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ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธขิองคนโดยสารทางอากาศ 
ระหว่างประเทศกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay* 
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บทคัดย่อ 
 

 การขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งรูปแบบหนึ่งที่อ านวยความสะดวกให้แก่คนโดยสารไม่ว่าจะเป็น  
การขนส่งทางอากาศภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ ดังนั้นจ านวนคนโดยสารที่ใช้บริการขนส่งทางอากาศจึงมี  
เป็นจ านวนมาก ปัญหาที่คนโดยสารอาจได้รับในระหว่างใช้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศคือ กรณีเกิดเที่ยวบิน
ล่าช้าแบบ tarmac delay ซึ่งในหลายประเทศให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่าง
ประเทศ เช่น สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกาและประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีมาตรการทางกฎหมายส าหรับการคุ้มครองสิทธิของ
คนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศกรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay บทความนี้จะน าเสนอกฎหมายและ
ร่างกฎหมายอันเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศกรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ  tarmac 
delay ของสหรัฐอเมริกา ประเทศฟิลิปปินส์ และร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรป เพื่อศึกษาถึงหลักเกณฑ์การคุ้มครอง
สิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศและน ามาปรับใช้การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่าง
ประเทศในประเทศไทย 
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ABSTRACT 
 

 Air transportation is one of the modes of transportations that facilitate convenience for 
passengers, be it domestic or international transportation. As such, there is a vast number of 
passengers using air transportation. A problem that passengers may experience when using 
international air transportation is tarmac delay. In many countries, attention is given to the 
protection of the passenger rights of international air transportation,  such as in the European Union, 
United States of America, and Republic of the Philippines, which provide legal measures for the 
protection of the aforementioned rights in the event of tarmac delay. This article will present laws 
and bills relating to the protection of the rights of international air transportation passengers in the 
event of tarmac delay in the United States of America and Republic of the Philippines and also 
drafted regulations of the European Union to study the principles of the protection and refine the 
protection of these aforesaid rights in Thailand. 
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บทน า 

 ส าหรับการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศไทยนั้น จากสถิติการขนส่งทางอากาศ พบว่า 
มีจ านวนคนโดยสารที่ใช้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศที่ท่าอากาศยานนานาชาติซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารของ
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)ในปี พ.ศ. 2561 มีจ านวนคนโดยสารประมาณ 81 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 
2560 ประมาณ 5.3 ล้านคน1 เมื่อพิจารณาจ านวนคนโดยสารที่ใช้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศย่อมแสดง 
ให้เห็นว่ามีคนโดยสารเลือกใช้บริการขนส่งขนส่งทางอากาศเป็นจ านวนมาก 2 เนื่องจากการเดินทางทางอากาศ 
ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากโดยเฉพาะในกรณีที่ต้องเดินทางระยะไกล ดังนั้นการให้ความส าคัญเกี่ยวกับสิทธิ
ของคนโดยสารทางอากาศย่อมเป็นเรื่องส าคัญ นอกจากนี้การให้บริการขนส่งทางอากาศเป็นการให้บริการสาธารณะ 
อย่างหนึ่ง ดังนั้นคนโดยสารทางอากาศทุกคนควรได้รับการคุ้มครองสิทธิคนโดยสารอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันโดย  
ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 
 ส าหรับหนึ่งในความเสียหายที่คนโดยสารอาจได้รับอันเนื่องมาจากการใช้บริการขนส่งทางอากาศคือ  
ความเสียหายอันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้า ซึ่งการเกิดเที่ยวบินล่าช้านั้นอาจเป็นกรณีที่เที่ยวบินถึงจุดหมายปลายทางลา่ชา้
กว่าเวลาที่ก าหนดหรือเป็นกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay อย่างไรก็ตาม เมื่อเกิดความเสียหายคนโดยสารย่อมมี
สิทธิเรียกร้องให้ผู้ขนส่งทางอากาศด าเนินการอย่างใดๆ เพื่อเป็นการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้น ส าหรับ
ประเทศไทยมีการบัญญัติกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ กล่าวคือ พระราชบัญญัติการรับขน 
ทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับแก่การขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและ 
การขนส่งทางอากาศภายในประเทศ3 รวมถึงมีประกาศกระทรวงคมนาคมเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนโดยสาร เช่น ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ า
ภายในประเทศ พ.ศ. 2553 โดยข้อ 3 ของบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าวมีการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของ
คนโดยสารทางอากาศที่ใช้บริการการขนส่งทางอากาศแบบประจ าในเส้นทางการบินภายในประเทศ และประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า พ.ศ. 2556 ที่มุ่งคุ้มครองสิทธิของ
คนโดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล าไม่ว่าจะเป็นการขนส่งทางอากาศภายในประเทศหรือระหว่างประเทศ4  
 ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ในประเทศไทยกรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ยังไม่มีการบัญญัติถึง
หลักเกณฑ์ที่เป็นการก าหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศหรือสิทธิของคนโดยสารทางอากาศที่ควรจะได้รับเพื่อบรรเทา
ความเสียหายเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ไว้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นการขนส่ง 

                                                           
1 สถิติการขนส่งทางอากาศในปีพ.ศ. 2562 พบว่ามีจ านวนคนโดยสารที่ใช้บริการขนส่งทาอากาศระหว่างประเทศเป็นจ านวนประมาณ 85 ล้านคน ดู 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน), “สถิติขนส่งทางอากาศ,” บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด(มหาชน) สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563, จาก
https://www.airportthai.co.th/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E
0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%
99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A8/. 
2 สถิติการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน), กรมท่าอากาศยาน, 
กองทัพเรือ(ท่าอากาศยานนานาชาตอิู่ตะเภา) และภายใตก้ารบริหารงานของเอกชน (ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย) พบว่ามีจ านวนคนโดยสารที่เดินทางระหว่าง
ประเทศในปีพ.ศ. 2562 เป็นจ านวนประมาณ 88 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2561 ประมาณ 7.4 ล้านคน ดู ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, “การ
ขนส่งทางอากาศและอากาศยาน สถิติการขนส่งทางอากาศ,” ส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย, สืบค้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563, จาก 
https://www.caat.or.th/th/archives/category/data-research-th/air-traffic-th/transport-statistics-th. 
3 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558, มาตรา 57. 
4 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า พ.ศ. 2556, ข้อ 3. 

https://www.airportthai.co.th/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/
https://www.airportthai.co.th/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/
https://www.airportthai.co.th/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/
https://www.airportthai.co.th/th/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%97/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8/
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ทางอากาศระหว่างประเทศที่มีจ านวนผู้ใช้บริการเป็นจ านวนมาก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายของ
สหรัฐอเมริกา กล่าวคือ ประมวลกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐ บทที่ 14 ข้อ 259 ว่าด้วยเรื่องเที่ยวบิน
ล่าช้าแบบ tarmac delay5 ซึ่งสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีจ านวนคนใช้บริการขนส่งทางอากาศมากกว่า 1,000 ล้านคน
ต่อปี(ข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ ปี ค.ศ.2019)6 และเปรียบเทียบกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสาร
ทางอากาศของประเทศฟิลิปปินส์7 แม้ว่าจะมีการก าหนดหลักเกณฑ์บางประการที่แตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกา
แต่ก็มีการบัญญัติถึงหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศที่ต้องปฏิบัติแก่คนโดยสาร รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบร่างกฎข้อบังคับ
แห่งสหภาพยุโรป8ว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศภายใต้กฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปที่ 261/2004  
ว่าด้วยการชดเชยความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีปฏิเสธการขนส่ง ยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบิน
ล่าช้า9 ซึ่งแม้ว่าร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปยังไม่มีผลบังคับใช้ แต่การศึกษาเปรียบเทียบร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพ
ยุโรปฉบับนี้ย่อมแสดงให้เห็นถึงแนวความคิดของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ที่ประสงค์จะแก้ไข
เพิ่มเติมการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ซึ่งหากร่างกฎข้อบังคับ
แห่งสหภาพยุโรปฉบับนี้มีผลใช้บังคับเป็นกฎหมาย ประเทศที่เป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปย่อมต้องน าร่างกฎข้อบังคับ
ดังกล่าวไปปรับใช้เป็นกฎหมายภายในประเทศ ดังนั้นจากการศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา กฎหมายของประเทศ
ฟิลิปปินส์และร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปแสดงให้เห็นว่าแต่ละประเทศต่างให้ความส าคัญกับการคุ้มครองสิทธิของ
คนโดยสารทางอากาศเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ทั้งนี้ บทความนี้จะวิเคราะห์เปรียบเทียบเฉพาะ 
การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เท่านั้นเพื่อ
น าเสนอมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
ของประเทศไทย โดยบทความนี้จะไม่ศึกษาไปถึงบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสาร 
ทางอากาศระหว่างประเทศด้านอ่ืนๆ 
 
1. ลักษณะของเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
 โดยหลัก การเกิดเที่ยวบินล่าช้า สามารถแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
 1.1 เที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานาน (long delay flight)  
  กรณีที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานาน หรือ อาจใช้ค าว่า เที่ยวบินล่าช้า เป็นกรณีที่คนโดยสารเดินทาง
ถึงจุดหมายปลายทางช้ากว่าเวลาที่ก าหนดไว้ตามก าหนดการเดินทาง ซึ่งสาเหตุที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าอาจเกิดจากสภาพ

                                                           
5 Code of Federal Regulations Title 14 Part 259 หรือ 14CFR s259. 
6 United States Department of Transportation, “2019 Traffic Data for U.S. Airlines and Foreign Airlines U.S. Flights - Final, Full-Year,” 
United States Department of Transportation, accessed 15 July 2020, from https://www.bts.gov/newsroom/2019-traffic-data-us-airlines-
and-foreign-airlines-us-flights-final-full-year. 
7 Air Passenger Bill of Rights- DOTC-DTI JAO No. 01 Series of 2012. 
8 ในบทความนี้ผู้ศึกษาขอใช้ค าว่า “ร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรป” แทน ร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสาร
ทางอากาศภายใต้กฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปที่ 261/2004 ว่าด้วยการชดเชยความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีปฏิเสธการ
ขนส่ง ยกเลิกเท่ียวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า. 
9 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 261/2004 
establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation 
or long delay of flights and Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their 
baggage by air. 
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อากาศ เช่น พายุเฮอร์ริเคนหรือพายุหิมะ หรือเกิดจากการด าเนินงานของสนามบิน หรือเกิดจากปริมาณการจราจร
หนาแน่น รวมถึงเกิดจากการควบคุมการจราจรทางอากาศตลอดจนเกิดจากการด าเนินงานของผู้ขนส่งทางอากาศ10 
 1.2  เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay  
  กรณีที่ท าให้เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay อาจมีสาเหตุมาจากปริมาณการจราจรทางอากาศ
หนาแน่น หรือเกิดจากการควบคุมการจราจรทางอากาศ11 ทั้งนี้ การพิจารณาความหมายค าว่า tarmac delay สามารถ
พิจารณาได้ดังนี้ 
  เมื่อพิจารณาความหมายค าว่า “tarmac delay” ตามประมวลกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับแห่ง
สหพันธรัฐ บทที่ 14 ข้อ 259 ว่าด้วยเรื่องเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ให้ค านิยามความหมายค าว่า “tarmac 
delay” คือ การจอดเคร่ืองบินบนพื้นดินก่อนน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้าหรือจอดเครื่องบินภายหลังน าเครื่องบินลงจอดแล้ว 
ซึ่งคนโดยสารไม่มีโอกาสออกจากเคร่ืองบิน12  
  ส าหรับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศของประเทศ
ฟิลิปปินส์ได้นิยามความหมายค าว่า “tarmac delay” หมายความว่า ความล่าช้าที่เกิดขึ้นขณะที่คนโดยสารอยู่บน
เครื่องบินแล้ว13 
  ในส่วนของร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารภายใต้  
กฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปที่ 261/2004 ได้เพิ่มนิยามความหมายค าว่า “tarmac delay” คือ กรณีเที่ยวบินขาออก 
ความล่าช้าเกิดขึ้นขณะที่เคร่ืองบินจอดอยู่บนพื้นดินในระหว่างที่ได้ปิดประตู เครื่องบินหรือเป็นช่วงเวลาใดๆที่คนโดยสาร
ไม่สามารถออกจากเคร่ืองบินได้ ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นช่วงเวลาน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้า และในกรณีเที่ยวบินขาเข้า
เป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นระหว่างเวลาที่เครื่องบินลงจอดบนพื้นดินแล้วและคนโดยสารควรออกจากเครื่องบินได้ 14 โดยมี
ข้อสังเกตว่าค านิยามของร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปฉบับนี้มีค านิยามที่ใกล้เคียงกับข้อแนะน าการปฏิบัติกรณี 
                                                           
10 United States Department of Transportation, “Understanding the Reporting of Causes of Flight Delays and 
Cancellations,” United States Department of Transportation, accessed 15 July 2020, from 
https://www.bts.gov/topics/airlines-and-airports/understanding-reporting-causes-flight-delays-and-cancellations. 
11 United States Department of Transportation, “Tarmac Delays,” United States Department of Transportation, accessed 15 July 
2020, from https://www.transportation.gov/individuals/aviation-consumer-protection/tarmac-delays. 
12 Code of Federal Regulations Title 14, §259.3.  

Definitions 
 Tarmac delay means the holding of an aircraft on the ground either before taking off or after landing with no 
opportunity for its passengers to deplane. 
13 Air Passenger Bill of Rights- DOTC-DTI JAO No. 01 Series of 2012, Chapter I General Provisions, section 2  
 Definition 
 “Delay” is the result of the deferment of a flight to a later time. “Terminal Delay” is a delay that occurs while 
passengers are still inside the terminal waiting for boarding, while “Tarmac Delay” is a delay that occurs while passengers are 
already on board the aircraft. 
14 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 261/2004 
establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long 
delay of flights and Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their baggage by air, art. 
2.  
 Definitions 
 (w) "tarmac delay" means, at departure, the time the aircraft remains on the ground between the closing of the doors, 
or in any case the time when passengers can no longer leave the aircraft, and the take-off time of the aircraft or, at arrival, the 
time between the touch-down of the aircraft and the start of disembarkation of the passengers. 

https://www.bts.gov/topics/airlines-and-airports/understanding-reporting-causes-flight-dela
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เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศของประเทศ
แคนาดา15 ซึ่งให้ค านิยามค าว่า “tarmac delay” คือ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นขณะที่คนโดยสารถูกกักบนเครื่องบินไม่มีโอกาส
ที่จะลงจากเครื่องบินได้ทันที ซึ่งเครื่องบินดังกล่าวจอดบนพื้นดินและได้ท าการปิดประตูเครื่องบินเพื่อเตรียมบินขึ้นสู่ 
น่านฟ้าหรือเครื่องบินนั้นได้บินลงจอดยังพื้นดินแล้ว16  
  ส าหรับประเทศไทย เมื่อพิจารณากฎหมายไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทาง
อากาศนั้น ตามพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ไม่พบว่ามีบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
ก าหนดค านิยามค าว่า “เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay”ไว้ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบนิของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ าภายในประเทศ พ.ศ. 2553 
ก็ปรากฏเพียงการก าหนดค านิยามค าว่า “เที่ยวบินล่าช้า” ซึ่งหมายถึงเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดตาม
ตารางการบินซึ่งได้ประกาศไว้แล้ว17 และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการ
เที่ยวบินเช่าเหมาล า พ.ศ. 2556 ซึ่งก าหนดเพียงค านิยามความหมาย “เที่ยวบินล่าช้า” หมายถึง เที่ยวบินที่ปฏิบัติการบิน
ล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดในก าหนดการเดินทาง18 ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติของกฎหมายไทยดังกล่าวข้างต้น  
จึงเห็นได้ว่ากฎหมายไทยยังไม่มีการก าหนดให้ค านิยามลักษณะของเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ไว้อย่างชัดแจ้ง
เหมือนกฎหมายของประเทศอ่ืนๆ หากแต่มีเพียงการก าหนดความหมายของค าว่า “เที่ยวบินล่าช้า” ในลักษณะทั่วไป 
ไว้เท่านั้น 
  ดังนั้นจากการศึกษาค านิยามข้างต้น อาจสรุปได้ว่า เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay หมายถึง 
กรณีเที่ยวบินล่าช้าในขณะที่เครื่องบินจอดบนพื้นดินเพื่อรอน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้าหรือเกิดจากเครื่องบินได้บินลงมา 
จอดบนพื้นดินแล้ว แต่คนโดยสารไม่มีโอกาสออกจากเคร่ืองบินได้ 
 
2. หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac 
delay 
 2.1  สหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกามีการจัดท ากฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศ โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศรวบรวมไว้ในประมวลกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐ บทที่ 14  
ว่าด้วยเรื่องการบินและอวกาศ (Code of Federal Regulations: Title 14: Aeronautics and Space) ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ 
ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ปรากฏอยู่ในข้อ 259 ว่าด้วย
เรื่องการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารที่ใช้บริการสายการบิน (Part 259: Enhanced protections for airline passengers) 
โดยกฎหมายข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายที่คนโดยสารได้รับอันเนื่องมาจากเที่ย วบินล่าช้าแบบ 
tarmac delay 

                                                           
15 Air Passenger Protection Regulations (SOR/2019-150). 
16 Canadian transportation agency, “Tarmac Delay Standards of Treatment and Disembarkation: A Guide,” Canadian 
transportation agency, accessed 15 July 2020, from https://otc-cta.gc.ca/eng/tarmac-delay-standards-treatment-and-
disembarkation-a-guide. 
17 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ าภายในประเทศ พ.ศ. 
2553, ข้อ 2. 
18 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า พ.ศ. 2556, ข้อ 3. 



