-๑คณะกรรมการโฆษกกระทรวงคมนาคม
ข้อมูล ณ วันที่ ๑๓ ต.ค.๖๐ เวลา ๒๔๐๐
๑. รถไฟมีรถเสริมหรือไม่ เดินทางวันไหนบ้าง
ตอบ จากต่างจังหวัด – กรุงเทพฯ จัดขบวนรถพิเศษ ชั้น ๓ ฟรี จานวน ๒๒ ขบวน
- ต้นทางกรุงเทพฯ วันที่ ๒๒, ๒๔ และ ๒๗ ต.ค.๖๐
- ต้นทางต่างจังหวัด วันที่ ๒๓, ๒๕, ๒๘ ต.ค.๖๐
๒. เดินทางด้วยรถไฟจากต่างจังหวัดลงสถานีไหนที่จะเดินทางไปงานฯ ได้สะดวกที่สุด
ตอบ สายเหนือและอีสาน สามารถต่อรถ Shuttle Bus ได้ที่ :
- สถานีรังสิต ต่อรถที่ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
- สถานีดอนเมือง ต่อรถที่สนามบินดอนเมือง
- สถานีหลักสี่ ต่อรถที่ศูนย์ราชการ
- สถานีบางเขน ต่อรถที่สโมสรตารวจ
- สถานีหัวลาโพง มีรถโดยสารปกติให้บริการ เวลา ๐๔๓๐ – ๒๔๐๐ ส่วนวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐
ให้บริการ ๒๔ ชม.
- สถานียมราช วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ต้องเดินเท้าเข้าบริเวณงานฯ
๓. หลังงานฯ จะเดินทางกลับต่างจังหวัดด้วยรถไฟขบวนไหนบ้าง
ตอบ ขบวนรถโดยสารปกติ
- ขบวน ๕๑ กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ เวลา ๒๒๐๐ – ๑๒๑๐
- ขบวน ๑๔๑ กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี เวลา ๒๒๔๕ – ๑๐๒๐
- ขบวน ๑๓๓ กรุงเทพฯ – หนองคาย เวลา ๒๐๔๕ – ๐๘๓๕
ขบวนรถพิเศษ
- ขบวน ๓๔๓ กรุงเทพฯ – อยุธยา เวลา ๑๐๓๐ – ๐๓๐๐
- ขบวน ๓๔๕ กรุงเทพฯ – ฉะเชิงเทรา เวลา ๐๑๓๕ – ๐๓๐๐
- ขบวน ๓๓๗ ธนบุรี – นครปฐม เวลา ๐๑๓๐ – ๐๒๔๐
๔. สถานีรถไฟจอดรถได้หรือไม่ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เสียค่าบริการหรือจอดรถฟรี
ตอบ สามารถจอดรถฟรีที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐
๕. วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ สามารถพักค้างคืนที่สถานีรถไฟหัวลาโพง ได้หรือไม่
ตอบ สามารถนั่งพักคอยขบวนรถไฟได้ที่สถานีหัวลาโพง
๖. รถไฟฟ้า MRT เปิดให้บริการในเวลาใดบ้าง ในช่วงวันพระราชพิธีฯ
ตอบ วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ให้บริการ “ฟรี”
- MRT สายสีม่วง เปิดเวลา ๐๕๓๐ – ๐๒๐๐ (ของวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐)
- MRT สายสีน้าเงิน เปิดเวลา ๐๖๐๐ – ๐๒๐๐ (ของวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐)
วันที่ ๒๕ และ ๒๗ ต.ค.๖๐
- “ฟรี” เฉพาะรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง เวลาให้บริการ ๐๕๓๐ – ๒๔๐๐ ส่วนรถไฟฟ้า MRT
สายสีน้าเงิน เก็บค่าโดยสารตามปกติ ให้บริการ ๐๖๐๐ – ๒๔๐๐

-๒๗. รถไฟฟ้าขบวนสุดท้ายที่ให้บริการในคืนวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ จะออกจากสถานีใด เวลาใด
ตอบ MRT สายสีน้าเงิน ออกจากสถานีหัวลาโพง เวลา ๐๒๐๐
MRT สายสีม่วง ออกจากสถานีคลองบางไผ่ เวลา ๐๑๓๐ และถึงสถานีเตาปูน เวลา ๐๒๐๐
๘. เวลาเปิดให้บริการอาคารและลานจอดรถของ MRT ในช่วงวันพระราชพิธีฯ
