
 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Aircraft” 

includes all machines that derive support in the atmosphere 

from the reaction of the air except for objects which are 

exempted under the Ministerial Regulations 

“อากาศยาน” 

เครื่องทั้งสิ้นซึ่งทรงตัวในบรรยากาศ โดยปฏิกิริยาแห`งอากาศ เวaนแต`

วัตถุซึ่งระบุยกเวaนไวaในกฎกระทรวง 

 

 

ตัวอย`าง (Example) 

principles of flight relating to the appropriate category of aircraft 

       หลักการบินเกี่ยวขaองกับประเภทที่เหมาะสมของเครื่องบิน 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

Reference (อaางอิง) 

 Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Aircraft Commander”  

Pilot designated by an Air Operator or Aircraft registrant as 

being in command and  charged with the safe conduct of 

each flight; 

“ผูaควบคุมอากาศยาน” 

นักบินที่ผูaดําเนินการเดินอากาศ หรือผูaจดทะเบียนอากาศยานกําหนดใหaเป็น 

ผูaควบคุม และรับผิดชอบความปลอดภัยสําหรับการบินแต`ละเที่ยวบิน 

 

 

ตัวอย`าง (Example) 

Pilot – In - Command is the inflight Aircraft Commander for each 

flight who has the final decision on all actions.   

นักบินผูaควบคุมอากาศยาน คือ ผูaบัญชาการอากาศยานบนเครื่องบินสำหรับแต`ละ

เที่ยวบิน ที่มีการตัดสินใจ.  

สุดทaายของการกระทำต`างๆ 

 

 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“State Aircraft” 

Aircraft used in government service as prescribed  

“อากาศยานราชการ” 

อากาศยานที่ใชaในราชการตามที่กําหนด 

 

 

ตัวอย`าง (Example) 

Aircraft on a military register, or identified as such within a civil 

register, shall be considered to be used in military service and hence 

qualify as State Aircraft. 

  

เครื่องบินที่อยู`ในทะเบียนทหารหรือระบุไวaในทะเบียนราษฎรใหaถือว`าใชaในราชการ

ทหารและดaวยเหตุนี้จึงมีคุณสมบัติเป�นเครื่องบินของรัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Transport Aircraft”  

Aircraft used or intended to be used for transporting goods or 

passengers for the purpose of remuneration; 

“อากาศยานขนส`ง”  

อากาศยานซึ่งใชa หรือมุ`งหมายสําหรับใชaขนส`งของ 

หรือคนโดยสารเพื่อบําเหน็จเป็นทางคaา 

 

 

ตัวอย`าง (Example) 

Military transport aircraft, airplanes or helicopters used to deliver 

troops, weapons. and military equipment 

       เครื่องบินขนส`งทางทหารเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร%ที่ใชaในการส`งกำลังทหารอาวุธ  

       และอุปกรณ%ทางทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Private Aircraft”  

Aircraft used or intended to be used for the purpose of non-

remuneration; 

“อากาศยานส`วนบุคคล” 

อากาศยานซึ่งใชaหรือมุ`งหมายสําหรับใชaเพื่อประโยชน%

ในกิจการอันมิใชเ̀พื่อบําเหน็จเป็นทางคaา 

 

ตัวอย`าง (Example) 

A business jet, private jet, or bizjet is a jet aircraft designed for 

transporting small groups of people. 

       เครื่องบินเจ็ทสำหรับธุรกิจ เจ็ทส`วนตัวหรือบิซเจ็ทเป�นเครื่องบินเจ็ทที่ออกแบบมา 

       สำหรับการขนส`งคนกลุ`มเล็ก ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Foreign Aircraft” 

Aircraft registered and having nationality in accordance with a 

foreign law; 

“อากาศยานต`างประเทศ” 

อากาศยานซึ่งจดทะเบียนและมีสัญชาติตามกฎหมายต`างประเทศ 

 

ตัวอย`าง (Example) 

No Aircraft other than a Foreign Aircraft shall fly out of the Kingdom 

unless it has obtained written permission from the Competent 

Official. 