 

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 21   7 
 
  ส าหรับขอบเขตการบังคับใช้หลักเกณฑ์ตามข้อ 259 บังคับใช้แก่ทุกเที่ยวบินที่ได้รับใบอนุญาตหรือ 
ผู้ขนส่งทางอากาศแบบ commuter air carrier19ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งทางอากาศแบบประจ ามีก าหนด 
(scheduled service)20 หรือให้บริการขนส่งทางอากาศแบบเช่าเหมาล า (charter service)21 โดยใช้เครื่องบินที่สามารถ
บรรทุกขนส่งคนโดยสารเป็นจ านวนอย่างน้อย 30 ที่นั่งขึ้นไป นอกจากนี้กฎหมายฉบับนี้บังคับใช้แก่ทุกเที่ยวบินแม้ว่า 
ผู้ขนส่งทางอากาศนั้นจะไม่ใช่ผู้ขนส่งทางอากาศสัญชาติอเมริกัน (foreign carrier)22 โดยใช้เครื่องบินบรรทุกขนส่ง 
คนโดยสารเป็นจ านวนอย่างน้อย 30 ที่นั่งขึ้นไป ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม 
หลักเกณฑ์ตามข้อ 259 แห่งระเบียบข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐฉบับนี้ ไม่ใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งที่ให้บริการแบบไม่ประจ า
เส้นทางที่ไม่ใช่ผู้ขนส่งทางอากาศสัญชาติอเมริกันหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการรับคนโดยสารขึ้นใหม่จากสนามบิน  
ในสหรัฐอเมริกา23 
  โดยหลักการส าคัญของการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศเมื่อเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac 
delay ตามหลักเกณฑ์ข้อ 259 คือ การก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ขนส่งทางอากาศต้องด าเนินการตามแผนด าเนินงานเมื่อเกิด
เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay (contingency plan for lengthy tarmac delays) โดยก าหนดให้ผู้ขนส่ง 
ทางอากาศต้องด าเนินการตามแผนด าเนินงานนี้ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งทางอากาศแบบประจ ามีก าหนดหรือ 
การให้บริการขนส่งทางอากาศแบบเช่าเหมาล า ซึ่งมีหลักเกณฑ์การปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
  ส าหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ กรณีที่ผู้ขนส่งทางอากาศซึ่งเดินทางออกจากหรือเข้าสู่สนามบินของ
สหรัฐอเมริกา ผู้ขนส่งทางอากาศต้องไม่ด าเนินการให้เครื่องบินอยู่ในความล่าช้าแบบ tarmac delay ที่สนามบินใน
สหรัฐอเมริกาเป็นเวลานานมากกว่า 4 ชั่วโมงก่อนที่คนโดยสารจะออกจากเคร่ืองบินได้ เว้นแต่กัปตันตัดสินใจว่ามีเหตุผลที่
เก่ียวกับความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย เช่นสภาพอากาศหรือค าสั่งจากหน่วยงานของรัฐเป็นสา เหตุที่ท าให้
เครื่องบินไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay จึงไม่สามารถให้คนโดยสารออกจาก
เครื่องบินได้ หรือเป็นกรณีที่ผู้ควบคุมการจราจรทางอากาศให้ค าแนะน าแก่กัปตันว่าให้น าเครื่องกลับสู่ประตูทางออกหรือ
กลับไปยังจุดอื่นเพื่อน าคนโดยสารออกจากเคร่ืองบินเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนการด าเนินงานของสนามบิน24 
  นอกจากนี้กรณีเที่ยวบินเกิดความล่าช้าแบบ tarmac delay กฎหมายก าหนดให้ในทุกเที่ยวบิน  
ผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่ให้บริการอาหารและน้ าดื่มแก่คนโดยสารเป็นเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินออกมา
                                                           
19 ผู้ขนส่งทางอากาศที่ได้รับใบอนุญาตของสหรัฐอเมริกาหรือผู้ขนส่งทางอากาศซ่ึงจดทะเบียนประกอบธุรกิจการบินในสหรัฐอเมริกาซ่ึงได้รับอนุญาตให้
ขนส่งคนโดยสารอย่างน้อย 5 รอบต่อสัปดาห์ในเส้นทางบินอย่างน้อยหนึ่งเส้นทางตามตารางการบินที่ได้เผยแพร่ ทั้งนี้เป็นการขนส่งโดยใช้เครื่องบิน
ขนาดเล็ก โปรดดูความหมายตาม Code of Federal Regulations Title 14, § 259.3 Definitions. 
20 การให้บริการขนส่งทางอากาศแบบประจ ามีก าหนด มีลักษณะให้บริการโดยสายการบินจะท าการก าหนดเส้นทางการบินและเวลาในการเดินทางในแต่
ละช่วงเวลา ซ่ึงคนโดยสารสามารถเลือกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางได้ในเวลาที่สายการบินก าหนดเท่านั้น  ดู International Civil Aviation 
Organization “TENTH SESSION OF THE STATISTICS DIVISION,” International Civil Aviation Organization, accessed 15 July 2020, 
from https://www.icao.int/Meetings/STA10/Documents/Sta10_Wp007_en.pdf. 
21 การให้บริการขนส่งทางอากาศแบบเช่าเหมาล า เป็นการให้บริการขนส่งทางอากาศนอกเหนือจากการให้บริการแบบประจ ามีก าหนด ซ่ึงมีลักษะการ
ให้บริการแบบไม่ประจ าเส้นทาง กล่าวคือ ไม่มีการก าหนดเวลาที่แน่นอน ดู บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา , ธุรกิจการบิน AIRLINE BUSINESS, พิมพ์ครั้งที่ 1 
(นนทบุรี: บริษัท เพรส แอนด์ ดีไซน์ จ ากัด, 2548), น.20. 
22 Code of Federal Regulations Title 14, §259.3. 

Definitions 
 Foreign air carrier means a carrier that is not a citizen of the United States as defined in 49 U.S.C. 40102(a) that holds a 
foreign air carrier permit issued under 49 U.S.C. 41302 or an exemption issued under 49 U.S.C. 40109 authorizing direct foreign air 
transportation. 
23 Code of Federal Regulations Title 14 Applicability, §259.2. 
24 Code of Federal Regulations Title 14, § 259.4 (b)(2). 



 

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 21   8 
 
จากประตูขาออก (กรณีเที่ยวบินขาออก) หรือเป็นเวลาไม่เกิน 2 ชั่วโมงหลังจากเครื่องบินน าเครื่องลงจอดลงบนพื้นดิน 
(กรณีเที่ยวบินขาเข้า) เว้นแต่กัปตันพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการดังกล่าวจะเป็นการขัดกับเรื่องความปลอดภัยหรือ
การรักษาความปลอดภัย25 และในทุกเที่ยวบินผู้ขนส่งทางอากาศต้องจัดเตรียมห้องน้ าและอุปกรณ์รักษาพยาบาล  
ที่จ าเป็น26 ตลอดจนผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่ต้องแจ้งสถานการณ์และเหตุผลที่เกิดความล่าช้า ให้แก่คนโดยสารทราบ 
ส าหรับการแจ้งเตือนนั้นคนโดยสารจะต้องได้รับการแจ้งเตือนภายใน 30 นาทีภายหลังจากพ้นก าหนดเวลาออกเดินทาง 
และได้รับการแจ้งทุกๆ 30 นาทีภายหลังจากที่เห็นว่ามีโอกาสที่คนโดยสารสามารถออกจากเครื่องบินไปยังประตูขาออก
หรือจุดบริการอ่ืนที่เปิดขึ้นเพื่อให้คนโดยสารสามารถออกจากเครื่องบินได้27 และกรณีที่คนโดยสารเป็นผู้พิการหรือบุคคล 
ที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผู้ขนส่งทางอากาศต้องให้บริการอย่างเหมาะสมแก่บุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึง  
การให้บริการกรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 28 
  ประเด็นปัญหาที่น่าสนใจคือ หากคนโดยสารได้รับบาดเจ็บอันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac 
delay ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของคนโดยสารหรือไม่ พิจารณาจากค าพิพากษา
คดี Allen v. Spirit Airlines, Inc29 ซึ่งข้อเท็จจริงปรากฏว่า Allen เป็นคนโดยสารได้รับบาดเจ็บจากการเป็นลิ่มเลือดที่ขา
ซึ่งต้องได้รับการผ่าตัด สาเหตุเกิดจากเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 30 นาทีเนื่องจากนักบินของ
สายการบินนัดหยุดงานประท้วง และสายการบินไม่มีการแจ้งเตือนให้คนโดยสารทราบว่าอาจได้รับบาดเจ็บจากการเป็น 
ลิ่มเลือดที่ขา คนโดยสารจึงน าคดีมาฟ้องศาลเพื่อเรียกร้องให้สายการบินรับผิด ศาลพิจารณาข้อเท็จจริงประกอบกับ
ประมวลกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐ บทที่ 14 ข้อ 259 (Code of Federal Regulations: Title 14 
Part 259) พบว่าระยะเวลาที่เกิดความล่าช้าแบบ tarmac delay ยังไม่ถึง 3 ชั่วโมงตามที่กฎหมายก าหนด(กรณีรับขน 
ทางอากาศภายในประเทศ) และความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นไม่ใช่ความผิดที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย กล่าวคือ การแจ้งเตือนให้
คนโดยสารทราบว่าอาจได้รับบาดเจ็บไม่ได้ก าหนดเป็นหน้าที่ให้ผู้ขนส่งทางอากาศต้องแจ้งให้คนโดยสารทราบ ซึ่งหน้าที่
ของผู้ขนส่งทางอากาศตามกฎหมายมีเพียงการให้คนโดยสารออกจากเครื่องบินหากเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
และก าหนดให้มีการจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงจัดเตรียมห้องน้ าและให้การดูแลรักษาพยาบาล เป็นต้น โดยหน้าที่
ดังกล่าวคนโดยสารไม่ได้โต้แย้งแต่อย่างใด คนโดยสารจึงไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดในความเสียหาย 
ที่เกิดขึ้นได้ ศาลตัดสินยกฟ้อง30 
  กล่าวโดยสรุป ในกรณีที่เกิดความล่าช้าแบบ tarmac delay ในการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ 
กฎหมายสหรัฐอเมริกาบัญญัติคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารคือ คนโดยสารมีสิทธิที่จะออกจากเครื่องบินหากเที่ยวบินเกิด
ความล่าช้าแบบ tarmac delay มากกว่า 4 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เคร่ืองบินควรออกเดินทางหรือนับจากเวลาที่เคร่ืองบินได้
จอดบนพื้นดิน และคนโดยสารมีสิทธิได้รับบริการอาหารและน้ าดื่ม การจัดเตรียมห้องน้ าและอุปกรณ์รักษาพยาบาล 
ที่จ าเป็น ตลอดจนมีสิทธิได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay อย่างไรก็ตาม หากคน
โดยสารได้รับบาดเจ็บแก่ร่างกายอันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay คนโดยสารไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ 
ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ร่างกายของคนโดยสารได้ เนื่องจากตามประมวลกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้อบังคับแห่งสหพันธรัฐ บทที่ 14 ข้อ 259 มิได้ก าหนดสิทธิหน้าที่ ให้แก่คนโดยสารในกรณีที่เกิดความเสียหาย 
                                                           
