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วิสัยทัศน์
Vision

มาตรฐานสู่ความยั่งยืน

Standards towards Sustainability

พันธกิจ
Mission

1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการการบินพลเรือนให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
To promote and develop efficient and sustainable civil aviation activities

2. รักษาและพัฒนาระบบก�ำกับดูแลที่เป็นธรรมและเป็นมาตรฐานสากล

To maintain and improve an equitable and international-standard regulatory system

3. ติดตามและปฏิบัติตามมาตรฐานและข้อแนะน�ำที่พึงปฏิบัติขององค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

To continuously monitor and implement standards and recommended practices of international organizations

4. พัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

To continuously develop the organization, its personnel and the support system

ยุทธศาสตร์
Strategies

1. จัดให้มีและพัฒนาระบบการก�ำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
Provide and develop a regulatory system that meets international standards

2. น�ำกลไกการก�ำกับดูแลไปบังคับใช้อย่างต่อเนื่อง

Continuously and strictly implement the regulatory system

3. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมการบินที่ยั่งยืน

Promote and develop a sustainable civil aviation industry

4. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการบิน

Serve as an information center that disseminates and develops aviation knowledge and innovations

5. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร

Strengthen the organization and establish organizational sustainability
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รายงานประจำ�ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดให้มแี ละพัฒนาระบบการก�ำกับดูแล
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการด�ำเนินกิจกรรม
ควบคุ มคุ ณ ภาพการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ นพลเรื อ น
(AVSEC QC Database System) โดยได้มีการใช้งาน
ผ่านหน้าเว็บ caat.or.th แล้วเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563
- โครงการพัฒนาการออกใบอนุญาตผูป้ ระจ�ำหน้าทีน่ กั บิน
อากาศยานไร้คนขับ (RPAS) ให้ได้ตาม ICAO Annex 1 และ
มาตรฐาน EASA กพท. ได้ออกประกาศเรือ่ งการรับรองสถาบัน
และหลักสูตรการฝึกอบรมด้านการบิน พ.ศ. 2562 พร้อมตรวจสอบ
และออกใบรับรองสถาบันฝึกอบรมแล้ว
- โครงการจัดตัง้ Aeromedical Data Center โดยใช้ระบบ
DMS ของ กพท. ซึ่ง กพท. ได้ทดสอบระบบและสามารถ
ใช้งานได้จริงในเดือนพฤศจิกายน 2563
- โครงการแก้ไขปรับปรุงแผนรักษาความปลอดภัยใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCASP) และการจัดการประชุม
คณะกรรมการการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
(NCASC) กพท. ได้น�ำเสนอข้อแก้ไขต่อ กบร. เมื่อวันที่ 28
ตุลาคม 2563 และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ กพท. เมื่อวันที่ 16
ธันวาคม 2563
- โครงการแก้ไขปรับปรุงแผนอ�ำนวยความสะดวกใน
การบินพลเรือนแห่งชาติ (NCAFP) และการจัดการประชุม
คณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ
(NCAFC) กพท. สามารถจัดประชุมได้ตามแผนจ�ำนวน 2 ครัง้
ในวันที่ 12 มิถุนายน และวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 มีเรื่อง
ที่ส�ำคัญ เช่น แนวปฏิบัติการจัดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (Semi
-Commercial Flight) และข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรีระหว่าง
การตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณี
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภา จ.ระยอง เป็นต้น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การน�ำกลไกการก�ำกับดูแลไปบังคับใช้
อย่างต่อเนื่อง
- สามารถออกใบอนุญาต/ใบรับรองได้ตาม Delivery time มี
คะแนนเฉลีย่ ร้อยละ 100 โดยด�ำเนินงานตามแผนงานด�ำเนินการ
ออกใบอนุ ญ าตและใบรั บ รองได้ ค รบถ้ ว นตามระยะเวลาที่
ก�ำหนดใน SLA เช่น ใบรับรองหน่วยซ่อมในประเทศและ
ต่างประเทศ ใบส�ำคัญการจดทะเบียน ใบส�ำคัญสมควรเดินอากาศ
และใบรับรองแผนรักษาความปลอดภัยผู้ด�ำเนินงานสนามบิน
(Airport Security Program) เป็นต้น

