณะมนตรี

A contracting State may at any time discharge any obligation into

รัฐผูทําสัญญาอาจปฏิบัติใหพนขอผูกพันซึ่งตนไดกระทําไว ต ามข อ ๗๐ และ

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

ได รั บ มอบท า อากาศยานและเครื่ อ งอํา นวยความสะดวกอื่ น ๆ ซึ่ ง คณะมนตรี

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

จั ด ให มี ขึ้ น ในอาณาเขตของรัฐ นั้น ตามบทบัญ ญัติ แ หงขอ ๗๑ และ ๗๒ เมื่ อ ใดก็

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

ได โดยจ า ยเงิ น ให ค ณะมนตรี ต ามจํา นวนที่ ค ณะมนตรีเ ห็ น ว าชอบด ว ยเหตุ ผ ลใน

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

พฤติ การณ เ ช น นั้น ถา รั ฐ นั้ น พิ จ ารณาเห็น วา จํา นวนเงิน ที่ค ณะมนตรีกํา หนดไม ช อบ

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

ดว ยเหตุ ผ ล

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

สมัช ชาอาจยื น ยัน หรื อ แก ไขการวินิจ ฉั ย ของคณะมนตรีนั้น

ก็ อ าจอุทธรณไปยั ง สมัช ชาคั ด คา นการวินิ จ ฉั ย ของคณะมนตรี ได

Assembly may confirm or amend the decision of the Council.

Article 76

Return of funds

ขอ ๗๖
คื น เงิ น ทุน

Funds obtained by the Council through reimbursement under

เงิ น ทุน ที่ ค ณะมนตรีไดมาจากการจา ยคืน ตามขอ ๗๕ และจากการรับดอกเบี้ย

Article 75 and from receipts of interest and amortization payments under

และการไถถอนผอนใชตนเงินที่จายตามขอ ๗๔ นั้น ในกรณีที่ใ นตอนตน เงิ น ที่ จ า ย

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

ลว งหน าไปก อ นนั้ น รั ฐ ต า ง ๆ เป น ผู ออกตามขอ ๗๓ ใหจ า ยคืนใหแ กบ รรดารั ฐ ที่ ถู ก

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

กํา หนดจํา นวนแบ ง กั น ออกเงิ น ในตอนนั้ น ตามสัด ส ว นของการกํา หนดจํา นวนเดิ ม
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assessed in the proportion of their assessments, as determined by the

ซึ่ ง คณะมนตรีเ ปน ผูพิจ ารณากํา หนด

Council.

CHAPTER XVI

หมวด ๑๖

JOINT OPERATING

องค การดํา เนิ น การบิ น รวมกัน และบริการรวม

ORGANIZATIONS
AND POOLED SERVICES

Article 77

ขอ ๗๗

Joint operating organizations
permitted

อนุ ญ าตใหตั้ งองค การดํา เนิ น การบิน รวมกัน

Nothing in this Convention shall prevent two or more contracting

ไมมีข อ ความใดในอนุสัญ ญาฉบั บนี้ที่ปองกั น มิ ใหรัฐ ผูทํา สั ญ ญาสองรั ฐ หรื อ

States from constituting joint air transport operating organizations or

มากกวา ประกอบตั้งองคการดํา เนิน การขนส ง ทางอากาศรวมกัน หรื อ ตั้ งตั ว แทน

international operating agencies and from pooling their air services

ดํา เนิน การบิน ระหวางประเทศรวมกันขึ้น

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

เดิ น อากาศของตนในเส น ทางบิ น ใด ๆ หรื อ ในส ว นภูมิภาคใด ๆ แต องคก ารหรื อ

agencies and such pooled services shall be subject to all the

ตัว แทนและบริการรวมเช น วา นั้ น

provisions of this Convention, including those relating to the

อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ รวมทั้ ง บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจดทะเบี ย นความตกลงกั บคณะ

registration of agreements with the Council. The Council shall

มนตรี

determine in what manner the provisions of this Convention relating to

ของอากาศยานจะใชกั บ อากาศยานที่ดํา เนิน การบิน โดยตัว แทนที่ดํา เนิ น การบิ น

nationality of aircraft shall apply to aircraft operated by international

ระหวางประเทศไดในวิธี ใด

หรือปองกันมิใหรัฐเหลานั้นรวมบริ ก าร
จะต อ งปฏิ บั ติ ต ามบรรดาบทบั ญ ญั ติ แ ห ง

คณะมนตรี จ ะกํา หนดว า บทบัญ ญัติ แ หงอนุสั ญ ญาฉบั บนี้ เ กี่ย วกั บสั ญ ชาติ

operating agencies.

Article 78

ขอ ๗๘

Function of Council

การหนา ที่ ข องคณะมนตรี

The Council may suggest to contracting States concerned that they

คณะมนตรีอาจบอกแนะไปยังรัฐผูทําสัญญาที่เกี่ยวข องใหจั ด ตั้ งองค ก าร

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

รวมกัน ขึ้น เพื่ อ ดํา เนิน บริก ารเดิน อากาศในเส น ทางบิ นใด ๆ หรือ ในภูมิภาคใด ๆ ก็

regions.