25 Code of Federal Regulations Title 14, § 259.4 (b)(3). 
26 Code of Federal Regulations Title 14, § 259.4 (b)(4). 
27 Code of Federal Regulations Title 14, § 259.4 (b)(5). 
28 Code of Federal Regulations Title 14, § 259.5 (b)(6). 
29 “Allen v. Spirit Airlines, Inc,” casetext, accessed 5 August 2020, from https://casetext.com/case/allen-v-spirit-airlines?q= 
tarmac%20delay%20international%20flight&p=1&tab=keyword&jxs=&sort=relevance&type=case#pa77. 
30 Ibid, para. 698. 

https://case/
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แก่ชีวิตหรือร่างกายของคนโดยสาร อย่างไรก็ตาม คนโดยสารอาจใช้สิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
อ่ืน กล่าวคือ อนุสัญญาว่าด้วยการท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1999 (Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, 
Montreal,1999) หรือเรียกว่าอนุสัญญามอนตริออล โดยสหรัฐอเมริกาให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้เมื่อวันที่ 5 กันยายน ค.ศ. 
2003 และอนุสัญญามีผลใช้บังคับในวันที่ 4 พฤศจิกายน ค.ศ. 200331 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์ให้ผู้ขนส่งทางอากาศต้องรับผิด
หากคนโดยสารได้รับความเสียหายแก่ชีวิตหรือร่างกาย โดยมีเงื่อนไขว่าอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในเครื่องบิน
หรือในระหว่างการด าเนินการให้คนโดยสารขึ้นหรือลงจากเครื่องบิน32 
 2.2  ประเทศฟิลิปปินส์ 
  ส าหรับประเทศฟิลิปปินส์มีการบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ 
คือ กฎหมายว่าด้วยสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ ค.ศ. 2012 (Air Passenger Bill of Rights- DOTC-DTI JAO No. 01 
Series of 2012) ซึ่งกระทรวงการขนส่งและการสื่อสาร (Department of Transportation and Communication หรือ 
DOTC ) ร่วมกับกระทรวงการการค้าและอุตสาหกรรม (Department of Trade and Industry หรือ DTI) เป็นผู้จัดท า
กฎหมายฉบับนี้33 
  ทั้งนี้ ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วยสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ ค.ศ. 2012ก าหนดให้ใช้
บังคับแก่สัญญารับขนทางอากาศส าหรับเที่ยวบินที่ท าการรับขนเข้ามาหรือออกจากประเทศฟิลิปปินส์ หรือการรับขน
ภายในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งท าการขนส่งโดยผู้ขนส่งทางอากาศสัญชาติฟิลิปปินส์ และใช้บังคับแก่เที่ยวบินซึ่งให้บริการ
โดยผู้ขนส่งทางอากาศต่างชาติ (foreign air carrier) ในกรณีที่เป็นเที่ยวบินขาออก34  
  ดังนั้น คนโดยสารที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้คือ 
   1. คนโดยสารที่เดินทางโดยผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งท าการขนส่งภายในประเทศ 
   2. คนโดยสารที่เดินทางโดยผู้ขนส่งทางอากาศของประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งท าการขนส่งระหว่าง
ประเทศ ทั้งกรณีที่ผู้ขนส่งทางอากาศท าการขนส่งเข้ามาหรือออกจากประเทศฟิลิปปินส์ 
   3. คนโดยสารที่เดินทางโดยผู้ขนส่งทางอากาศของต่างชาติซึ่งท าการขนส่งออกจากประเทศ
ฟิลิปปินส์ 
  ส าหรับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารที่ใช้บริการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเมื่อเกิดเที่ยวบิน
ล่าช้าแบบ tarmac delay ปรากฏใน ข้อ 12 ว่าด้วยเรื่องสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายและได้รับสิ่งอ านวยความสะดวก
ในกรณีที่เกิดเที่ยวบินล่าช้า ก าหนดว่าคนโดยสารมีสิทธิได้รับการจัดหาอาหารและเครื่องดื่มเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ 
tarmac delay เป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ควรออกเดินทาง (estimated time of departure: ETD) 
หรือนับจากเวลาที่ได้ท าการปิดประตูเครื่องบินแล้วหรือนับจากเวลาที่ได้ท าการเปิดประตูเครื่องบินแล้ว  แต่คนโดยสาร

