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ประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลํา
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๓ (๔) ข้อ ๔ ข้อ ๗ และข้อ ๙ แห่งประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๕๘ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กําหนดให้กระทรวงคมนาคมมีอํานาจหน้าที่
เกี่ยวกับกิจการเดินอากาศ และรัฐมนตรีสามารถกําหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขาย
ในการเดินอากาศอันเป็นสาธารณูปโภคได้ตามที่เห็นว่าจําเป็นเพื่อความปลอดภัยหรือผาสุกของประชาชน
รวมทั้งแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขนี้ได้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมจึงได้กําหนด
มาตรการเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลํา (Charter Flight) ทั้งในเส้นทาง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศไว้ในเงื่อนไขประกอบใบอนุญาตของผู้ประกอบกิจการค้าขายใน
การเดินอากาศแบบไม่ประจําของไทยทุกราย ทั้งที่ได้รับใบอนุญาตในปัจจุบันและในอนาคต เพื่อให้
ผู้ประกอบกิจการ ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลํา พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใ ห้ใช้ บังคับ ตั้ง แต่ วัน ถั ดจากวัน ประกาศในราชกิจ จานุ เบกษาเป็น ต้น ไป
เว้น แต่การจัด ให้มีหลักประกัน ตามข้อ ๕ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น กําหนดหกสิบวัน นับแต่วัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“สายการบิน” หมายความว่า ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
แบบไม่ประจําที่ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลํา
“เที่ยวบินเช่าเหมาลํา” หมายความว่า
(๑) เที่ยวบินแบบไม่ประจําเป็นครั้งคราว (Ad Hoc Charter) เพื่อการเดินทางหรือท่องเที่ยว
ซึ่งให้บริการในเส้นทางภายในประเทศหรือระหว่างประเทศตามสัญญาหรือความตกลงเช่าเหมาลําที่ทําขึ้นกับ
ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว แต่ไม่รวมถึงเที่ยวบินรับส่งผู้ป่วยทางอากาศ (Air Ambulance/Medevac)
เที่ยวบินรับส่งบุคคล (Own Use Charter) หรือเที่ยวบินรับส่งผู้บริหารหรือพนักงานของหน่ว ยงาน
(Corporate Charter) ที่มีระยะเวลาการให้บริการตามสัญญาหรือความตกลง และเที่ยวบินชมภูมิประเทศ
(๒) เที่ยวบินแบบไม่ประจําเพื่อการเดินทางหรือท่องเที่ยวซึ่งให้บริการในเส้นทางภายในประเทศ
หรือระหว่างประเทศตามกําหนดการเดินทาง (Program Charter) ที่ได้ทําสัญญาหรือ ความตกลงกับ
ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว”
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“ผู้โดยสาร” หมายความว่า ผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลํา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้ทําสัญญา
หรือความตกลงกับสายการบินโดยตรงหรือได้ซื้อบริการท่องเที่ยวแบบเหมารวม (Package Tour) กับผู้ประกอบ
ธุรกิจนําเที่ยว
“ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว” หมายความว่า ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวตามกฎหมายธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศก์รวมถึงคู่สัญญาการเช่าเหมาลําอื่นซึ่งได้ชําระค่าบริการตามสัญญาให้แก่สายการบินแล้ว
“กําหนดการเดินทาง” หมายความว่า กําหนดการเดินทางตามสัญญาเช่าเหมาลําหรือกําหนดการ
เดินทางซึ่งสายการบินหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวได้ประกาศไว้
“การเปลี่ย นแปลงเที่ย วบิน” หมายความว่า การจัด ให้ผู้โ ดยสารเดิน ทางโดยเที่ย วบิน อื่น
ของสายการบินนั้นเองหรือของสายการบินอื่น