ได

Article 79

ขอ ๗๙

Participation in operating
organizations
A State may participate in joint operating organizations or in

การเขา มีส ว นรวมในองคการดํา เนิน การบิน

รัฐหนึ่งรัฐใดอาจเขามีสวนรวมในองคการดําเนินการบินรวมกัน หรื อ ในข อ ตกลง

pooling arrangements, either through its government or through an

รวมบริการได

airline company or companies designated by its government. The

หลายบริ ษั ท ซึ่งรัฐบาลของตนเปนผูกําหนด

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

เจ า ของเต็ ม ที่ ห รื อ แต บ างส ว นหรื อ ที่ เ อกชนเป น เจ า ของก็ ไ ด

owned or partly state-owned or privately owned.

พิ นิ จ ของรั ฐ ที่ เ กี่ย วขอ งแตผูเ ดี ย ว

บริษัทเหลานั้นจะเปนบริษัทที่ รั ฐ เป น
ทั้ ง นี้ ใ ห อ ยู ใ นดุ ล ย

PART IV
FINAL PROVISIONS

ภาค ๔ บทบัญ ญัติสุ ด ท า ย

CHAPTER XVII

หมวด ๑๗

OTHER AERONAUTICAL

ความตกลงและขอตกลงในการเดินอากาศอื่น ๆ

AGREEMENTS AND


โดยทางรัฐ บาลของตนหรื อ โดยทางบริ ษั ท การบิ น บริ ษั ท หนึ่ ง หรื อ
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ARRANGEMENTS

Article 80

ขอ ๘๐

Paris and Habana Conventions

อนุสั ญ ญากรุ งปารีส และกรุ งฮาบานา

Each contracting State undertakes, immediately upon the coming

ในทั น ที ที่ อ นุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ เ ริ่ ม ใช

รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บ รองว า จะจั ด

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

แจ ง การบอกเลิ ก อนุ สั ญ ญาว า ด ว ยข อ บั งคั บการเดิ น อากาศซึ่งลงนามกัน ที่ ก รุ ง

Convention relating to the Regulation of Aerial Navigation signed at Paris

ปารีส เมื่ อ วัน ที่ ๑๓ ตุ ล าคม ๑๙๑๙ (พ.ศ. ๒๔๖๒) หรื อ อนุสั ญ ญาว า ด วยการบิ น

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

พาณิช ยซึ่ งลงนามกั น ที่ก รุงฮาบานา เมื่ อ วัน ที่ ๒๐ กุ ม ภาพั น ธ ๑๙๒๘ (พ.ศ.

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

๒๔๗๐) ถ า ตนเป น ภาคี แ ห ง อนุสัญ ญาฉบั บหนึ่ ง ฉบับใด ในระหวางรั ฐ ผู ทํา

contracting States, this Convention supersedes the Conventions of Paris

สัญ ญาดว ยกัน จะใช อ นุสั ญ ญาฉบับนี้แ ทนอนุสั ญ ญากรุงปารี ส และกรุง ฮาบานาที่

and Habana previously referred to.

อ างถึ งข างตน

Article 81

ขอ ๘๑

Registration of existing
agreements

การจดทะเบี ย นความตกลงที่มีอ ยู

All aeronautical agreements which are in existence on the

ความตกลงการเดิ น อากาศทั้ ง สิ้ น ที่ ใ ช อ ยู ใ นวั น เริ่ ม ใช อ นุสัญ ญาฉบั บนี้ ซึ่ งทํา

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

ขึ้ น ระหว างรัฐ ผูทํา สัญ ญากั บรัฐ อื่ นใด หรือ ระหวางสายการบิ น ของรั ฐ ผูทํา สั ญ ญา

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

กั บรั ฐ อื่นใด หรื อ กั บ สายการบิ น ของรั ฐ อื่ น ใด จะต อ งจดทะเบี ย นกั บ คณะมนตรี

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

ทัน ที

shall be forthwith registered with the Council.

Article 82

Abrogation of inconsistent
arrangements
The contracting States accept this Convention as abrogating all

ขอ ๘๒
การยกเลิก ข อ ตกลงอั นไมช อบ

บรรรดารัฐผูทําสัญญาถือวาการตกลงรับอนุสัญญาฉบับนี้ เ ป น การยกเลิ ก ข อ

obligations and understandings between them which are inconsistent

ผู ก พั น และความเข า ใจทั้ ง สิ้ น ที่ มี อ ยู ระหวางรัฐเหลานั้น

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

แหงอนุสัญญานี้ และรับรองวาจะไมกระทําขอผูกพันและความเขาใจใด ๆ เช น วา นั้ น

understandings. A contracting State which, before becoming a

รั ฐ ผู ทํา สั ญ ญาซึ่ ง ได ใ ห คํา มั่ น ในข อ ผู ก พั น ใด ๆ กั บรั ฐ ที่มิใชผูทํา สั ญ ญาหรื อ คน