                                                           
31 ICAO Uniting Aviation, “CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES FOR INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR DONE AT 
MONTREAL ON 28 MAY 1999,” ICAO Uniting Aviation, accessed 27 September 2020, from 
https://www.icao.int/secretariat/legal/List%20of%20Parties/Mtl99_EN.pdf. 
32 Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, Montreal,1999, art.17. 
33 Republic of the Philippines Department of Transportation “AIR PASSENGER BILL OF RIGHTS,” Republic of the Philippines 
Department of Transportation, accessed 5 August 2020, from http://www.cab.gov.ph/m/news/866-air-passenger-bill-of-rights. 
34 Air Passenger Bill of Rights- DOTC-DTI JAO No. 01 Series of 2012, section 3. 
 This Regulation shall apply to all aspects of contracts of carriage for flights or portions of a flight into, from, and within 
the territory of the Philippines operated by Philippine air carriers, and flights or portions of a flight from the territory of the 
Philippines operated by foreign air carriers. 
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ไม่ได้รับอนุญาตให้ออกจากเครื่องบินได้35 ในส่วนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac 
delay เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่าด้วยสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ ค.ศ. 2012 ฉบับนี้ ไม่ปรากฏว่ามี
การก าหนดหลักเกณฑ์ใดที่เป็นการให้สิทธิแก่คนโดยสารที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย ดังนั้นหากคนโดยสารได้รับความเสียหาย
ย่อมไม่อาจเรียกร้องให้ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดในส่วนนี้ได้ จึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิของคนโดยสารที่จะได้รับการคุ้มครอง
เมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ตามกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์มีเพียงสิทธิที่จะได้รับการจัดหาอาหารและ
เครื่องดื่มเท่านั้น โดยไม่ได้มีการก าหนดระยะเวลาที่คนโดยสารควรจะได้รับอนุญาตให้ออกจากเครื่ องบินและไม่มี 
การก าหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศจะต้องแจ้งเตือนสถานการณ์เมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ให้ 
คนโดยสารทราบเหมือนกฎหมายของสหรัฐอเมริกาแต่อย่างใด 
 2.3  สหภาพยุโรป 
  การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศเป็นเรื่องหนึ่งที่ประเทศสมาชิกใน 
สหภาพยุโรปให้ความส าคัญ เนื่องจากประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรปได้ตกลงร่วมกันเพื่อก าหนดกฎเกณฑ์ในการคุ้มครอง
สิทธิของคนโดยสารทางอากาศนอกเหนือจากที่ปรากฏในอนุสัญญาว่าด้วยการรับขนทางอากาศ โดยมีการออกกฎข้อบังคับ
แห่งสหภาพยุโรปเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ ภายหลังได้มีการพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎข้อบังคับแห่ง
สหภาพยุโรปเพื่อเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศให้มากยิ่งขึ้น โดยการบัญญัติกฎข้อบังคับ
แห่งสหภาพยุโรปที่ 261/2004 ว่าด้วยการชดเชยความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารในกรณีปฏิเสธ 
การขนส่ง ยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า (Regulation (EC) No 261/2004) ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 
ค.ศ. 200536 โดยหลักกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปฉบับนี้ก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ
กรณีเกิดการปฏิเสธการขนส่งคนโดยสาร การยกเลิกเที่ยวบินหรือเที่ยวบินล่าช้า ซึ่งก าหนดหน้าที่และความรับผิดของ 
ผู้ขนส่งทางอากาศที่ต้องปฏิบัติแก่คนโดยสารเมื่อเกิดเหตุการณ์ข้างต้น เช่น ผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่ให้การดูแลและ
ช่วยเหลือจัดหาสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่คนโดยสาร การจัดหาที่พักแรม การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือคืนเงิน  
ค่าโดยสาร ตลอดจนการจ่ายเงินชดเชยเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายให้แก่คนโดยสาร แต่เมื่อพิจารณากฎข้อบังคับ
แห่งสหภาพยุโรปที่ 261/2004 ในเรื่องการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac 
delay ปรากฏว่า ไม่พบว่ามีการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองคนโดยสารในส่วนนี้แต่อย่างใด 
  อย่างไรก็ตาม ภายหลังการบังคับใช้กฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปที่ 261/2004 เป็นเวลาหลายปี 
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เสนอให้มีการแก้ไขกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปว่าด้วยการคุ้มครอง
สิทธิของคนโดยสารทางอากาศขึ้นใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างคนโดยสารกับผู้ขนส่งทาง
อากาศ เนื่องจากบางสถานการณ์ไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาไว้น าไปสู่การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่สอดคล้อง
กันของแต่ละประเทศสมาชิกในสหภาพยุโรป ซึ่งปัญหาดังกล่าวนั้นรวมถึงกรณีที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
ด้วย การจัดท าร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรป (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of 
the Council amending Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and 
assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights 
and Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their 
                                                           
35 Air Passenger Bill of Rights- DOTC-DTI JAO No. 01 Series of 2012, Chapter 4, Right to compensation, section 12. 
 A passenger shall likewise have the right to be provided with sufficient food and beverage, in cases of Tarmac Delay of 
at least two (2) hours after the ETD, reckoned from the closing of the aircraft door, or when the aircraft is at the gate with the 
doors still open but passengers are not allowed to deplane. 
36 Steven Truxal. “Air Carrier Liability and Air Passenger Right. A Game of Tug of War?,” Journal of International and Comparative 
Law, Vol 4(1), p.110-111 (2017). 
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baggage by air) ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2015 และมีการเผยแพร่เนื้อหาการประชุมในวันที่  
18 มิถุนายน ค.ศ. 201537 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ส าหรับขอบเขตการใช้บังคับ ร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปฉบับนี้ใช้บังคับแก่คนโดยสารที่เดินทาง
ออกจากสนามบินซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป และคนโดยสารที่เดินทางออกจากสนามบินอ่ืนซึ่งไม่ได้
ตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปแต่เดินทางเข้ามายงัสนามบินซึ่งตั้งอยู่ในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป เว้นแต่
คนโดยสารจะได้รับประโยชน์หรือได้รับการชดเชยความเสียหายจากผู้ขนส่งทางอากาศซึ่งได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปมาจากมาจากสนามบินต้นทางแล้ว38 
  หลักเกณฑ์ในการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
ปรากฏในข้อ 6-2a โดยก าหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศตามความเป็นจริงต้องจัดเตรียมเครื่องปรับอากาศท าความ
ร้อนและความเย็นภายในห้องโดยสาร รวมถึงจัดเตรียมให้บริการห้องน้ าและจัดหา อุปกรณ์รักษาพยาบาลที่จ าเป็นไว้
ให้บริการแก่คนโดยสาร ในกรณีที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เป็นเวลานานกว่า 30 นาที ผู้ขนส่งทางอากาศ
ต้องจัดหาน้ าดื่มให้บริการแก่คนโดยสารบนเครื่องบิน 
  หากเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมงที่สนามบินซึ่งตั้งอยู่ใน
ประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ผู้ขนส่งทางอากาศต้องน าเครื่องบินไปยังประตูขาออกหรือไปยังจุดบริการอ่ืนที่เปิดขึ้น
เพื่อให้คนโดยสารสามารถออกจากเครื่องบินได้ หากมีเหตุจ าเป็นที่คนโดยสารต้องอยู่บนเครื่องบินนานกว่า 3 ชั่วโมง 
จะท าได้ต่อเมื่อมีเหตุผลด้านความปลอดภัย การตรวจคนเข้าเมืองหรือเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยที่ท าให้  
ไม่สามารถหลุดพ้นจากสถานการณ์เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
 
3. หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ของประเทศ
ไทย 
 3.1  พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 
  ส าหรับกฎหมายไทยที่มีการก าหนดหลักเกณฑ์เพื่อคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่าง
ประเทศที่มีลักษณะเป็นการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายให้แก่คนโดยสารนั้น ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติการรับขน
ทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้มีการก าหนดสิทธิ หน้าที่และความรับผิดระหว่างผู้ขนส่ง
ทางอากาศและคนโดยสารในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ชีวิตร่างกาย หรือสัมภาระของคนโดยสารทาง รวมถึงกรณีเกิด
เที่ยวบินล่าช้า39 
  ภายหลังการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว โดยออกเป็นกฎหมายพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ 
                                                           
37 Council of the European Union “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending 
Regulation (EC) No 261/2004 establishing common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied 
boarding and of cancellation or long delay of flights and Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the 
carriage of passengers and their baggage by air,” Council of the European Union, accessed 5 August 2020, from 
https://www.consilium.europa.eu/media/39230/air-passenger-rights-proposal_may-2015.pdf. 
38 Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 261/2004 establishing 
common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay 
of flights and Regulation (EC) No 2027/97 on air carrier liability in respect of the carriage of passengers and their baggage by air, 
art. 3. 
39 ไผทชิต เอกจริยกร, ค าอธิบายกฎหมายรับขนทางอากาศ, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน , 2560), 
น.98-105. 
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(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยเป็นการแก้ไขหรือเพิ่มเติม
ข้อความในบางมาตราจากพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน
เร่ืองขอบเขตการใช้บังคับ โดยก าหนดให้พระราชบัญญัติรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ใช้บังคับแก่การรับ
ขนทางอากาศไม่ว่าการรับขนนั้นจะเป็นการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศหรือการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ  
ที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา และพระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับแก่การรับขนทางอากาศที่ด าเนินการโดยบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่  
ผู้ขนส่งตามสัญญา ตลอดจนใช้บังคับแก่การรับขนที่ด าเนินการโดยรัฐหรือหน่วยงานของรัฐที่ตั้งขึ้นโดยกฎหมาย ถ้าการ 
รับขนนั้นเป็นการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศที่อยู่ภายใต้อนุสัญญา40 
  ส าหรับการก าหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดของผู้ขนส่งทางอากาศกับคนโดยสารกรณีเกิดเที่ยวบนิ
ล่าช้านั้น ปรากฏในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 ซึ่งก าหนดให้ผู้ขนส่ง
ทางอากาศต้องรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่คนโดยสารกรณีล่าช้าในการรับขนทางอากาศซึ่งคนโดยสาร เว้นแต่  
ผู้ขนส่งทางอากาศจะพิสูจน์ว่าได้กระท าการทั้งปวงเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้น หรือเป็นการพ้นวิสัยที่ผู้ขนส่งทาง
อากาศจะด าเนินการที่ควรต้องกระท าเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายนั้น41 อย่างไรก็ตาม ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถจ ากัด
ความรับผิดเมื่อเกิดความเสียหายจากกรณีล่าช้า42 เป็นจ านวนเงิน 5,346 หน่วยสิทธิพิเศษถอนเงินต่อคนโดยสาร43 ซึ่งเป็น
จ านวนเงินที่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามอนุสัญญาเพื่อการรวบรวมกฎเกณฑ์  
บางประการเกี่ยวกับการรับขนระหว่างประเทศทางอากาศ ค.ศ. 1999 (อนุสัญญามอนตริออล) เพื่อให้เหมาะสมกับ 
สภาพเศรษฐกิจ แต่พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศทั้งสองฉบับไม่ได้มีการบัญญัติถึงหลักเกณฑ์หรือ
หน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay  
 3.2  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของ
ประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ าภายในประเทศ พ.ศ. 2553 
  เมื่อพิจารณากฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศพบว่า ประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ า
ภายในประเทศ พ.ศ. 2553 ซึ่งบังคับใช้แก่ผู้ขนส่งทางอากาศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการเดินอากาศ
แบบประจ าในเส้นทางการบินภายในประเทศไทย44 และคนโดยสารที่เดินทางในเส้นทางบินประจ าภายในประเทศ45 เมื่อ
พิจารณาบัญญัติแห่งกฎหมายตามประกาศกระทรวงฉบับนี้ไม่ปรากฏบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศที่ต้องปฏิบัติต่อคนโดยสารเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ปรากฏ
เพียงแต่กรณีเที่ยวบินล่าช้าผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่คนโดยสารและจัดหาอุปกรณ์
เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงกรณีที่คนโดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางต่อไปผู้ขนส่งทางอากาศต้องคืนเงินค่าโดยสาร
และค่าธรรมเนียมอ่ืนใดที่เรียกเก็บเต็มตามจ านวนแก่คนโดยสาร46 อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าวใช้บังคับแก่กรณีที่