Strategy 1: Provide and develop a regulatory
system that meets international standards
- Development of the aviation security quality control
(AVSEC QC) database system, which was launched via CAAT’s
official website (www.caat.or.th) on 22 August 2020.
- Development of the licensing system for remotely
piloted aircraft systems (RPAS) pilots in accordance with
Annex 1 of the International Civil Aviation Organization (ICAO)
Convention on International Civil Aviation and the European
Union Aviation Safety Agency (EASA) standard. CAAT
issued the Announcement on Certification of Aviation
Training Programs and Approved Training Organizations
B.E. 2562 (2019) and several approved training
organizations (ATOs) have been certified.
- Establishment of the Aeromedical Data Center on the
CAAT’s document management system (DMS), which was
tested and officially launched in November 2020.
- Improvement of the National Civil Aviation Security
Programme (NCASP) and organization of National Aviation
Security Committee (NCASC) meetings. CAAT proposed
modifications to the Civil Aviation Board on 28 October
2020 and the modified NCASP was posted on CAAT’s
website on 16 December 2020.
- Improvement of the National Civil Aviation Facilitation
Programme (NCAFP) and organization of National Aviation
Facilitation Committee (NCAFC) meetings. CAAT successfully
organized two meetings on 12 June and 18 November 2020
at which important agendas were discussed, such as
the guidelines for providing semi-commercial flights and the
Prime Minister’s order during his visit to the COVID-19
emergency operation center at Pattaya - U-Tapao International
Airport, Rayong.
Strategy 2: Continuously and strictly implement
the regulatory system
- Issuance of licenses and certificates in due time,
scoring an average of 100 percent realization. CAAT issued
all necessary licenses and certificates within the timeframe
specified in the service level agreement (SLA). These
included certificates for both domestic and foreign repair
stations, registration certificates, certificates of air worthiness,
airport security program certificates and so forth.
ANNUAL REPORT 2020
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ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 3 ส่ ง เสริม และพั ฒ นาอุต สาหกรรม
การบินที่ยั่งยืน
- โครงการปรับปรุงแผนภูมิการบินของหน่วยงานข้อมูล
ต้นทาง (Data Originator) ก�ำหนดวิธีการเพื่อการปรับปรุง
กระบวนการจัดท�ำแผนภูมขิ อง DO ให้ทนั สมัย กพท. ได้จดั ท�ำ
คูม่ อื ปฏิบตั กิ ารจัดท�ำแผนภูมกิ ารบินประเภท En-route Chart
ICAO และคูม่ อื ตรวจสอบการจัดท�ำแผนภูมกิ ารบินของหน่วยงาน
ของข้อมูลต้นทาง (DO Charts) แล้วเสร็จ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความเข้มแข็งและความยัง่ ยืน
ขององค์กร
- โครงการประเมินความต้องการ Inspector ให้เหมาะสม
กับอุตสาหกรรม กพท. ได้จัดท�ำ  Workshop เพื่อให้ความรู้
เกี่ ยวกั บ การค� ำ นวณและวิเคราะห์อัต ราก�ำลังและรายงาน
ผลการด�ำเนินงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563
- โครงการปรับปรุงระเบียบ Credential ตามมาตรฐาน
สากล กพท. ได้รวบรวมประเด็นข้อสงสัยต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับ
การใช้ระเบียบ กพท. ว่าด้วยคุณสมบัติ การแต่งตัง้ การปฏิบตั ิ
หน้าที่และการก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบ
ด้านการบิน พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 19 ข้อสังเกต และขอความเห็น
จากฝ่ายกฎหมายและฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อให้แนวทาง
การใช้บังคับระเบียบฯ ในประเด็นปัญหาและข้อสังเกตที่พบ
- กิจกรรมด�ำเนินการรับเรื่องร้องเรียน/ตอบกระทู้/ชี้แจง
ท�ำความเข้าใจกับหน่วยงานภายนอก กพท. ได้ประกาศใช้คมู่ อื
การร้องเรียนฯ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563
- โครงการจัดท�ำแผนธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแล
กิจการทีด่ ี กพท. มีแผนธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ดี ประจ�ำปี 2563 โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก ผอ.กพท.
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
- โครงการบริหารจัดการภาระงาน (Workload Management)
ของพนักงานเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงาน ด�ำเนินการตาม
แผนส�ำเร็จ โดยสามารถเริ่มใช้งานระบบบริหารจัดการงานได้
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563
- โครงการพัฒนากระบวนงาน Internal Quality Audit
(ปรับปรุง Audit Procedures, Audit Checklists) กพท. ได้
ทบทวนคู่มือ Quality Auditor Authorization Procedure
และจัดเก็บในระบบเนื่องจากเนื้อหาเป็นปัจจุบันสอดคล้องกับ
ระเบียบ
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Strategy 3: Promote and develop a sustainable
civil aviation industry
- Improvement of the aeronautical charts of each data
originator (DO). CAAT set up a methodology for improving
aeronautical chart production and published an en-route
chart producer’s guide and an inspection handbook for
the production of DO aeronautical charts.
Strategy 4: Strengthen the organization and
establish organizational sustainability
- Assessment of the inspector’s needs to meet the
industry’s requirements. CAAT organized a workshop on
calculation and analysis of workload and reported the
outcome on 29 December 2020.
- Revision of the regulations on credentials to
conform with international standards. Nineteen notices
and inquiries about CAAT Regulations on Qualifications,
Appointment, Operation and Operation Supervision of
Aviation Inspectors, B.E 2561 (2018) were gathered and
submitted for consultation with the Legal Department and
the Quality Assurance Department, which provided advice
on regulation enforcement.
- Receiving complaints and giving answers and
clarifications to external agencies. CAAT issued an
announcement on filing complaints on 5 June 2020.
- Formulation of the Corporate Good Governance
Program 2020, which was approved by the Director
General on 10 April 2020.
- Implementation of the workload management
system to enhance operational efficiency. The system
was launched in October 2020.
- Development of internal quality audit procedures (by
improving audit procedures and checklists). CAAT revised
and updated the Quality Auditor Authorization Procedure
Handbook.
- Development and improvement of quality performance
indicators and service level agreements (QPI/SLA) for each
department. CAAT reviewed and rechecked the QPI/SLA
with each department before submission to the Director
General for consideration. They were approved on 16 July
2020.