ตอบ MRT สายสีน้าเงิน ให้บริการฟรี วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ จานวน ๒ สถานี ได้แก่ อาคารจอดรถสถานี
ลาดพร้าว (จอดได้ ๒,๒๐๐ คัน) และอาคารจอดรถสถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (จอดได้ ๒๐๐ คัน)
เวลา ๐๕๐๐ – ๐๓๐๐ (วันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐)
MRT สายสีม่วง วันที่ ๒๕ – ๒๗ ต.ค.๖๐ ให้บริการฟรี เวลา ๐๕๐๐ – ๐๑๐๐ จานวน ๔ สถานี ได้แก่
อาคารจอดรถสถานี ค ลองบางไผ่ (จอดได้ ๒๐๐ คั น ) อาคารจอดรถสถานี ส ามแยกบางใหญ่
(จอดได้ ๑,๒๙๖ คั น ) สถานี บ างรั ก น้ อ ยท่ า อิ ฐ (จอดได้ ๑,๐๗๖ คั น ) และสถานี แ ยกนนทบุ รี ๑
(จอดได้ ๕๖๕ คัน) ส่วนวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ให้บริการฟรี เวลา ๐๕๐๐ – ๐๓๐๐ (ของวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐)
๙. ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า MRT จะเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะอื่น เพื่อไปยังสนามหลวงอย่างไร
ตอบ MRT สายสีน้าเงิน ลงสถานีหัวลาโพง ทางออก ๒ มีรถ Shuttle Bus ขสมก. รับ – ส่ง ณ สถานี
รถไฟหัวลาโพง ตลอด ๒๔ ชม. วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ไปบริเวณพระราชพิธีฯ
MRT สายสีม่วง ลงสถานีตลาดบางใหญ่ ทางออก ๔ มีรถ Shuttle Bus ขสมก. รับ – ส่ ง
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวสต์เกต ตลอด ๒๔ ชม. วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ไปบริเวณพระราชพิธีฯ
๑๐. สถานที่วางดอกไม้จันทน์ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้า MRT
ตอบ MRT สายสีนาเงิน
- สถานีหัวลาโพง ทางออก ๒ – วัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร ระยะทาง ๑.๗ กม.
- สถานีหัวลาโพง ทางออก ๒ – สถานีรถไฟกรุงเทพ ระยะทาง ๑๐ ม.
- สถานีหัวลาโพง ทางออก ๑ – วัดไตรมิตรวิทยาราม วรวิหาร ระยะทาง ๕๐๐ ม.
- สถานีสามย่าน ทางออก ๑ – วัดหัวลาโพง ระยะทาง ๕๐ ม.
- สถานีสีลม ทางออก ๑ – ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.๖ สวนลุมพินี ระยะทาง ๕๐ ม.
- สถานีเพชรบุรี ทางออก ๒ – วัดดิสหงษาราม ระยะทาง ๑.๔ กม.
- สถานีพระราม ๙ ทางออก ๓ – วัดพระราม ๙ ระยะทาง ๔.๓ กม.
- สถานีสวนจตุจักร ทางออก ๑, ๒ – สวนจตุจักร ระยะทาง ๖๐๐ ม.
- สถานีกาแพงเพชร ทางออก ๓ – วัดไผ่ตัน ระยะทาง ๑ กม.
MRT สายสีม่วง
- สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ทางออก ๑, ๔ – ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ระยะทาง ๑๒ กม.
- สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ทางออก ๑, ๔ – กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะทาง ๑๑.๕ กม.
- สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ทางออก ๑, ๔ – สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ระยะทาง ๑๔ กม.
- สถานีเตาปูน ทางออก ๑ – พระลานพระราชวังดุสิต ระยะทาง ๕.๗ กม.