                                                           
40 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560, มาตรา 6. 
41 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558, มาตรา 12. 
42 พระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558, มาตรา 15. 
43 พระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเกณฑ์จ ากัดความรับผิดของผู้ขนส่งตามกฎหมายว่าด้วยการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2563, มาตรา 3(2). 
44 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ าภายในประเทศ พ.ศ. 
2553, ข้อ 2. 
45 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ าภายในประเทศ พ.ศ. 
2553, ข้อ 3. 
46 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ าภายในประเทศ พ.ศ. 
2553, ข้อ 4. 
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เที่ยวบินปฏิบัติการบินล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดตามตารางบินตั้งแต่ 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง หรือเกิดความล่าช้าตั้งแต่ 
3 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมงหรือกรณีเกิดความล่าช้าตั้งแต่ 5 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี เป็นความล่าช้าที่
เกิดขึ้นก่อนที่คนโดยสารจะอยู่ในเคร่ืองบินซึ่งเป็นความล่าช้าคนละกรณีกับเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ดังนั้นอาจ
กล่าวได้ว่ากฎหมายฉบับนี้คุ้มครองสิทธิของคนโดยสารไม่ครอบคลุมถึงกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
 3.3  ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า 
พ.ศ. 2556 
  ส าหรับประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมา
ล า พ.ศ. 2556 ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับแก่ผู้ขนส่งทางอากาศที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าขายในการ
เดินอากาศแบบไม่ประจ าที่ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า47และใช้บังคับแก่คนโดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า  
จากการศึกษาพบว่ามีการก าหนดหลักเกณฑ์กรณีเที่ยวบินล่าช้าโดยก าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่จัดหาสิ่งอ านวย  
ความสะดวกให้แก่คนโดยสาร เช่น การจัดหาอาหารและเครื่องดื่ม การจัดอุปกรณ์ให้แก่คนโดยสารเพื่อใช้ในการ
ติดต่อสื่อสารเมื่อเที่ยวบินปฏิบัติการบินล่าช้ากว่าเวลาที่ก าหนดเป็นเวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง 
จากก าหนดการเดินทางหรือในกรณีที่เกิดความล่าช้ามากกว่า 6 ชั่วโมง คนโดยสารมีสิทธิเช่นเดียวกับกรณีที่มีการยกเลิก
เที่ยวบิน48 เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับนี้มีการใช้ถ้อยค าในท านองเดียวกันกับ ข้อ 4 ของประกาศกระทรวง
คมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ า
ภายในประเทศ พ.ศ. 2553 โดยก าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่ดูแลคนโดยสารเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าในระหว่าง 
รอขึ้นเครื่องบิน ดังนั้นความล่าช้าที่เกิดขึ้นตามประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับนี้มีลักษณะเป็นความล่าช้าที่เกิดก่อนที่ 
คนโดยสารขึ้นเคร่ืองบิน ซึ่งแตกต่างจากกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ที่ความล่าช้าเกิดขึ้นหลังจากคนโดยสาร
เข้าไปในเคร่ืองบินแล้ว ดังนั้นประกาศกระทรวงคมนาคมฉบับนี้จึงยังไม่การก าหนดหลักเกณฑ์ใดที่เกี่ยวกับเที่ยวบินล่าช้า
แบบ tarmac delay 
 
4.หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ 
 จากการศึกษากฎหมายที่กล่าวมาข้างต้น น ามาสู่หลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารเมื่อเกิด
เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ได้ดังนี้ 
 4.1  บทนิยาม “เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay” 
  การให้ค านิยามความหมายของค าว่า “เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay” มีความส าคัญ เนื่องจาก
เป็นการก าหนดขอบเขตว่าสิทธิของคนโดยสารทางอากาศเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด เมื่อศึกษาค านิยามของกฎหมายต่างประเทศ
และร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรป สรุปใจความส าคัญได้ว่า “เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay คือ ความล่าช้า 
ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เครื่องบินจอดอยู่บนพื้นดินรอน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้า และความล่าช้าในระหว่างที่น าเครื่องบิน  
ลงจอดบนพื้นดินแล้วแต่คนโดยสารไม่มีโอกาสที่จะออกจากเคร่ืองบินได้ อาจกล่าวได้ว่า ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้นแบ่งได้เป็น  
2 ช่วงเวลา คือ  
   (1) กรณีเที่ยวบินขาออก เป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นในขณะที่เครื่องบินจอดอยู่บนพื้นดินรอน า
เครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้า และคนโดยสารไม่มีโอกาสที่จะออกจากเคร่ืองบินได้ 
   (2) กรณีเที่ยวบินขาเข้า เป็นความล่าช้าที่เกิดขึ้นภายหลังจากน าเครื่องบินลงจอดบนพื้นดิน 
ที่สนามบินปลายทางแล้ว และคนโดยสารไม่มีโอกาสที่จะออกจากเคร่ืองบินได้ 
                                                           
47 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า พ.ศ. 2556, ข้อ 3. 
48 ประกาศกระทรวงคมนาคม เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า พ.ศ. 2556, ข้อ 6. 



 

วารสารกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 21   14 
 
  อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตกรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ตามกฎหมายของประเทศ
ฟิลิปปินส์เริ่มนับเมื่อความล่าช้าเกิดขึ้นขณะที่คนโดยสารอยู่ในเครื่องบินเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้ท า
การปิดประตูเครื่องบินแล้ว49 และเมื่อพิจารณาร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปซึ่งก าหนดว่าเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac 
delay เกิดขึ้นในระหว่างที่ได้ปิดประตูเครื่องบินแล้ว ซึ่งแตกต่างจากกฎหมายของสหรัฐอเมริกาที่ไม่ได้มีการก าหนดว่า
ต้องมีการปิดประตูเครื่องบิน จึงเป็นข้อสังเกตว่าการก าหนดเงื่อนไขปิดประตูเครื่องบินเป็นจุดในการพิจารณาว่าความ
ล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay หรือไม่ เพราะความล่าช้าในขณะนั้นคนโดยสารไม่มีโอกาส 
ออกจากเครื่องบินได้ อาจกล่าวได้ว่า การที่ผู้ขนส่งทางอากาศให้คนโดยสารเข้าไปนั่งในเครื่องบินเป็นการปฏิบัติการบิน
ภายในก าหนดเวลาการเดินทาง ผู้ขนส่งทางอากาศอาจไม่ต้องรับผิดกรณีเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานาน แต่หากเกิดความ
ล่าช้าในขณะที่คนโดยสารอยู่ในเครื่องบินที่ได้ปิดประตูเครื่องบินแล้วแต่ยังรอน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้า ผู้ขนส่งทางอากาศ
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศว่าด้วยเรื่องเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
 4.2  มาตรการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
  จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศเมื่อเกิด
เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay สามารถก าหนดมาตรการคุ้มครองคนโดยสารได้ดังนี้ 
  (1)  การแจ้งสถานการณ์ให้คนโดยสารทราบ 
   เมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่ต้องแจ้งให้คนโดยสารที่อยู่
ภายในเคร่ืองบินทราบว่าเที่ยวบินเกิดความล่าช้าแบบ tarmac delay โดยแจ้งเหตุผลให้คนโดยสารทราบว่าเหตุใดจึงเกิด
ความล่าช้าต้องรอน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้าหรือเหตุใดเมื่อน าเครื่องบินจอดบนพื้นดินแล้วแต่คนโดยสารไม่ สามารถออก
จากเคร่ืองบิน เพื่อให้คนโดยสารทราบสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น นอกจากนี้ผู้ขนส่งทางอากาศต้องแจ้งสถานการณ์ที่
เกิดขึ้นให้คนโดยสารทราบทุกๆ 30 นาทีภายหลังจากที่เห็นว่ามีโอกาสที่คนโดยสารสามารถออกจากเครื่องบินไปยังประตู
ขาออกหรือจุดบริการอ่ืนที่เปิดขึ้นเพื่อให้คนโดยสารสามารถออกจากเครื่องบินได้ ซึ่งมาตรการดังกล่าวนี้จากการศึกษา
ปรากฏตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาเท่านั้นมิได้มีการก าหนดไว้ในกฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์หรือร่างกฎข้อบังคับ
แห่งสหภาพยุโรป 
  (2)  การให้ความช่วยเหลือและจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนโดยสาร 
   การก าหนดหน้าที่ให้แก่ผู้ขนส่งทางอากาศต้องให้ความช่วยเหลือและจัดเตรียมสิ่งอ านวย 
ความสะดวกให้แก่คนโดยสารซึ่งอยู่ในเคร่ืองบิน เป็นการก าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศต้องด าเนินการอย่างใดๆเพื่อบรรเทา
ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่คนโดยสารในระหว่างเที่ยวบินเกิดความล่าช้าแบบ tarmac delay โดยหลักส าคัญคือ ผู้ขนส่ง
ทางอากาศต้องจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้บริการแก่คนโดยสาร รวมถึงจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่ 
คนโดยสาร เช่น จัดเตรียมเคร่ืองปรับอากาศท าความร้อนและความเย็นและให้บริการห้องน้ าภายในห้องโดยสาร ตลอดจน
จัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลที่จ าเป็นเพื่อช่วยเหลือคนโดยสาร โดยการให้บริการทั้งหมดนี้ผู้ขนส่งทางอากาศไม่ 
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม จากการศึกษาพบว่ากฎหมายคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศของสหรัฐอเมริกา 
กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์และร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุ โรปก าหนดหน้าที่ให้ผู้ขนส่งทางอากาศด าเนินการ 
ให้ความช่วยเหลือและจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกแก่คนโดยสารในระหว่างที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay 
ในท านองเดียวกัน 
  (3)  สิทธิของคนโดยสารที่จะออกจากเครื่องบิน 
   กรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เป็นระยะเวลานาน คนโดยสารมีสิทธิที่จะออกจาก
เครื่องบินเพื่อให้พ้นจากการถูกกักให้อยู่ในห้องโดยสารที่ยังไม่สามารถน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้า หรือน าเครื่องบินมาจอด
                                                           