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

ชาติ ของรัฐ ผูทํา สัญ ญาหรื อ มิ ใชผูทํา สั ญ ญา

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

อนุสั ญ ญาฉบั บนี้ ก อ นที่ ต นเข า เปน สมาชิกขององค ก าร จะจั ดการใหห ลุด พ น จาก

contracting State inconsistent with the terms of this Convention, shall

ขอ ผู ก พัน เหลา นั้ น โดยทัน ที

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

กระทํา ข อ ผู ก พั น อั น ไม ช อบเช น ว า นั้ น รั ฐ เจ า ของสั ญ ชาติ ข องสายการบิ น นั้ น จะ

an

ใช ค วามพยายามอย างดีที่สุ ด ของตนในอั น ที่จะให บ อกเลิก ขอ ผู ก พั น เหล า นั้ น ทั น ที

airline

of any contracting State has entered into any such

ซึ่งไมชอบดวยขอกําหนด

อั นไม ชอบด ว ยข อ กํา หนดแห ง

ถ า สายการบิน ของรั ฐ ผู ทํา สั ญ ญารั ฐ หนึ่ ง รั ฐ ใดได

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

และในกรณี ใดก็ดี จะกอ เหตุกรรมใหบ อกเลิ ก ขอ ผูก พัน ในเมื่ อ สามารถจะกระทําได

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

โดยชอบด ว ยกฎหมายภายหลั งที่ เ ริ่มใช อ นุสั ญ ญาฉบั บนี้

cause them to be terminated as soon as such action can lawfully be
taken after the coming into force of this Convention.

Article 83

Registration of new

ขอ ๘๓
การจดทะเบี ย นข อ ตกลงใหม
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arrangements
Subject to the provisions of the preceding Article, any contracting

ภายใตบทบัญ ญัติ แ ห งข อ กอ น รัฐ ผูทํา สัญ ญารัฐ หนึ่งรัฐใดอาจทําขอตกลงอัน

State may make arrangements not inconsistent with the provisions of this

ชอบดวยบทบัญญัติแหงอนุสัญญาฉบั บ นี้ ไ ด

Convention. Any such arrangement shall be forthwith registered with the

ทะเบี ย นกั บ คณะมนตรี ทั น ที ซึ่ ง คณะมนตรี จ ะได เ ป ด เผยโดยเร็ ว ที่ สุ ด เท า ที่ จ ะทํา

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

ได

Article 83 bis 15

ข อ ตกลงเช น ว า นั้ น จะต อ งจด

ขอ ๘๓ ทวิ

Transfer of certain functions and
duties

๒๑

การโอนภาระและหน า ที่บางประการ

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

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

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

ประการใดก็ตาม ถาโดยผลของสัญญาเช า เช า เหมา หรื อ ความตกลงอื่ น ใดที่

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

คล า ยคลึ ง กั น นี้ อากาศยานซึ่ ง จดทะเบี ยนไว ในรัฐ ผูทํา สัญ ญารัฐ หนึ่ง ถู ก นําไปใช

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

ทําการบิ น โดยผูประกอบการซึ่ งมีถิ่ น ที่ ในทางธุรกิ จ สํา คัญ ในรัฐ ผูทํา สัญ ญาอีก รั ฐ

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

หนึ่ง หรือ ถ า ผูนั้นไมมีถิ่ น ที่ในทางธุรกิจ เช น วา นั้น ก็มีถิ่ น ที่ อ ยูถาวรในรัฐ นั้น รั ฐ ผู รับ

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

จดทะเบีย นอากาศยานดั งกล า วอาจทํา ความตกลงกั บอีก รั ฐ นั้น เพื่อ โอนภาระและ

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

หน า ที่ข องตนในฐานะรัฐ ผูรับจดทะเบี ย นตามข อ ๑๒, ๓๐, ๓๑ และ ๓๒(ก) ไป

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

ยั ง รั ฐ นั้ น

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

รับผิ ด ชอบในภาระและหน า ที่ที่โ อนไปแลว นั้น

ทั้ ง หมดหรื อ แต บ างส ว นก็ ไ ด

รั ฐ ผู รั บ จดทะเบี ย นย อ มพ น จากความ

relieved of responsibility in respect of the functions and duties
transferred.
(b) The transfer shall not have effect in respect of other contracting

(ข) การโอนภาระและหนาที่นั้นจะมีผลตอรัฐผูทําสัญญาอื่น

ก็ต อ เมื่ อ คณะ

States before either the agreement between States in which it is

มนตรี ได จ ดทะเบีย นความตกลงระหวางรัฐดังกลาว และประกาศใหทราบทั่วกันตาม

embodied has been registered with the Council and made public pursuant

ความในขอ

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

เจาหนาที่ของรัฐผูทําสัญญาอื่นที่เกี่ยวของรัฐหนึ่งหรือหลายรัฐ ถึ ง ขอบเขตและความ

directly communicated to the authorities of the other contracting State or

มีอ ยู ข องความตกลงแลว

๘๓

หรื อ เมื่ อ รั ฐ ภาคี ค วามตกลงดั ง กล า วได แ จ ง โดยตรงไปยั ง

States concerned by a State party to the agreement.
(c) The provisions of paragraphs (a) and (b) above shall also be
applicable to cases covered by Article 77.