-๓๑๑. การเดินทางโดยรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์ลงสถานี ไหนใกล้ที่สุดและมีรถ Shuttle Bus รับ – ส่ง
จากสถานีหรือไม่
ตอบ สถานีพญาไท เดินทางด้วย BTS ลงอนุสาวรีย์ชัยฯ และต่อรถ Shuttle Bus โดย ให้บริการฟรี
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ – ๒๗ ต.ค.๖๐ และวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ให้บริการถึงเวลา ๐๒๐๐ ของวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐ สามารถ
เชื่อมต่อรถ Shuttle Bus จ านวน ๒ จุ ด ได้แก่ สถานี ท่าอากาศยานสุ ว รรณภูมิ – สนามม้านางเลิ้ ง
และสถานี มั ก กะสั น – บ้ า นมนั ง คศิ ล า วั น ที่ ๒๑ – ๓๑ ต.ค.๖๐ ให้ บริ ก ารเวลา ๐๕๐๐ – ๒๔๐๐
วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ให้บริการ ๒๔ ชม. (ออกรถทุก ๑๐ นาที)
๑๒. แอร์พอร์ตลิงก์ มีที่จอดรถหรือไม่
ตอบ ที่จอดรถของแอร์พอร์ตลิ้งก์ จานวน ๖ สถานี ได้แก่
- สถานีพญาไท
จอดได้ ๓๐ คัน
- สถานีมักกะสัน
จอดได้ ๓๔๐ คัน
- สถานีบ้านทับช้าง จอดได้ ๑๒๗ คัน
- สถานีราชปรารถ
จอดได้ ๓๕ คัน
- สถานีหัวหมาก
จอดได้ ๓๗๕ คัน
- สถานีลาดกระบัง
จอดได้ ๑๐๙ คัน
๑๓. แอร์พอร์ตลิงก์ มีจัดถวายดอกไม้จันทน์หรือไม่ หรือแนะนาสถานที่ใกล้เคียง
ตอบ สถานที่วางดอกไม้จันทน์ มีดังนี้
- สถานีลาดกระบั ง เดิ นทางด้ วยรถสองแถว สาย ๗๗๗/๖ ไปพระเมรุ มาศจาลองที่สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง
- สถานีรามคาแหง เดินทางด้วยเรือที่ท่าราม ๑ ต่อรถโดยสารสาย ๖๐, ๗๐, ๙๓ ไปอินดอร์สเตเดียม
หัวหมาก และวัดเทพลีลา
- สถานี มั ก กะสั น เดิ น ทางด้ ว ย MRT ไปลานพระบรมราชานุ ส รณ์ ร.๖ (สวนลุ ม พิ นี ) และ
สถานีรถไฟหัวลาโพง
- สถานีพญาไท เดินทางด้วย BTS ไปวัดธาตุทอง และพระเมรุมาศจาลองที่ไบเทคบางนา

-๔คาถาม - คาตอบ สาหรับการเดินทางทางนา
๑. ในวันงานฯ เรือด่วนเข้าไปได้หรือไม่
ตอบ ช่วงเวลา ๐๖๐๐ - ๑๔๐๐ ให้บริการทุก ๒๐นาที
- ด้านทิศเหนือ จากท่าเรือนนทบุรี - ท่าเรือเทเวศร์ จากนั้นเดินเข้าบริเวณงานฯ
- ด้านทิศใต้ จากท่าเรือสาธร - ท่าเรือยอดพิมาน จากนั้นเดินเข้าบริเวณงานฯ
ช่วงเวลา ๑๔๐๐ - ๑๙๐๐ ให้บริการทุก ๒๐ นาที เส้นทางท่าเรือนนทบุรี - ท่าเรือวัดราชสิงขร
- ให้บริการเที่ยวสุดท้ายเวลา ๑๙๐๐
ทังนี กรมเจ้าท่าได้ประสานขอความร่วมมือเรือภัตตาคารให้บริการฟรี
- จากท่าเรือกระทรวงพาณิชย์ และท่าเรือนนทบุรี ถึงท่าเรือเทเวศร์ ออกทุก ๑ ชม.