49 Air Passenger Bill of Rights- DOTC-DTI JAO No. 01 Series of 2012, Chapter 4, Right to compensation, section 12.3. 
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บนพื้นดินแล้วแต่คนโดยสารไม่มีโอกาสออกจากเครื่องบิน การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารก าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศ
ด าเนินการให้คนโดยสารออกจากเครื่องบินในกรณีที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เป็นเวลานาน โดยผู้ขนส่ง 
ทางอากาศต้องน าเครื่องบินกลับไปยังประตูขาออก(gate) หรือน าเครื่องบินไปยังจุดบริการอ่ืนที่เปิดขึ้นเพื่อให้คนโดยสาร
สามารถออกจากเครื่องบินได้(disembarkation point) ซึ่งการก าหนดระยะเวลาที่จะถือว่าเป็นระยะเวลานานตาม
กฎหมายในแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ส าหรับระยะเวลาตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกาก าหนดว่าเมื่อเกิดเที่ยวบิน
ล่าช้าแบบ tarmac delay เป็นเวลามากกว่า 4 ชั่วโมง (กรณีขนส่งทางอากาศภายในประเทศก าหนดระยะเวลาเกินกว่า  
3 ชั่วโมง)50 ผู้ขนส่งทางอากาศต้องด าเนินการให้คนโดยสารสามารถออกจากเครื่องบิน ในขณะที่ร่างกฎข้อบังคับแห่ง
สหภาพยุโรปก าหนดระยะเวลาที่คนโดยสารมีสิทธิออกจากเครื่องบินได้หากเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เป็น
เวลามากกว่า 3 ชั่วโมง แต่ในส่วนของกฎหมายประเทศฟิลิปปินส์ไม่มีการบัญญัติเกี่ยวกับระยะเวลาที่คนโดยสารจะมีสิทธิ
ออกจากเคร่ืองบินในกรณเีกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay แต่อย่างใด 
   อย่างไรก็ตาม แม้ว่าคนโดยสารจะมีสิทธิที่จะออกจากเครื่องบินเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ 
tarmac delay แต่ผู้ขนส่งทางอากาศมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ให้คนโดยสารออกจากเครื่องบินได้หากว่ากัปตันบนเครื่องบิน
เห็นว่ามีเหตุผลว่าการให้คนโดยสารออกจากเครื่องบินจะกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีเหตุผลอ่ืนที่เกี่ยวกับค าสั่งหรือ
นโยบายของรัฐ ซึ่งท าให้คนโดยสารไม่สามารถพ้นจากสภาพเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delayได้ 
  ทั้งนี้ จากการศึกษามีข้อสังเกตว่าในกรณีที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ไม่มีกฎหมายใด
บัญญัติให้คนโดยสารมีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ขนส่งทางอากาศจ่ายเงินชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้าแบบ 
tarmac delay เพียงแต่ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติของผู้ขนส่งทางอากาศเพื่อเป็นการบรรเทาความเสียหายและแก้ไข
ปัญหาในขณะที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากคนโดยสารได้รับความเสีย 
อันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้า คนโดยสารอาจใช้สิทธิเรียกร้องให้ผู้ขนส่งทางอากาศรับผิดอันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้า 
เป็นเวลานาน(long delay flight) เป็นกรณีที่ผู้ขนส่งทางอากาศผิดสัญญารับขนและก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนโดยสาร 
ซึ่งการเกิดสิทธิเรียกร้องอันเนื่องมาจากเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานานนั้นเป็นคนละกรณีกับเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac 
delay 
  จากการศึกษาหลักเกณฑ์การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศตามกฎหมาย
ต่างประเทศและร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปเปรียบเทียบกับกฎหมายคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ
ระหว่างประเทศของไทย พบว่าประเทศไทยไม่มีการก าหนดหลักเกณฑ์ใดๆที่เป็นการคุ้มครองคนโดยสารเมื่อเกิดเที่ยวบิน
ล่าช้าแบบ tarmac delay โดยไม่มีการก าหนดนิยามความหมายว่าสถานการณ์ใดจึงจะเป็นเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac 
delay และไม่มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อเป็นขั้นตอนการปฏิบัติให้แก่ผู้ขนส่งทางอากาศที่จะต้องดูแลและ 
ให้ความช่วยเหลือคนโดยสารขณะที่อยู่ในเคร่ืองบินซึ่งมีพื้นที่จ ากัดและคนโดยสารไม่มีโอกาสที่จะออกจากเครื่องบินนั้นได้  
ผู้ศึกษาจึงขอเสนอว่าประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายเพื่อก าหนดหลักเกณฑ์คุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศ
ระหว่างประเทศกรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay  
  