(ค) ใหใชบทบัญญัติในวรรค (ก) และ (ข) ขางตนบังคับแก กรณีภายใต ข อ
๗๗ ด ว ย

CHAPTER XVIII

หมวด ๑๘

DISPUTES AND DEFAULT

ข อ พิพ าทและการกระทํา ผิด

Article 84

ขอ ๘๔

Settlement of disputes
15

การตกลงข อ พิพาท

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

ถ า มีข อ โต แ ยง เกิ ด ขึ้น ระหว างรัฐ ผูทํา สัญ ญาสองรั ฐ หรื อ มากกวา เกี่ ย วกั บการ

relating to the interpretation or application of this Convention and its

ตีค วามหรื อการใชอ นุสัญ ญาฉบับนี้แ ละภาคผนวก ซึ่ งไม ส ามารถตกลงกั นได โ ดย

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

การเจรจา ให ค ณะมนตรีเ ป น ผูวินิ จ ฉัย ในเมื่ อ รัฐ ใดที่ เ กี่ย วของกับข อ โต แ ยงนั้ น เสนอ

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

ขอมา

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

พิจ ารณาของคณะมนตรีใ นเรื่ องนั้น ภายในบังคับแห งขอ ๘๕ รัฐ ผูทํา สั ญ ญาใด ๆ

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

อาจอุ ทธรณคํา วินิ จ ฉัย ของคณะมนตรีต อ ศาลอนุ ญ าโตตุ ล าการเฉพาะเรื่ อ ง โดยมี

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

การตกลงกั น กั บภาคีอื่น ๆ ในขอ พิ พ าทนั้น หรือ ศาลยุติ ธรรมระหวา งประเทศถาวร

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

เมื่อ มีการอุ ทธรณ เ ช น วา นั้ นใหแ จ งให ค ณะมนตรีท ราบภายในหกสิ บวัน นับแต ที่

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

ไดรับการแจงคํา วินิจ ฉั ย ของคณะมนตรี

หามมิ ให ส มาชิก ในคณะมนตรีซึ่ ง เปนภาคี ในขอ พิพ าทออกเสี ย งในการ

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

Article 85

ขอ ๘๕

Arbitration procedure

วิธีดํา เนิน การอนุญ าโตตุล าการ

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

ถ า รัฐ ผูทํา สัญ ญารัฐ ใดที่ เ ปนภาคีแ ห งขอ พิพาท ซึ่ งคํา วินิจฉัยของคณะมนตรีใน

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

ขอพิพาทนั้นอยูในระหวางอุทธรณ มิ ไดต กลงรับขอ บั ญ ญัติ ข องศาลยุติ ธรรมระหว า ง

Permanent Court of International Justice and the contracting States

ประเทศถาวร และบรรดารั ฐ ผูทํา สั ญ ญาที่เ ปนภาคีแ หงข อ พิ พ าทนั้น ตกลงกันไม ได

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

ในการเลือ กศาลอนุญ าโตตุล าการ ใหรัฐ ผูทําสัญญาที่เปนภาคีแหงขอพิพาทนั้นแต

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

ละรัฐตั้งอนุญาโตตุล าการมาแตเ พีย งคนเดี ย ว อนุญ าโตตุล าการเหล า นั้ น จะเป น ผู

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

ตั้ งผูชี้ ข าดขึ้น คนหนึ่ง

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

อนุ ญ าโตตุ ล าการมาภายในระยะเวลาสามเดื อ นนั บแตวั น ยื่น อุ ทธรณ นายกมนตรี

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

จะตั้งอนุญ าโตตุลาการแทนรัฐนั้น โดยเลือกจากบัญชีบุคคลที่มีคุณสมบัติ แ ละเชิ ญ

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

มาได ซึ่ งบั ญ ชีนั้ น คณะมนตรีเ ปน ผูรักษาไว ถ าภายในสามสิบวั น อนุญ าโตตุ ล าการ

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

เหลา นั้ นไมส ามารถตกลงในตั ว ผูชี้ ข าด นายกมนตรี จ ะเป น ผูกํา หนดตัว ผู ชี้ ข าดขึ้ น

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

จากบัญ ชีที่อ างขางตน อนุ ญ าโตตุล าการเหลา นั้น และผูชี้ ข าดรวมกั น ประกอบเป น

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

ศาลอนุ ญ าโตตุ ล าการ ใหศ าลอนุญ าโตตุล าการที่จั ด ตั้ งขึ้น ตามขอ นี้ แ ละข อ ก อ นตก

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

ลงในวิธีดํา เนิน การของตนเองและให ใชเ สี ยงขางมากเปน คํา วินิ จ ฉัย แตมีข อ แม ว า

arbitral tribunal established under this or the preceding Article shall

คณะมนตรีอ าจยกปญ หาวิธีดํา เนิน การขึ้ น มากํา หนดเสียเองได

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

ล า ช า เกิ น สมควรในความคิด เห็ น ของคณะมนตรี

ถ า รัฐ ผูทํา สัญ ญาที่เ ปนภาคีแ ห งขอ พิ พาทไม ตั้ ง

ในกรณี ที่ มีก าร

provided that the Council may determine procedural questions in the
event of any delay which in the opinion of the Council is excessive.

Article 86

ขอ ๘๖

Appeals

อุ ทธรณ

Unless the Council decides otherwise any decision by the

นอกจากคณะมนตรีจ ะวินิ จ ฉั ย เปน อยางอื่น คํา วินิ จ ฉัย ของคณะมนตรีในขอ

Council on whether an international airline is operating in conformity with

ที่วาสายการบินระหวางประเทศดําเนินการอยู โ ดยอนุ โ ลมตามบทบั ญ ญั ติ แ ห ง

the provisions of this Convention shall remain in effect unless reversed

อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ ห รื อ ไม นั้ น

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

อุ ท ธรณ ใ นเรื่ อ งอื่ น ๆ คํา วิ นิ จ ฉั ย ของคณะมนตรี ถ า ถู ก อุทธรณ ให ระงั บไวจ นกว า

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

ไดมีการวินิ จ ฉั ย โดยอุ ทธรณคํา วินิ จ ฉัย ของศาลยุติ ธรรมระหว า งประเทศถาวรและ

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

ของศาลอนุญ าโตตุล าการ ใหถื อ เปน ที่สุ ด และมีผ ลผู ก มัด

ให ค งมี ผ ลอยู จ นกว า จะถู ก ผั น กลั บ

เมื่ อ เสร็ จ

shall be final and binding.