- โครงการจัดท�ำและปรับปรุง QPI/SLA ส�ำหรับกระบวนงานหลัก
ของแต่ ล ะฝ่ า ย กพท. ติ ด ตาม ทบทวน และตรวจสอบ
ความถูกต้องของ QPI/SLA กับแต่ละฝ่าย และน�ำรายงาน
เสนอ ผอ.กพท. พิจารณาอนุมตั ิ เมือ่ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
- โครงการจัดท�ำหลักเกณฑ์และจัดหา Subject Matter
Expert (SME) และ External Auditor ส�ำหรับงาน Internal
Quality Audit กพท. ได้จดั ท�ำเนือ้ หาหลักเกณฑ์และการจัดหา
SME และ External Auditor ส�ำหรับงาน Internal Audit ใน
คู่มือ QAD Quality Manual แล้ว และ ผอ.กพท. ได้อนุมัติ
คู่มือดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563
- โครงการเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 (เพื่อรักษาสถานภาพและเพิ่มขอบเขต
การรับรอง) กพท. รับการตรวจประเมินเพื่อรักษาสถานภาพ
ส�ำหรับ AOC และ Flight Crew and Personal Other than
Flight Crew Member Licensing ซึ่งไม่พบข้อบกพร่อง และ
ได้รบั การรับรองเพิม่ ในขอบเขตของการบริการข่าวสารการบิน
ตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563
- โครงการศึกษาและจัดท�ำค่าพยากรณ์ความต้องการ
การเดินทางทางอากาศของประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 - 2567)
และ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2563 - 2572) กพท. ได้ศกึ ษาและจัดท�ำ
ค่าพยากรณ์ความต้องการการเดินทางทางอากาศของประเทศ
ในกรณี ก ารเติ บ โตปกติ และกรณี ผ ลกระทบการเดิ น ทาง
ทางอากาศจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัส
โคโรนา 2019 แล้ว
- โครงการส� ำ รวจและจั ด ท� ำ ฐานข้ อ มู ล อุ ต สาหกรรม
การบินของประเทศไทย (ระยะที่ 1: ส�ำรวจและเชือ่ มโยงข้อมูลจาก
ฝ่ายต่าง ๆ ภายใน กพท.) โดย กพท. ได้จัดท�ำรายงานส�ำรวจ
และจัดท�ำฐานข้อมูลอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นศูนย์กลางข้อมูลและองค์ความรู้
ด้ า นการบิ น เพื่อ สนั บ สนุ น การวิจั ย พั ฒ นาและ
นวัตกรรม
- กพท. จัดท�ำแนวทางการส่งเสริมนวัตกรรมด้านการบิน
เสนอ ผอ.กพท. ให้ความเห็นชอบแล้วในเดือนตุลาคม 2563
- โครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อ
สนับสนุนการวิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ด้านการบิน
- โครงการศึ ก ษาความเป็ นไปได้ ใ นการจั ด ตั้ ง กองทุ น
เพื่อการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการบิน

- Establishment of criteria on internal quality auditing
and recruitment of subject matter experts (SMEs) and
external auditors. The criteria were specified in the Quality
Assurance Department (QAD) Quality Manual which was
approved by the Director General on 24 September 2020.
- Preparation for ISO 9001 certification (to maintain
CAAT’s status and expand the scope of certification). CAAT
was inspected and evaluated in order to maintain its status
as an issuer of air operator certificates (AOCs) as well
as licenses for flight crew and personnel other than flight
crew members. No deficiencies were found and CAAT was
additionally authorized for aviation information services in
line with ISO 9001:2005 on 4 December 2020.
- Study and generation of 5-year (2020-2024) and
10-year (2020-2029) forecasts on national demand for
air transport. CAAT conducted a study and generated the
forecasts in the business-as-usual scenario and in the
COVID-19 pandemic scenario.
- Survey and development of Thailand’s aviation
industry database (Phase 1: surveying and linking
information from CAAT agencies). The report on the survey
and database development was completed on 11 September
2020.
Strategy 5: Serve as an information center
for disseminating and developing aviation
knowledge and innovation
- Proposing guidance on the promotion of aviation
innovation, which was approved by the Director General
in October 2020.
- Inter-agency cooperation in promoting research and
development of knowledge and aviation innovation.
- Feasibility study on establishing a fund for the
promotion of research and aviation innovation development.

สแกน QR code
โครงการปี 2564 (รวมโครงการที่ด�ำเนินการ
ต่อเนื่อง จากปี 2563)
Scan to view CAAT’s projects in 2021
(including ongoing projects from 2020)
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ภาพรวมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย ปี 2563
Overview of Thailand’s Aviation Industry in 2020

22
39

ท่าอากาศยาน
airports

6

ผู้ให้บริการการเดินอากาศ
air navigation service
providers (ANSPs)

47

25

civil aviation operators

air operating license
(AOL) holders

ผู้ประกอบกิจการ
การบินพลเรือน

ผู้ดำ�เนินการเดินอากาศ

สถาบันฝึกอบรม
และศูนย์ทดสอบภาษา
ผู้ประจ�ำหน้าที่

approved training
organizations (ATOs) and
language proficiency
testing centers (LPTCs)