                                                           
50 Code of Federal Regulations Title 14, § 259.4 (b)(1). 
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5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 เมื่อมีการใช้บริการขนส่งทางอากาศอาจเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ซึ่งหลายประเทศต่างให้
ความส าคัญ โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นขั้นตอนการปฏิบัติและหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศ ประการแรกคือการให้
ค านิยามความหมายกรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ซึ่งจากการศึกษากฎหมายของสหรัฐอเมริกา กฎหมาย
ของประเทศฟิลิปปินส์และร่างกฎข้อบังคับของสหภาพยุโรป แม้ว่าจะมีส านวนการเขียนที่แตกต่างกันแต่มีใจความส าคัญ 
ที่คล้ายกัน กล่าวคือ ให้ค านิยามความหมาย “เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay คือ ความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างที่
เครื่องบินจอดอยู่บนพื้นดินและรอน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้า และความล่าช้าในระหว่างที่น าเครื่องบินลงจอดยังพื้นดิน
แล้วแต่คนโดยสารไม่มีโอกาสที่จะออกจากเครื่องบินได้ ในขณะที่กฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสาร
ทางอากาศไม่มีการบัญญัติถึงค านิยาม “เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay” ทั้งในพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงประกาศกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องกับ
การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้
บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ าภายในประเทศ พ.ศ. 2553 และประกาศกระทรวงคมนาคม 
เร่ือง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาล า พ.ศ. 2556 มิได้มีการให้ค านิยามไว้แต่อย่างใด  
 นอกจากนี้ในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เป็นการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศเมื่อเกิด
เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ตามกฎหมายไทยที่กล่าวมาข้างต้น ไม่มีบัญญัติแห่งกฎหมายใดที่กล่าวถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติหรือหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay แต่เมื่อศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ให้คนโดยสารมีสิทธิที่จะออกจากเครื่องบินหากเที่ยวบินเกิด 
ความล่าช้าแบบ tarmac delay และคนโดยสารมีสิทธิได้รับบริการอาหารและน้ าดื่ม การจัดเตรียมห้องน้ าและอุปกรณ์
รักษาพยาบาลที่จ าเป็น ตลอดจนมีสิทธิได้รับการแจ้งเตือนให้ทราบเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay และ
กฎหมายของประเทศฟิลิปปินส์ได้มีการบัญญัติกฎหมายก าหนดให้ผู้ขนส่งทางอากาศจัดหาอาหารและน้ าดื่มบริการแก่คน
โดยสารในกรณีเกิดเที่ยวบินแบบ tarmac รวมถึงสหภาพยุโรปที่ได้มีการเสนอร่างกฎข้อบังคับแห่งสหภาพยุโรปและได้มี
การเสนอให้ก าหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในระหว่างเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ 
tarmac delay เช่น การจัดเตรียมเครื่องปรับอากาศในห้องโดยสาร การให้บริการอาหารและน้ าดื่มแก่คนโดยสารและ  
การจัดเตรียมอุปกรณ์รักษาพยาบาลที่จ าเป็น รวมถึงก าหนดให้คนโดยสารมีสิทธิที่จะออกจากเคร่ืองบินได้หากเกิดเที่ยวบิน
ล่าช้าแบบ tarmac delay เว้นแต่มีเหตุผลในเร่ืองของความปลอดภัย เป็นต้น 
 ดังนั้น จากการศึกษากฎหมายไทยและกฎหมายของต่างประเทศ รวมถึงร่างกฎหมายของสหภาพยุโรป  
ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศกรณีเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ผู้ศึกษาขอเสนอว่า
ประเทศไทยควรมีการออกกฎหมายที่ก าหนดสิทธิหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศและคนโดยสารที่ใช้บริการขนส่งทางอากาศ
ระหว่างประเทศเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay มีรายละเอียดดังนี้ 
 ประการแรก ในการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ ควรมีการ
ก าหนดให้ค านิยามความหมายค าว่า “เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay” เพื่อให้เกิดความชัดเจนแน่นอนว่าเมื่อใดจึงจะ
ถือว่าเป็นเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
โดยให้นิยามความหมายว่า “เที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay คือ เที่ยวบินล่าช้าอันเกิดขึ้นในระหว่างหรือขณะที่
เครื่องบินได้ปิดประตูจอดอยู่บนพื้นดินเตรียมน าเครื่องบินขึ้นสู่น่านฟ้า หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นในระหว่างที่น าเครื่องบิน
จอดลงบนพื้นดินแล้ว ซึ่งคนโดยสารไม่มีโอกาสที่จะออกจากเคร่ืองบินได้” 
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 ประการที่สอง การก าหนดหลักเกณฑ์อันเป็นขั้นตอนการด าเนินงานของผู้ขนส่งทางอากาศที่จะต้องปฏิบัติ
ต่อคนโดยสารเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay โดยจากการศึกษาหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างประเทศ น ามาสู่
การเสนอหลักเกณฑ์ที่เป็นการก าหนดสิทธิหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ก าหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศที่จะต้องแจ้งให้คนโดยสารทราบเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ 
tarmac delay เป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที โดยต้องแจ้งเหตุผลที่ท าให้เกิดความล่าช้าดังกล่าว นอกจากนี้ผู้ขนส่งทาง
อากาศควรแจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้คนโดยสารทราบทุกๆ 30 นาทีว่าได้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นถึง
ขั้นตอนใด 
  (2) การก าหนดหน้าที่ของผู้ขนส่งทางอากาศที่จะต้องจัดเตรียมห้องโดยสารและสิ่งอ านวยความสะดวก
ให้พร้อมเพื่อบริการแก่คนโดยสาร เช่น การจัดเตรียมเคร่ืองปรับอากาศท าความร้อนและความเย็น การจัดเตรียมห้องน้ า 
ตลอดจนจัดเตรียมอาหารและเคร่ืองดื่มและอุปกรณ์รักษาพยาบาลที่จ าเป็นให้บริการแก่คนโดยสารในขณะที่เกิดเที่ยวบิน
ล่าช้าแบบ tarmac delay โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  
  (3) ในกรณีที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เป็นเวลานานกว่า 3 ชั่วโมงนับตั้งแต่ที่ได้มีการปิด
ประตูเคร่ืองบิน หรือนับแต่ได้น าเครื่องลงจอดบนพื้นดินแล้ว ผู้ขนส่งทางอากาศต้องให้คนโดยสารออกจากเครื่องบิน โดย 
ผู้ขนส่งทางอากาศต้องน าเครื่องบินไปจอดยังประตูขาออกหรือจุดบริเวณใดๆที่สามารถน าคนโดยสารออกจากเครื่องบิน  
เว้นแต่กัปตันเห็นว่ามีเหตุผลทางด้านความปลอดภัยหรือการรักษาความปลอดภัย นโยบายหรือค าสั่งของประเทศต่างๆ เป็น
ต้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถน าคนโดยสารออกจากเครื่องบิน ทั้งนี้ ในส่วนของระยะเวลาที่คนโดยสารควรมีสิทธิออกจาก
เครื่องบินนั้น เนื่องจากแต่ละประเทศที่ท าการศึกษามีการก าหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้แตกต่างกัน ผู้ศึกษาจึงขอเสนอเป็น
ระยะเวลา 3 ชั่วโมง เนื่องจากผู้ศึกษาเห็นว่าระยะเวลาดังกล่าวน่าจะเพียงพอที่ผู้ขนส่งทางอากาศสามารถประเมิน
สถานการณ์ได้ว่าเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay จะด าเนินต่อไปเป็นเวลานานเท่าใดและควรเตรียมวิธีการแก้ไขปัญหา
อย่างใด ซึ่งในระยะเวลา 3 ชั่วโมงดังกล่าว ผู้ขนส่งทางอากาศมีหน้าที่ให้บริการสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่คนโดยสารตาม
ข้อ (2) ในระหว่างที่เกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay  
 จากการศึกษาหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ ผู้ศึกษา  
ขอเสนอให้มีการก าหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศเมื่อเกิดเที่ยวบิน
ล่าช้าแบบ tarmac delay ของประเทศไทย โดยการก าหนดมาตรการทางกฎหมายควรมีการบัญญัติเป็นกฎหมายฉบับใหม่ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่อนุวัติการตามอนุสัญญาว่าด้วย
การท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเก่ียวกับการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ ค.ศ. 1999 โดย
ประเทศไทยให้สัตยาบันเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาดังกล่าว ดังนั้นบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการ 
รับขนทางอากาศระหว่างประเทศฯ ควรมีถ้อยค าที่เป็นไปในท านองเดียวกันกับอนุสัญญา การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ซึ่งตามอนุสัญญามิได้มีการก าหนด
หลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ ย่อมท าให้เนื้อหาของบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558 
แตกต่างจากอนุสัญญาว่าด้วยการท าให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งกฎเกณฑ์บางประการเกี่ยวกับการรับขนทางอากาศ
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 1999 
 ผู้ศึกษาจึงขอเสนอให้มีการตรากฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศระหว่างประเทศ
ฉบับใหม่โดยตราเป็นข้อบังคับ อันมีลักษณะเป็นกฎหมายล าดับรองอาศัยอ านาจตามมาตรา 41/134 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 เร่ืองการก ากับดูแลการบิน
พลเรือนทางเศรษฐกิจ ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการการบินพลเรือนมีอ านาจในการออกข้อบังคับที่ก าหนดมาตรการคุ้มครอง
สิทธิของคนโดยสารทั้งในเที่ยวบินภายในประเทศและเที่ยวบินระหว่างประเทศและกฎหมายดังกล่าวมีผลใช้บังคับแก่ผู้ขนส่ง
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ทางอากาศที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์หรือผู้ด าเนินการเดินอากาศต่างประเทศที่ได้รับ
อนุญาต ดังนั้นคณะกรรมการการบินพลเรือนย่อมมีอ านาจในการออกข้อบังคับที่เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสาร
ทางอากาศระหว่างประเทศกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay ในขณะที่การคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารที่ใช้บริการ
ขนส่งทางอากาศภายในประเทศ ผู้ศึกษาเห็นว่าควรมีการแก้ไขประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของ
ผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของประเทศไทยในเส้นทางการบินประจ าภายในประเทศ พ.ศ. 2553 โดยเพิ่มเติมเนื้อหา
เกี่ยวกับการคุ้มครองคนโดยสารกรณีเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay เนื่องจากลักษณะของการขนส่งทางอากาศระหว่าง
ประเทศและการขนส่งทางอากาศภายในประเทศไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องความล่าช้าแบบ tarmac delay ดังนั้นผู้ศึกษา
เสนอว่าควรมีการก าหนดกฎเกณฑ์เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของคนโดยสารเมื่อเกิดเที่ยวบินล่าช้าแบบ tarmac delay  
ที่สามารถน าไปใช้กับทั้งการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและการขนส่งภายในประเทศเพื่อเป็นการยกระดับการ
คุ้มครองสิทธิของคนโดยสารทางอากาศของประเทศไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล 