- จากท่าเรือสาทร - ท่าเรือราชินี ออกทุก ๓๐ นาที
๒. มีเรือข้ามฝากในบริเวณใกล้งานฯ หรือไม่
ตอบ เรือข้ามฝากหยุดให้บริการวันที่ ๒๕ – ๒๗ ต.ค.๖๐ ส่วนวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ จัดเรือพิเศษฟรี
บริการช่วงเวลา ๐๘๐๐ - ๑๘๐๐ ทุก ๒๐ นาที บริเวณท่าเรือวังหลัง – ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร หรือ
ท่าเรือวัดระฆัง - ท่าเรือปิ่นเกล้าฝั่งพระนคร และท่าเรือวัดอรุณ - ท่าเรือราชินี
๓. เรือในคลองแสนแสบมีให้บริการในวันงานฯ หรือไม่
ตอบ มีให้บริการฟรี เฉพาะเส้นทางท่าประตูน้า - ท่าผ่านฟ้า ช่วงเวลา ๐๖๓๐ - ๑๙๐๐ และเส้นทาง
ท่าประตูน้า - ท่าบางลาภู ช่วงเวลา ๐๙๓๐ - ๑๗๐๐ ให้บริการทุก ๒๐ นาที

-๕คาถาม - คาตอบ สาหรับการเดินทางทางอากาศ
๑. การบินไทยมีบัตรโดยสารราคาพิเศษหรือไม่รวมถึงเที่ยวบินในการเดินทาง
ตอบ การบินไทยมีบัตรชั้นประหยัดราคาพิเศษ ไป - กลับ เส้นทางเชียงใหม่ – กรุงเทพฯ, ภูเก็ต – กรุงเทพฯ
และกระบี่ - กรุงเทพฯ สาหรับเดินทาง ๒ ท่าน สามารถจองและออกบัตรโดยสารได้ตั้งแต่บัดนี้ถึ ง
๒๙ ต.ค.๖๐ ใช้เดินทางวันที่ ๑๐ – ๓๐ ต.ค.๖๐ ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรโดยสารเดินทางไป - กลับ
ภายในวันเดียว
๒. จากท่าอากาศยานดอนเมือง และสุวรรณภูมิ มีรถฟรีบริการไปงานฯ หรือไม่
ตอบ จากท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามม้านางเลิ้ง วันที่ ๒๓ – ๓๑ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๘๐๐ - ๑๗๐๐ ขึ้นรถ
ประตู ๑๕ ชั้น ๓ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร ๒ สาหรับวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ให้บริการเวลา
๐๘๐๐ - ๒๔๐๐
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - สนามม้านางเลิ้ง วันที่ ๑๙ – ๓๐ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๖๐๐ - ๑๘๐๐
ขึ้นรถที่ ประตู ๘
ชั้น ๑ ส่วนวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ให้บริการเวลา ๐๖๐๐ - ๐๖๐๐ ของวันที่ ๒๗ ต.ค.๖๐
สอบถามรายละเอียด Call Center ๑๗๗๒ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) หรือ ทอท.
๓. สนามบินดอนเมือง หรือ สุวรรณภูมิ มีที่จอดรถให้บริการหรือไม่ คิดค่าบริการหรือไม่
ตอบ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) จัดจุดจอดรถโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม ท่าอากาศยานดอนเมือง
จัดที่จอดรถ วันที่ ๒๓ – ๓๑ ต.ค.๖๐ ๖ จุด ดังนี้
- ลานจอดรถยนต์ หน้าอาคารจอดรถยนต์ ๕ ชั้น
- อาคารจอดรถยนต์ ๕ ชั้น (เฉพาะชั้น ๒ และ ๓)
- ลานจอดรถยนต์ ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ ๕ ชั้น และคลังสินค้า ๓
- ลานจอดรถยนต์ คลังสินค้า ๔
- ลานจอดรถยนต์ หน้าคลังสินค้า ๑
- ฝ่ายสนามบินและอาคาร
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จัดที่จอดรถ วันที่ ๑๙ – ๓๐ ต.ค.๖๐ ๓ จุด ได้แก่ ลานจอดรถยนต์
ระยะยาว โซน C โซน D และ โซน E
๔. จากสนามบินจะเดินทางไปบริเวณงานฯ ได้อย่างไรบ้าง
ตอบ จากท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถเดินทาง ดังนี
- จัดรถบริการรับ - ส่ง วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ เวลา ๐๗๓๐ - ๒๔๐๐ ออกทุก ๒๐ นาที ณ ชานชาลา
อาคารผู้โดยสาร อาคาร ๒ ชั้น ๓ ประตู ๕ และอาคารจอดรถยนต์ ๕ ชั้น วิ่งบริการ ๒ เส้นทาง คือ
๑) ท่าอากาศยานดอนเมือง – โทลล์เวย์ - สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
๒) ท่าอากาศยานดอนเมือง - ถนนเทวฤทธิ์พันลึก (ทอ.) - พหลโยธิน - สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์)
จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สามารถเดินทาง ดังนี
- แอร์พอร์ต เรล ลิงค์ โดยวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐ ให้บริการถึงเวลา ๐๒๐๐
- รถโดยสารประจาทาง S๑ ให้บริการเวลา ๐๖๐๐ - ๒๐๐๐ ทุกวัน ณ ประตู ๗ ชั้น ๑

-๖คาถาม - ตอบ พิเศษเฉพาะเรื่องโดรน
๑. การขอขึนทะเบียนโดรนต้องติดต่อหน่วยงานใดบ้าง
ตอบ ๑) การลงทะเบียนโดรนกับ สานักงาน กสทช. เป็นการลงทะเบียน “ครอบครอง” สาหรับ
ผู้บังคับบิน ต้องไปลงทะเบียน “ขับขี”่ ที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยด้วย
๒) กรณีไปลงทะเบียนกับ สานักงานการบินพลเรือนฯ ไม่ต้องเดินทางมาที่ สานักงาน กสทช.