Article 87

Penalty for non-conformity of
airline

ขอ ๘๗
โทษสํา หรับสายการบิ น ที่ ไม อ นุ โ ลมตาม
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Each contracting State undertakes not to allow the operation of an

รัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐ รั บรองว าจะไมยอมใหส ายการบินของรัฐผูทําสัญญามี

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

การดําเนินการบินผานอากาศเหนืออาณาเขตของตน ถ า คณะมนตรี ไ ด วิ นิ จ ฉั ย ตก

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

ลงว า สายการบิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งนั้ น มิ ไ ด อ นุ โ ลมตามคํา วิ นิ จ ฉั ย สุ ด ท า ย

decision rendered in accordance with the previous Article.

ข อ กอ น

Article 88

ขอ ๘๘

Penalty for non-conformity by
State

โทษสํา หรับรั ฐ ที่ ไมอ นุโ ลมตาม

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

ที่ให ไว ต าม

ใหส มัช ชาถอนอํา นาจการออกเสีย งในสมัช ชา และในคณะมนตรี ข องรั ฐ ผู ทํา
สั ญ ญาใด ๆ ที่ ก ระทํา ผิ ด ต อ บทบัญ ญัติ แ หง หมวดนี้

provisions of this Chapter.

CHAPTER XIX
WAR

หมวด ๑๙

Article 89

ขอ ๘๙

สงคราม

War and emergency conditions

เงื่ อ นไขยามสงครามและฉุ ก เฉิน

In case of war, the provisions of this Convention shall not affect the

ในกรณีที่มีส งคราม บทบั ญ ญัติ แ ห งอนุสั ญ ญาฉบั บนี้ไ ม ก ระทบถึ ง เสรี ภ าพ

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

ในการปฏิบัติ ของรัฐ ผูทํา สั ญ ญาใด ๆ ที่ ถู ก กระทบโดยสงครามนั้ น ไม ว า จะเป น คู

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

สงครามหรื อ เปน กลาง หลั ก การเช น เดีย วกัน นี้ใหใชได ในกรณีที่รัฐ ผูทํา สั ญ ญารั ฐ

any contracting State which declares a state of national emergency and

หนึ่ ง รั ฐ ใดประกาศภาวะฉุ ก เฉิ น แห ง ชาติ และแจงข อ เท็ จ จริงใหค ณะมนตรี ท ราบ

notifies the fact to the Council.

CHAPTER XX
ANNEXES

ภาคผนวก

Article 90

ขอ ๙๐

หมวด ๒๐

Adoption and amendment of
Annexes

การตกลงเลือกใชแ ละแก ไ ขภาคผนวก

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

(ก) การตกลงเลือกใชภ าคผนวกตา ง ๆ ตามที่ ก ล าวไวใ นข อ ๕๔ วรรค (ฏ)

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

นั้ น

จะต อ งมี เ สี ย งสองในสามของคณะมนตรีเ ห็ นชอบในการประชุ มที่ เ รี ย กเพื่ อ

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

การนั้น

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

ภาคผนวกเช น วา นั้ น หรือ การแกไ ขเพิ่มเติ มภาคผนวกใหมีผ ลบั งคั บภายในสาม

amendment of an Annex shall become effective within three months after

เดือ นหลัง จากที่ได เ สนอไปยังรั ฐ ผูทํา สั ญ ญาแลว หรือ เมื่อ พ น ระยะเวลาที่ น านกว า

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

นั้ น ตามแต ค ณะมนตรีจ ะกํา หนด นอกจากในระหว า งเวลานั้น ส วนมากของบรรดา

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

รัฐ ผูทํา สัญ ญาได แ จ งต อ คณะมนตรี เ ป น หลัก ฐานว า ตนไมเ ห็น ชอบด ว ย

และตอ จากนั้ น คณะมนตรี จ ะตอ งเสนอไปยั งรัฐ ผูทํา สัญ ญาแตล ะรั ฐ ด ว ย

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.

CHAPTER XXI
RATIFICATIONS, ADHERENCES,
AMENDMENTS, AND
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(ข) ให ค ณะมนตรีแ จงใหรัฐ ผูทํา สั ญ ญาทั้ ง หมดทราบโดยทันทีถึงการเริ่มใช
ภาคผนวกใด ๆ หรือการแกไขเพิ่มเติ มภาคผนวก
หมวด ๒๑
สัต ยาบัน ภาคยานุวัติ
การแกไ ขเพิ่มเติม และการบอกเลิก

The 1944 Chicago Convention : อนุ สัญ ญาชิ ค าโก พ.ศ. ๒๔๘๗

53

DENUNCIATIONS

Article 91

ขอ ๙๑

Ratification of Convention
(a) This Convention shall be subject to ratification by