      หaามมิใหaเครื่องบินอื่นนอกจากเครื่องบินต`างประเทศบินออกนอกราชอาณาจักรเวaน 

      แต`จะไดaรับอนุญาตเป�นลายลักษณ%อักษรจากพนักงานเจaาหนaาที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Airframe”  

structure of an Aircraft but does not include a Major Aircraft 

Appliance; 

“ลําตัวอากาศยาน” 

โครงสรaางของอากาศยาน แต̀ไม`รวมถึงส`วนประกอบสําคัญของอากาศยาน 

 

 

ตัวอย`าง (Example) 

The holder of the Production Certificate for Aircraft under Section 

41/21 and Section 41/30 shall also have the right to produce 

Airframes and Aircraft Parts in accordance with the designs, 

procedures, conditions and limitations specified in the licence.  

ผูaไดaรับใบรับรองการผลิตอากาศยานตามมาตรา 41/21 และมาตรา 41/30 จะมีสิทธิ

ผลิตโครงเครื่องบินและชิ้นส`วนของเครื่องบินตามแบบวิธีการเงื่อนไขและขaอ จำกัด ที่

ระบุไวaในใบอนุญาตดaวย 

 

 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Major Aircraft Appliance”  

Engine, a Propeller and other appliances of an Aircraft 

designated by the Director; 

“ส`วนประกอบสําคัญของอากาศยาน” 

เครื่องยนต% ใบพัด และ  ส`วนประกอบอื่นของอากาศยาน 

ที่ผูaอํานวยการประกาศกําหนด 

 

 

ตัวอย`าง (Example) 

Changes in the Approved Design will improve the safety of the 

Aircraft or Major Aircraft Appliance  

       การเปลี่ยนแปลงในการออกแบบที่ไดaรับการอนุมัติจะช`วยปรับปรุงความปลอดภัย 

        ของเครื่องบินหรืออุปกรณ%สำคัญของเครื่องบิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Aerial Work” 

Aircraft operation for a particular service such as agriculture, 

construction, photography, surveying, observation, patrol, flight 

test, aerial advertisement, glider or advertising banner towing; 

“การทำงานทางอากาศ”  

การปฏิบัติการของอากาศยานเพื่อการบริการอย`างใดอย`างหนึ่งเป็นการเฉพาะ

เช`น การเกษตร การก`อสรaาง การถ`ายภาพ การสํารวจ การสังเกตการณ% 

การลาดตระ เวน  การบ ินทดสอบ การ โฆษณาโดยใช a อากาศยาน 

หรือการลากเครื่องร`อน ลากปaายโฆษณา 

 

ตัวอย`าง (Example) 

Aerial work is any paid work undertaken by an aircraft (other than 

public transport). 

      งานทางอากาศคืองานที่ไดaรับค`าตอบแทนใด ๆ ที่ดำเนินการโดยเครื่องบิน     

               (นอกเหนือจากการขนส`งสาธารณะ) 

 

 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  



 

 
 

 
 

 

สำนักงานการบินกองทัพอากาศ (MILITARY AVIATION AUTHORITY) 

ศัพท% (Vocabulary) 

“Aerodrome”  

Area designated on land or water, or any other area to be used, 

in whole or in part, for the takeoff, landing or movement of 

Aircraft, and includes buildings, installations and equipment 

thereon; 

“สนามบิน”  

พื้นที่ที่กำหนดไวaบนพื้นดินหรือน้ำหรือพื้นที่อื่นสำหรับใชa ทั้งหมดหรือแต`

บางส`วนเพื่อการขึ้นลงหรือเคลื่อนไหวของอากาศยาน รวมตลอดถึงอาคาร  

สิ่งติดตั้งและอุปกรณ% ซึ่งอยู`ภายในสนามบินนั้น 

 

 

ตัวอย`าง (Example) 

No Aircraft shall take off from or land at a place other than a 

Licensed Aerodrome or a Temporary Takeoff and Landing Area for 

Aircraft licensed, or designated in a notification, by the Minister.  

       หaามมิใหaอากาศยานบินขึ้นจากหรือลงจอด ณ สถานที่อื่นที่ไม`ใช`สนามบินอนุญาต 

                หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวสำหรับอากาศยานที่ไดaรับอนุญาตหรือที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด 

 

 

 

 

Reference (อaางอิง) 

Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 

พระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒  