เพราะสานักงานการบินพลเรือนฯ จะส่งข้อมูลไปที่ สานักงาน กสทช.
๓) หากลงทะเบียนครอบครองกับ สานั กงาน กสทช. แล้ว แต่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนขับขี่กั บ
สานักงานการบินพลเรือนฯ จะไม่สามารถบังคับบินได้
๔) ต้องนาบัตรปะชาชนตัวจริงมายืนยันตัวตนเท่านั้น กรณีมอบฉันทะ ผู้มอบฉันทะต้องนา
บัตรประชาชนของผู้มอบฉันทะมาด้วย ไม่มีการจัดส่งเอกสารลงทะเบียนครอบครองทางอีเมล์
เมื่ อ ขึ้ น ทะเบี ย นกั บ กสทช. แล้ ว ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นผู้ บั ง คั บ อากาศยานที่ กพท. ด้ ว ย
(คล้ายใบขับขี่) ทั้งนี้ ผู้บังคับโดรนจะสามารถใช้โดรน ต่อเมื่อได้ลงทะเบียนกับ กสทช. และได้รับหนังสื อ
การขึ้นทะเบียนผู้บังคับจาก กพท. เป็นที่เรียบร้อย ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงคมนาคม
เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภท
อากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ.๒๕๕๘ อย่างเคร่งครัด
๒. ข้อมูลสาหรับติดต่อขอขึนทะเบียนใบขับขี่โดรนกับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ตอบ สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) หรือ CAAT
ฝ่ายกากับกิจการการบินพลเรือน
โทร ๐ ๒๕๖๘ ๘๘๑๕ / ๐๖๓ ๒๐๕ ๘๘๑๙ / ๐ ๒๕๖๘ ๘๘๐๐ ต่อ *๑๕๐๓, *๑๕๐๔, *๑๕๐๕
อีเมล์ : tl.erd@caat.or.th
๓. การขึนทะเบียนโดรน ใช้เอกสารอะไรบ้าง
ตอบ บุคคลธรรมดา
๑) คาขอ (ดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ CAAT : www.caat.or.th)
http://caat.or.th/th/archives/๒๐๓๖๗
๒) ประกันภัยบุคคลที่ ๓ วงเงินไม่ต่ากว่า ๑ ล้านบาท
๓) สาเนาทะเบียนบ้าน
๔) สาเนาบัตรประชาชน
๕) แบบพิมพ์ส่วนบุคคล
กรณีนิติบุคคล เพิ่มหนังสือรับรอง บริษัทฯ และหนังสือมอบอานาจ
๔. โดรนแบบไหนบ้างที่ต้องขึนทะเบียน และได้รับข้อยกเว้น
ตอบ โดรนติดกล้องต้องขึ้นทะเบียนทุกกรณี
โดรนไม่ติดกล้อง ต้องมีน้าหนักมากกว่า ๒ กก. ถึงจะขึ้นทะเบียน
๕. หนังสือการขึนทะเบียนมีอายุกี่ปี
ตอบ หนังสือการขึ้นทะเบียนมีอายุ ๒ ปี ตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ

-๗๖. บทลงโทษถ้าไม่ได้ขึนทะเบียนโดรน
ตอบ บทลงโทษ ตามหลักเกณฑ์ กพท. จาคุกไม่เกิน ๑ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
๗. พืนที่ใดที่ห้ามบิน (โดรน) หรือเงื่อนไขระหว่างทาการบิน
ตอบ ๑) ห้ามทาการบินในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน และรบกวน
ความสงบสุขของบุคคลอื่น
๒) ห้ า มท าการบิ น เข้ า ไปในบริ เ วณเขตห้ า ม เขตจ ากั ด และเขตอั น ตรายตามที่ ประกาศ
ในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย (Aeronautical Information Publication - Thailand
หรือ AIP - Thailand) รวมทั้งสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต
จากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่
๓) แนวการบินขึ้นลงของอากาศยานจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
๔) ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยานได้ตลอดเวลาที่ทาการบิน