สัต ยาบั น อนุสั ญ ญา
the

(ก) อนุสั ญ ญาฉบั บนี้ จ ะตองไดรับสัต ยาบั น จากรัฐ ที่ล งนาม

สั ต ยาบั น สาร

signatory States. The instruments of ratification shall be deposited

จะตองมอบให เ ก็บรั กษาไวในบรรณาคมของรั ฐ บาลสหรัฐอเมริก าซึ่ งรั ฐ บาลนั้น จะ

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

บอกกล า วถึงวั น ที่รับมอบมาเก็บรักษาไวไปยังรัฐที่ลงนามและรัฐภาคยานุวัติแ ต ล ะ

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

รัฐ

and adhering States.
(b) As soon as this Convention has been ratified or adhered to by

(ข) เมื่อ รั ฐ ตา ง ๆ ได ใหสั ต ยาบัน หรือ ภาคยานุวัติค รบยี่สิบหกรั ฐ แล ว

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

อนุสั ญ ญาฉบั บนี้ จ ะเริ่ มใชร ะหวางรั ฐ เหล า นั้ น เมื่ อครบสามสิบวัน หลั ง จากวั น มอบ

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

สารฉบั บที่ยี่สิ บหก และจะเริ่ มใช แ กแ ตล ะรัฐ ที่ใหสัต ยาบัน ตอ มาภายหลัง เมื่ อครบ

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

สามสิ บวัน หลั ง จากวัน มอบสั ต ยาบั น สารของรั ฐ นั้น ๆ

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.

(ค) เป น หน า ที่ ข องรั ฐ บาลสหรั ฐ อเมริ ก าที่ จ ะแจ ง ให รัฐ บาลของแต ล ะรั ฐ ที่
ลงนามและที่ ภ าคยานุวัติ ท ราบถึงวัน เริ่มใชอ นุสัญ ญาฉบับนี้

Article 92

ขอ ๙๒

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

ภาคยานุวัติ อ นุสั ญ ญา
(ก) การภาคยานุวัติ อ นุสัญ ญาฉบับนี้จ ะเปดให แ ก ส มาชิก ของสหประชาชาติ

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

และบรรดารัฐ ที่สังสรรคกั บสหประชาชาติ

remained neutral during the present world conflict.

ระหว า งสงครามโลกครั้ งนี้

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

ตลอดจนบรรดารัฐ ที่ ค งเปน กลางอยู

(ข) การภาคยานุวัติ จ ะกระทําไดโ ดยมีก ารแจ งความสงไปยังรัฐบาล

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

สหรัฐอเมริกา

และจะมีผลตั้งแตวันครบสามสิบวัน

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

สหรัฐอเมริกาไดรับการแจงความนั้น

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

ทั้งหมดทราบ

หลั ง จากวั น ที่ รัฐบาล

และรัฐบาลนั้นจะไดแจงใหรัฐผูทําสัญญา

States.

Article 93

ขอ ๙๓

Admission of other States

การรั บรั ฐ อื่น ๆ เขา รว ม

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

รัฐ อื่น ๆ นอกจากที่ เ ข า อยูใ นเกณฑในขอ ๙๑ และ ๙๒ (ก) อาจได รั บ ให เ ข า มี

subject to approval by any general international organization set up by

ส ว นในอนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ ไ ด โดยได เ สี ย งสี่ ใ นห า ของสมั ช ชา และตามเงื่ อ นไขที่

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

สมั ช ชาอาจกํา หนด

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

ตั้ ง ขึ้ น โดยบรรดาชาติ ข องโลก เพื่ อ รั ก ษาไว ซึ่ ง สั น ติ ภ าพ นอกจากนั้ น ในแต ล ะ

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

กรณี จํา เป น จะต อ งได รั บ ความยิ น ยอมจากรั ฐ ที่ ถู ก บุ ก รุ ก หรื อ ถู ก โจมตี ร ะหว า ง

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

สงครามครั้ งนี้โ ดยรัฐ ที่ ขอใหรับเข า เปนภาคี

แต ต อ งได รั บ อนุ มั ติ จ ากองค ก ารระหว า งประเทศทั่ ว ไปที่

by the State seeking admission shall be necessary.
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Article 93 bis 16
(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

ขอ ๙๓ ทวิ

๒๒

(ก) ไมวาความในบทบั ญ ญัติ แ หงขอ ๙๑, ๙๒ และ ๙๓ จะกล า วเป น
ประการใดก็ ต าม
(๑)

รัฐ ซึ่ง สมั ช ชาแห ง สหประชาชาติไดมีคํา แนะนําใหถ อดถอนรั ฐบาล

international agencies established by or brought into relationship

ของรัฐ นั้ น ออกจากสมาชิก ภาพในทบวงการระหว า งประเทศที่ ส ถาปนาโดย

with the United Nations shall automatically cease to be a

หรื อ ที่ เ ข า มีความสั มพั น ธกั บองค ก ารสหประชาชาติ

member of the International Civil Aviation Organization;

สมาชิกขององคการการบิน พลเรือ นระหวา งประเทศโดยอัต โนมัติ

ต องพน จากการเป น

(2) A State which has been expelled from membership in the
United Nations shall automatically cease to be a member of the

(๒)

รัฐซึ่งถูกถอดถอนออกจากสมาชิกภาพในองคการสหประชาชาติ

International Civil Aviation Organization unless the General

ตองพน จากการเปน สมาชิกขององคการการบิน พลเรือ นระหว า งประเทศโดย

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

อั ต โนมัติ

recommendation to the contrary.