“เที่ยวบินล่าช้า” หมายความว่า เที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินล่าช้ากว่าเวลาที่กําหนด ในกําหนด
การเดินทาง
“การยกเลิกเที่ยวบิน” หมายความว่า การที่สายการบินยกเลิกเที่ยวบินใด ๆ ตามที่กําหนด
ในกําหนดการเดินทาง
“คนพิการ” หมายความว่า คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการที่อธิบดีกรมการบิน พลเรือ นแต่ง ตั้ง ขึ้น
เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวในกรณีท่สี ายการบินยกเลิกเที่ยวบิน
ข้อ ๔ เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองผู้ โ ดยสารที่ ใ ช้ บ ริ ก ารเที่ ย วบิ น เช่ า เหมาลํ า ทั้ ง ในเส้ น ทาง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศในกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือการยกเลิกเที่ยวบินของสายการบิน และ
เพื่อเป็น การประกัน ความเสียหายที่อาจเกิด ขึ้นจากการยกเลิกเที่ยวบินตามสัญญาหรือความตกลงเช่า
เหมาลําที่มีต่อผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแล้วแต่กรณี สายการบินต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) จัดให้มีหลักประกันตามข้อ ๕ และ
(๒) ให้ความคุ้มครองผู้โดยสารตามมาตรการที่กําหนดไว้ในข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙
ข้อ ๕ สายการบิน ต้องวางหนังสือค้ําประกัน ของธนาคารซึ่งมีข้อความตามแบบแนบท้าย
ประกาศนี้ต่อกรมการบินพลเรือน ตามเงื่อนไขดังนี้
(๑) มูลค่าหนังสือค้ําประกันของธนาคารต้องไม่ต่ํากว่าราคาเช่าเหมาลําต่อครั้ง (ต่อเที่ยว/ ไป - กลับ)
ที่ให้บริการในเส้นทางนั้น ๆ หากสายการบินให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลําในหลายเส้นทาง มูลค่าต้อง
ไม่ต่ํากว่าราคาเช่าเหมาลําในเส้นทางที่ไกลที่สุดหรือที่ใช้เวลาทําการบินมากที่สุดที่ให้บริการ ณ ขณะนั้น
กรณีสายการบินได้วางหนังสือค้ําประกันของธนาคารซึ่งมีมูลค่าตามวรรคแรกแล้ว และต่อมา
สายการบินได้เปิดให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลําในเส้นทางใหม่ซึ่งมีราคาเช่าเหมาลําสูงกว่าราคาเช่าเหมาลํา
ที่เคยใช้เป็นฐานในการคํานวณมูลค่าหนังสือค้ําประกันฉบับเดิม สายการบินต้องจัดทําหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคารฉบับใหม่ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ามาวางแทนหนังสือค้ําประกันของธนาคารฉบับเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันที่เริ่มหรือคาดว่าจะเริ่มให้บริการในเส้นทางใหม่ และเมื่อได้รับหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ฉบับใหม่แล้วให้กรมการบินพลเรือนคืนหนังสือค้ําประกันฉบับเดิมให้แก่สายการบินภายใน ๓ วัน
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มูลค่าหนังสือค้ําประกันของธนาคารทุกกรณีต้องไม่ต่ํากว่าสองแสนบาทและไม่เกินสิบล้านบาท
(๒) มีร ะยะเวลาการค้ําประกันจนถึงวัน สิ้น สุด อายุใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายใน
การเดินอากาศที่ได้รับ
ข้อ ๖ มาตรการคุ้มครองผู้โดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้า
(๑) กรณีล่าช้าเกินกว่า ๒ ชั่วโมง แต่ไม่เกิน ๖ ชั่วโมง สายการบินต้องปฏิบัติต่อผู้โดยสาร ดังนี้
(ก) จัด อาหารและเครื่องดื่ มให้แ ก่ผู้โ ดยสารตามความเหมาะสมกับ ระยะเวลาที่ร อขึ้ น
เครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ข) จัดอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ
เช่น การโทรศัพท์ การรับส่งโทรสาร การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็น
และเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(๒) กรณีล่าช้าเกิน กว่า ๖ ชั่ว โมงขึ้น ไป สายการบิน ต้องปฏิบัติต่อผู้โ ดยสารเช่นเดีย วกับ