และห้ามทาการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยานหรออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง
๕) ต้องทาการบินในระหว่างเวลาพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก ซึ่งสามารถมองเห็นอากาศยาน
ได้อย่างชัดเจน
๖) ห้ามทาการบินเข้าใกล้หรือเข้าไปในเมฆ
๗) ห้ามทาการบินในระยะ ๙ กม. (ห้าไมล์ทะเล) จากสนามบินหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดาเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต
๘) ห้ามทาการบินโดยใช้ความเร็วสูงเกิน ๙๐ ม. (สามร้อยฟุต) เหนือพื้นดิน
๙) ห้ามทาการบินเหนือเมือง หมู่บ้าน ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีคนมาชุมนุมอยู่
๑๐) ห้ามบังคับอากาศยานเข้าใกล้อากาศยานซึ่งมีนักบิน
๑๑) ห้ามทาการบินละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น
๑๒) ห้ามทาการบินโดยก่อให้เกิดความเดือดร้อน ความราคาญ แก่ผู้อื่น
๑๓) ห้ามส่งหรือพาวัตถุอันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรืออุปกรณ์ปล่อยแสงเลเซอร์
ติดไปกับอากาศยาน
๑๔) ห้ามทาการบินโดยมีระยะห่างในแนวราบกับบุคคล ยานพาหนะ สิ่งก่อสร้าง หรืออาคาร
น้อยกว่า ๓๐ ม. (๑๐๐ ฟุ ต สาหรั บน้าหนัก น้าหนักต่ากว่า ๒ กก.) หรือ ๕๐ ม. (๑๕๐ ฟุ ต สาหรั บ
น้าหนัก ๒ - ๒๕ กก.)
๘. บินโดรนช่วงราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ได้หรือไม่
ตอบ ห้ามบินเข้าไปในพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และเขตพื้นที่
โดยรอบรัศมี ๑๙ กม. เพื่อความปลอดภัย และการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จัดงานพระราชพิธีฯ
เนื่องจากพื้นที่ในรัศมีดังกล่าว เป็นพื้นที่ห้ามบิน หากไม่ได้รับอนุญาตอยู่แล้ว แม้ไม่ใช่ช่วงพระราชพิธีฯ
ยกเว้นโดรนของคณะกรรมการอานวยการจัดงานพระราชพิธีฯ หากฝ่าฝืน เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารมีอานาจทาลาย
อากาศยาน
๙. สามารถบินโดรน บริเวณพระเมรุมาศจาลองของต่างจังหวัด ได้หรือไม่
ตอบ พระเมรุมาศจาลองของต่างจังหวัด เป็นเขตชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่ห้ามบินอยู่แล้ว แม้ไม่ใช่ช่วงพระราชพิธี

-๘คาถามที่น่าสนใจประจาวัน
๑. สอบถามมีการเปิดรับให้ลงทะเบียนจองถวายดอกไม้จันทน์ในช่วงวันที่ ๒๐ – ๒๔ ต.ค.๖๐
จริงหรือไม่
ตอบ ให้วางในวันที่มีพระราชพิธีถวายพระเพลิง ๒๖ ต.ค.๖๐ ยังไม่มีข้อมูลเรื่องการลงทะเบียนจอง
๒. มี การเปลี่ยนแปลงสถานที่จาหน่ ายเข็มที่ระลึกในงานพระราชพิธีฯ ที่สานักงาน กพ. (เดิม)
จริงหรือไม่
ตอบ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่จาหน่ายจริง จากเดิม ๒๒ ต.ค.๖๐ เริ่มจาหน่ายที่ กพ.เดิม ย้ายสถานที่จาหน่าย
เป็น หอประชุ มใหญ่ก รมประชาสัม พันธ์ และยกเลิก การจาหน่า ยที่ง านแสดงนิทรรศการพระเมรุ มาศ
สถานที่จาหน่ายใหม่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
ข้อมูลจาก : ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กองอานวยการร่วมพระราชพิธีฯ