อื่ น ในการถอดถอนของตน

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

(ข) รัฐ ซึ่ งพ น จากการเปน สมาชิกขององคการการบิน พลเรือ นระหว า ง

เวน แต ส มัช ชาแหงองคก ารสหประชาชาติจ ะมีคํา แนะนํา เป น อย า ง

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

ประเทศตามผลของบทบัญญัติในวรรค (ก) ข างตน เมื่อไดรับการเห็ น ชอบจาก

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

สมัช ชาแหงองค ก ารสหประชาชาติแ ลว อาจเขา สู องคการการบิ น พลเรือ นระหว า ง

Nations, be readmitted to the International Civil Aviation Organization

ประเทศไดอี ก ครั้ง เมื่อไดยื่ น คํา ร อ งและไดรับความเห็น ชอบโดยเสี ยงข างมากของ

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

คณะมนตรี

(c) Members of the Organization which are suspended from the
exercise of the rights and privileges of membership in the United Nations

(ค) สมาชิกขององค ก าร ซึ่ งถูก ระงั บการใชสิท ธิแ ละเอกสิ ท ธิ ข องสมาชิ กภาพ

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

ในองคก ารสหประชาชาติ เมื่อ มีการรอ งขอจากองค ก ารสหประชาชาติ ตองถู ก

privileges of membership in this Organization.

ระงั บสิ ท ธิแ ละเอกสิท ธิ ข องสมาชิ กภาพในองค การนี้ด ว ย

Article 94

ขอ ๙๔

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

การแกไ ขเพิ่มเติมอนุสั ญ ญา
(ก) การแกไ ขเพิ่ มเติมอนุสัญ ญาฉบับนี้ที่เ สนอนั้ น จะต องไดรับความ

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

เห็น ชอบโดยเสี ย งสองในสามของสมั ช ชา

และจะเริ่ มใชแ ก บรรดารั ฐ ที่ ได ให

respect of States which have ratified such amendment when ratified by

สัต ยาบัน การแกไ ขเพิ่ มเติ มเช น ว า นั้น แลว

เมื่อ มี การสัต ยาบัน โดยรั ฐ ผูทํา สั ญ ญา

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

ครบจํา นวนที่ส มั ช ชาระบุ

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

จํา นวนรั ฐ ผูทํา สัญ ญาทั้งหมด

จํา นวนที่ระบุนั้น จะต องไมน อ ยกวา สองในสามของ

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

(ข) ถา สมัช ชามีความคิ ด เห็ น วา

การแกไ ขเพิ่ มเติมนั้ น มี ลั ก ษณะที่ ค วร

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

ดํา เนิ น ตามแนวต อ ไปนี้ ไ ด โ ดยชอบธรรม สมั ช ชาอาจวางไว ใ นมติ ข องตน ในการ

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

แนะนํา ให ต กลงเลือกใชก ารแก ไขว า รั ฐ หนึ่งรัฐ ใดที่มิได ใหสั ต ยาบันภายใน

member of the Organization and a party to the Convention.

ระยะเวลาที่ระบุ ไว หลัง จากที่ก ารแก ไ ขเพิ่มเติมนั้นไดเ ริ่มใชแ ลว จะต องพ น จาก
การเปน สมาชิกขององค การนี้ และพน จากการเปนภาคีข องอนุสั ญ ญานี้

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

การบอกเลิ ก อนุสัญ ญา

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

(ก) รัฐ ผูทํา สั ญ ญารัฐ หนึ่งรั ฐ ใดอาจแจงการบอกเลิ ก อนุสัญ ญาฉบั บนี้ ได

Convention three years after its coming into effect by notification

หลัง จากที่ ได เ ริ่ มใช แ ลว เป น เวลาสาม ป โดยรัฐ นั้ น สง การแจงความไปยั งรั ฐบาล

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

สหรัฐอเมริก า ผูซึ่ ง จะแจงใหรัฐ ผูทํา สัญ ญาแต ล ะรั ฐทราบทั น ที

shall at once inform each of the contracting States.
(b) Denunciation shall take effect one year from the date of the
receipt of the notification and shall operate only as regards the State

(ข) การบอกเลิก จะมีผ ลเมื่อ ครบเวลาหนึ่งปห ลั ง จากวั น ที่ไดรับการแจ ง
ความนั้น ผลนั้น มี เ ฉพาะแกรัฐ ที่ทํา การบอกเลิก

effecting the denunciation.

CHAPTER XXII
DEFINITIONS

วิเ คราะหศั พท

Article 96

ขอ ๙๖

หมวด ๒๒

For the purpose of this Convention the expression:

เพื่อ ความมุงประสงค แ ห งอนุสั ญ ญาฉบับนี้ คํา วา

(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.