มาตรการในเรื่องการยกเลิกเที่ยวบินตามที่กําหนดในข้อ ๗
ข้อ ๗ มาตรการคุ้มครองผู้โดยสารกรณียกเลิกเที่ยวบิน สายการบินต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) กรณียกเลิกเที่ยวบิน ก่อนกําหนดการเดินทางเกินกว่า ๓ วัน สายการบิน ต้องแจ้งข่าว
การยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแล้วแต่กรณีทราบล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด และ
สายการบิน ต้องคืนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนีย มอื่น ใดที่เรีย กเก็บเต็มตามจํานวนที่จ่ายไปสําหรับ
การเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางให้แก่ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแล้วแต่กรณี
(๒) กรณียกเลิกเที่ยวบินก่อนกําหนดการเดินทางเกินกว่า ๑ วัน แต่ไม่เกิน ๓ วัน สายการบิน
ต้องแจ้งข่าวการยกเลิกเที่ย วบิน ให้ผู้โ ดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ย วแล้วแต่กรณีทราบล่ว งหน้า
โดยเร็วที่สุด และสายการบินต้องเสนอให้ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแล้วแต่กรณี เลือกระหว่าง
(ก) รับเงิน ค่าโดยสารและค่าธรรมเนีย มอื่นใดที่ถูกเรียกเก็บคืน เต็มตามจํานวนที่จ่ายไป
สําหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทาง หรือ
(ข) เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางโดยเร็วที่สุดโดยสายการบิน
ต้อ งไม่ คิด ค่ า ใช้ จ่า ยเพิ่ ม เติ ม ไม่ ว่า ในกรณีใ ด ๆ แต่ ห ากการเปลี่ย นแปลงเที่ ย วบิน นั้ น มี ค่ าโดยสาร
และค่าธรรมเนียมอื่นที่ต่ํากว่าจํานวนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมที่ผู้โดยสารได้ชําระไว้แล้ว สายการบิน
ต้องชําระเงินส่วนต่างคืนให้กับผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแล้วแต่กรณี
(๓) กรณียกเลิกเที่ยวบินก่อนกําหนดการเดินทางไม่เกิน ๑ วัน หรือยกเลิกเที่ยวบินภายหลัง
กําหนดการเดินทาง ซึ่งผู้โดยสารได้เดินทางมายังสนามบินแล้ว สายการบินต้องเสนอให้ผู้โดยสารหรือ
ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแล้วแต่กรณี เลือกตาม (๒) และต้องให้การดูแลผู้โดยสารเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) จั ด อาหารและเครื่ อ งดื่ ม ให้ แ ก่ ผู้ โ ดยสารตามความเหมาะสมกั บ ระยะเวลาที่ ร อ
ขึ้นเครื่องบินโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
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(ข) จัดอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารด้วยวิธีการใด ๆ
เช่น การโทรศัพท์ การรับส่งโทรสาร การรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจําเป็น
และเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(ค) ในกรณี ที่ เ ป็ น เที่ ย วบิ น ใหม่ ที่ มี กํ า หนดเวลาการออกเดิ น ทางล่ า ช้ า กว่ า กํ า หนด
การเดิน ทางเดิม เกิน กว่า ๑ วั น สายการบิน ต้ องจัด ที่พักแรมให้ แ ก่ผู้โ ดยสารตั้งแต่ ๑ คืน ขึ้น ไป
ตามความจําเป็นและเหมาะสม พร้อมทั้งจัดการขนส่งระหว่างสนามบินและที่พักแรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ข้อ ๘ กรณีการยกเลิกเที่ยวบินเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน
เช่น สถานการณ์ทางการเมือง สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน การรักษาความปลอดภัย
หรือเหตุการณ์ใด ๆ ที่มีหรืออาจมีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการทําการบินของอากาศยาน และ
ผู้โดยสาร (แต่ไม่รวมถึงกรณีที่ต้องนําอากาศยานไปทําการบํารุงรักษาตามระยะเวลา) ตลอดจนการนัดหยุดงาน
หรือการกระทําใด ๆ ของพนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของสายการบิน
หรือที่มีผ ลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน ของสายการบิน สายการบิน ยังคงต้องให้ ค วามคุ้ม ครองแก่
ผู้โ ดยสารตามข้อ ๗ (๑) หรือข้อ ๗ (๒) หรือข้อ ๗ (๓) แล้ว แต่กรณี ทั้งนี้ สําหรับการดูแ ล
ผู้โดยสารตามข้อ ๗ (๓) (ก) (ข) และ (ค) ให้เป็นไปตามความสมัครใจของผู้โดยสาร โดยผู้โดยสาร
เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
ข้อ ๙ กรณีการยกเลิกเที่ยวบินไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ หรือกรณีทําการบินล่าช้าไม่ว่าเป็นเวลา
มากน้ อ ยเพี ย งใด สายการบิ น ต้ อ งให้ บ ริ ก ารและให้ก ารดู แ ลเป็ น กรณีพิ เ ศษตามหลั ก ปฏิบั ติ ส ากล
แก่ผู้โ ดยสารซึ่งเป็น เด็กอายุต่ํากว่า ๑๒ ปี หรือคนพิการหรือบุคคลที่ไม่สามารถช่ว ยเหลือตัวเองได้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ข้อ ๑๐ เมื่อเกิดเหตุการณ์หรือเมื่อสายการบินคาดเห็นได้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดอันมีผลทําให้
เที่ยวบินล่าช้า หรือเกิดการยกเลิกเที่ยวบิน สายการบินต้องแจ้งให้กรมการบินพลเรือนทราบในทัน ที
ตามช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กรมการบินพลเรือนกําหนด
ข้อ ๑๑ กรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินและสายการบินไม่สามารถจ่ายเงินที่ต้องจ่ายคืนให้แก่
ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว หรือเงินส่วนต่างที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ตามข้อ ๗
(๑) หรือข้อ ๗ (๒) หรือข้อ ๗ (๓) แล้วแต่กรณีได้ ให้สายการบิน แจ้งต่อกรมการบินพลเรือน
เพื่อขอใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่วางไว้ โดยให้สายการบินรวบรวมยอดเงินดังกล่าวพร้อมด้วย
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้กรมการบินพลเรือนภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ยกเลิกเที่ยวบิน
เมื่อกรมการบินพลเรือนได้รับแจ้งการขอใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารพร้อมทั้งยอดเงิน
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากสายการบินแล้ว ให้นําเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
เอกสารหลักฐานและจํานวนเงินที่ต้องจ่ายคืน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน
นับจากวันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน และให้กรมการบิน พลเรือนสั่งการให้สายการบินจ่ายเงิน
ตามจํานวนที่พิจารณาคืนให้แก่ผู้โดยสารหรือผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแล้วแต่กรณีโดยผ่านธนาคารผู้ออก
หนังสือค้ําประกัน ภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับคําสั่งจากคณะกรรมการ
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เมื่อได้มีการสั่งจ่ายเงินตามวรรคสองแล้ว ในกรณีที่ต้องคืนหนังสือค้ําประกันของธนาคารฉบับเดิม
ให้กรมการบินพลเรือนคืนหนังสือค้ําประกันธนาคารให้แก่สายการบินภายใน ๓ วัน นับจากวันที่ สายการบิน
จ่ายเงิน ครบถ้วน และให้สายการบินนําหนังสือค้ําประกัน ธนาคารฉบับใหม่ซึ่งมีระยะเวลาและมูลค่า
ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๕ (๑) มายื่น ต่อกรมการบินพลเรือนภายใน ๗ วัน นับจากวันที่ได้รับคืน
หนังสือค้ําประกันธนาคารฉบับเดิม
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หนังสื อคํา้ ประกันธนาคาร
เลขที่

(หนังสื อคํ้าประกัน)

ธนาคาร
(ชื่ อธนาคารที่รับรอง)......
วันที่................เดือน..............................พ.ศ.........................

ข้าพเจ้า
(ชื่ อธนาคารที่รับรอง ระบุสาขาด้วย)
สํานักงานตั้งอยู่เลขที่ ......................ถนน.....................................
ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต............................................จังหวัด...............................ขอทําหนังสื อสัญญาคํ้าประกันให้ไว้
ต่อกรมการบิ นพลเรื อน ดังมี ขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1 ตามที่
(ชื่ อนิ ติบุคคลผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การค้าขายในการเดิ น อากาศ )
ได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบกิ จการค้าขายในการเดิ นอากาศเลขที่
หมดอายุเมื่ อ
ต้องวางหลัก ประกัน เพื่ อ
ประกั น ความเสี ยหายที่ อาจเกิด ขึ้น จากการยกเลิก เที่ ย วบิ น ตามข้ อตกลงเกี่ ย วกับ ธุ ร กิ จการบิ น เช่ าเหมาลํา ที่ มี อ ยู่กั บ ผู ้โ ดยสาร/
หรื อผู ้ป ระกอบธุ รกิ จ นํา เที่ ยว/หรื อคู่ สั ญญาเช่ า เหมาลําอื่ น ๆ (แล้ว แต่ ก รณี ) ซึ่ งได้ชํา ระค่ า บริ การตามสั ญญาแล้ว เป็ นเงิ น จํา นวน
.........................................บาท ( ตัวอักษร
) นั้น
ข้า พเจ้า ยอมผูกพัน ตนเป็ นผูค้ ้ าํ ประกัน
(ชื่ อ นิ ติ บุคคลผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การค้า ขายในการเดิ น อากาศ )
ต่ อ กรมการบิ น พลเรื อน เป็ นเงิ น ไม่ เกิ น ........................................................บาท (
ตัว อักษร
) กล่ า วคื อ
หาก (ชื่ อนิติบุคคลผูไ้ ด้รับใบอนุญาตประกอบกิ จการค้าขายในการเดินอากาศ ) ก่อให้เกิ ดความเสี ยหายใดๆ ขึ้ น จากการยกเลิ กเที่ ยวบิ น
ซึ่ งกรมการบิ น พลเรื อนมี อ ํา นาจสั่ ง การให้ (ชื่ อ นิ ติ บุ ค คลผู ้ไ ด้ รั บ ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การค้ า ขายในการเดิ น อากาศ )
จ่ายเงิ นค่าบริ การที่ ได้รับไว้แล้วหรื อเงิ นชดเชยค่ าเสี ยหายอื่ นใด (ถ้ามี ) ให้แ ก่ผูโ้ ดยสาร/หรื อ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จ นําเที่ ยว/หรื อคู่ สัญญาการ
เช่าเหมาลําอื่นๆ (แล้วแต่กรณี ) ข้าพเจ้ายอมชําระเงิ นแทนให้ทนั ที โดยมิ ต้อ งเรี ยกให้ (ชื่ อนิ ติบุคคลผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การ
ค้าขายในการเดิ นอากาศ)
ชําระก่อน
ข้ อ 2 ข้ า พเจ้ า จะไม่ เ พิ ก ถอน การคํ้ าประกั น จนว่ า จะ ใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การ ค้ า ขายในการเดิ นอาก าศของ
(ชื่ อนิ ติบุคคลผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จการค้าขายในการเดิ นอากาศ) จะหมดอายุ หรื อจนกว่าจะถึ งวัน ที่ .....................................
ทั้งนี้ การคํ้าประกันของข้าพเจ้ามี ผลนับแต่วนั ที่............เดือน.................พ.ศ. .............(วัน ที่ ที่ผ ไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตประกอบกิ จ การค้าขายใน
การเดิ นอากาศจะนําหนังสื อคํ้าประกัน ธนาคารมาวางกับกรมการบิน พลเรื อน)
เพื่อเป็ น หลักฐาน ข้าพเจ้า
(ชื่ อธนาคารที่รับรอง ระบุสาขาด้วย)
โดยผูม้ ีนามข้างท้ายนี้ เป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนามทํา
นิ ติกรรมซึ่ งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมื อชื่ อและได้ประทับตราของธนาคาร (ถ้ามี ) ให้ไว้เป็ นสําคัญ ตามวิธีที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อ
บริ คณห์สนธิ หรื อข้อบังคับของธนาคาร
ลงชื่ อ.................................................................ผูค้ ้ าํ ประกัน
(..............................................................)
ตําแหน่ ง...........................................................
ลงชื่ อ.................................................................พยาน
(...............................................................)

ลงชื่ อ.................................................................พยาน
(...............................................................)