(ก) “บริก ารเดิน อากาศ” หมายความวา บริ ก ารเดิ น อากาศประจํา มี กํา หนด
ใด

ๆ

ที่ ใชอ ากาศยานเพื่อ การขนสง สาธารณะโดยรับขนคนโดยสาร

ไปรษณี ย ภัณ ฑ แ ละสิ น คา
(ข) “บริก ารเดิน อากาศระหวางประเทศ” หมายความวา บริการเดินอากาศที่
ผานเขาไปในอวกาศเหนืออาณาเขตของรั ฐ มากกวา หนึ่งรั ฐ ขึ้ นไป
(ค) “สายการบิน ” หมายความว า ภารธุ ร ะขนส ง ทางอากาศใด ๆ ที่อํานวย
หรือดําเนินบริการเดินอากาศระหวางประเทศ
(ง) “แวะลงมิใช เ พื่อ การคา ” หมายความวา การลงเพื่ อ ประโยชน ใ ด ๆ

(d) “Stop for non-traffic purposes” means a landing for any

นอกจากการรั บ คนโดยสาร สิ น ค า และไปรษณี ย ภัณ ฑขึ้น หรื อ ถ า ยลง

purpose other than taking on or discharging passengers, cargo or
mail.

SIGNATURE OF CONVENTION
In WITNESS WHEREOF, the

การลงนามในอนุสัญ ญา
เพื่อเปนพยานแกการนี้

ผูมีอํานาจเต็มซึ่งมีนามขางทายนี้และซึ่งไดรับมอบ

undersigned plenipotentiaries, having been duly authorized, sign

อํานาจโดยถูกตองไดลงนามในอนุสัญญาฉบั บ นี้ แ ทนรั ฐ บาลของตน

this Convention on behalf of their respective governments on the dates

ปรากฏอยู ต รงข า มกั บ ลายเซ็ น ของตน

ณ

วั น ที่

appearing opposite their signatures.

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

ทํา ขึ้น ที่ เ มืองชิค าโก ณ วัน ที่เ จ็ด ธั น วาคม ๑๙๔๔ เปนภาษาอั ง กฤษ ตัว บทซึ่ ง

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

ทํา ขึ้น เปนภาษาอั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส และสเปญ จะไดเ ป ดไวเ พื่อ ลงนามที่ก รุ ง วอชิ งตั น

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

ดี .ซี . ตั วบทภาษาหนึ่ งภาษาใดในสามภาษานี้ใชในการตี ความไดเ ท า กัน ตั ว บททั้ ง

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

สองฉบับนี้จะได เ ก็ บรักษาไว ในบรรณาคมของรัฐ บาลสหรั ฐอเมริ ก า และรั ฐ บาลนั้ น

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

จะไดส งสํา เนาที่รับรองวา ถูก ต อ งแล วไปยั งรัฐบาลของรั ฐ ทั้ งหมดซึ่ง ลงนามหรื อ

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

ภาคยานุวัติ อ นุสั ญ ญาฉบั บนี้

the States which may sign or adhere to this Convention.

[DONE at Chicago the seventh day of December

[ทํา ขึ้น ที่เ มืองชิ ค าโก ณ วัน ที่เ จ็ ด ธั น วาคม ๑๙๔๔ เป น
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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,

ภาษาอั ง กฤษ ตั ว บทของอนุสัญ ญานี้ซึ่ งทํา ขึ้ น เป นภาษาอัง กฤษ ฝรั่ ง เศส
รัส เซีย และสเปญ ใช ในการตีความไดเ ท า กัน ตั ว บทเหลา นี้ จะไดเ ก็ บ
รักษาไวในบรรณาคมของรั ฐ บาลสหรัฐอเมริก า และรัฐ บาลนั้ น จะได ส ง
สํา เนาที่รับรองวา ถู ก ต อ งแล ว ไปยั ง รั ฐ บาลของรั ฐ ทั้ ง หมดซึ่ ง ลงนาม

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
17
at Washington, D.C.]

หรื อ ภาคยานุ วั ติ อ นุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ ]

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

[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
19
shall be open for signature at Washington, D.C.]

17

๒๓

[ทํา ขึ้น ที่เ มืองชิ ค าโก ณ วัน ที่เ จ็ ด ธั น วาคม ๑๙๔๔ เป น
ภาษาอัง กฤษ ตั ว บทของอนุสั ญ ญานี้ซึ่ งทํา ขึ้ น เปนภาษาอัง กฤษ อารบิ ค
ฝรั่ง เศส รัส เซีย และสเปญ ใชในการตีความได เ ทา กัน ตั ว บทเหลา นี้ จ ะ
ไดเ ก็บรักษาไว ในบรรณาคมของรั ฐ บาลสหรัฐอเมริก า และรัฐ บาลนั้ น จะ
ไดส งสํา เนาที่รับรองวา ถูก ต อ งแลวไปยังรัฐบาลของรัฐ ทั้งหมดซึ่ ง ลงนาม
๒๔
หรื อ ภาคยานุ วั ติ อ นุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ ]

[ทํา ขึ้น ที่เ มืองชิ ค าโก ณ วัน ที่เ จ็ ด ธั น วาคม ๑๙๔๔ เป น
ภาษาอัง กฤษ ตั ว บทของอนุสั ญ ญานี้ซึ่ ง ทํา ขึ้ น เป น ภาษาอั ง กฤษ อารบิ ค
จี น ฝรั่ ง เศส รัสเซีย และสเปญ ใชในการตีความไดเทากัน ตัวบทเหลา นี้
จะไดเ ก็บรักษาไว ในบรรณาคมของรัฐ บาลสหรัฐอเมริ ก า และรัฐ บาลนั้ น
จะไดส งสํา เนาที่รับรองวา ถูก ต อ งแลวไปยั งรัฐบาลของรัฐ ทั้ งหมดซึ่ งลง
๒๕
นามหรื อ ภาคยานุ วั ติ อ นุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ ]

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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