8

ศูนย์และสถานที่ตรวจเวชศาสตร์
การบินพลเรือน
aeromedical centers
(AMCs)

42

นายแพทย์ผู้ตรวจ
และนายแพทย์
ผู้ตรวจอาวุโส

authorized medical
examiners (AMEs)
and senior AMEs

33

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน

aircraft component manufacturers

การออกใบอนุญาตผู้ประจำ�หน้าที่
Officer licensing

โดรนที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

13,195

ล�ำ/registered drones

อากาศยานเบาพิเศษ

อากาศยาน

67

638

ล�ำ/very light aircraft

ล�ำ/aircraft

ญาต
297 ใบอนุ
นักบินศิษย์การบิน
student pilot
licenses

ญาต
39 ใบอนุ
พนักงานอำ�นวยการบิน

269

ญาต
259 ใบอนุ
นักบินพาณิชย์ตรี

ญาตศิษย์พนักงาน
37 ใบอนุ
ควบคุมจราจรทางอากาศ

repair stations

ญาต
178 ใบอนุ
นักบินพาณิชย์เอก

ญาตพนักงาน
13 ใบอนุ
ควบคุมจราจรทางอากาศ

private pilot
licenses

commercial pilot
licenses
airline transport
pilot licenses

รายงานประจำ�ปี 2563

aircraft maintenance
engineer licenses

ญาต
27 ใบอนุ
นักบินส่วนบุคคล

หน่วยซ่อมบ�ำรุงอากาศยาน

6

ญาต
126 ใบอนุ
นายช่างภาคพื้นดิน

flight operation officer
licenses
student air traffic
controller licenses

air traffic controller
licenses
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สารประธานกรรมการก�ำกับ

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Message from the Chairman of the Board of Commissioners

นายชยธรรม์ พรหมศร

ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประธานกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

Mr. Chayatan Phromsorn

Permanent Secretary for Transport
Chairman of the Board of Commissioners
of the Civil Aviation Authority of Thailand

8

รายงานประจำ�ปี 2563

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ปี 2563
เป็นปีที่อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง
อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จากที่ทุกสถาบันทั่วโลกคาดการณ์
ว่าอุตสาหกรรมการบินจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง กลายเป็น
การหยุดบิน อากาศยานทัว่ โลกต้องจอดตามสนามบินต่าง ๆ สายการบิน
หลายแห่งประสบภาวะขาดทุนจนถึงขั้นล้มละลาย ท่ามกลางสภาวะ
ทีอ่ ตุ สาหกรรมการบินของโลกและของไทยประสบกับปัญหาดังกล่าว
ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.) ได้ เ ข้ า ไป
มีบทบาทร่วมกับรัฐบาล ในการประคับประคองให้ผ่อนคลายจาก
ผลกระทบต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างเต็มความสามารถ รวมถึงได้เริม่ เตรียมการ
ในการหาแนวทางและก� ำ หนดมาตรการเพื่ อ ฟื ้ น ฟู อุ ต สาหกรรม
การบินของไทยให้มีความพร้อมที่จะกลับมาใช้โอกาส เมื่อเวลา
มาถึงให้ได้อย่างเต็มที่ ทั้งในเรื่องมาตรฐานและความปลอดภัย
รวมถึงการทบทวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการสนับสนุน
ส่งเสริมผู้ประกอบการ ให้เกิดความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
ประเทศไทยมีความพร้อมสมบูรณ์ที่จะรองรับกิจกรรมด้านการบิน
เมื่ อ วิ ก ฤตการณ์ COVID-19 ผ่ า นพ้ น ไป และพร้ อ มแม้ แ ต่
ความไม่แน่นอนที่จะเกิดขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งภารกิจดังกล่าวข้างต้น
มีความท้าทายและต้องใช้พลังความสามัคคีและความทุม่ เทจากบุคลากร
ของ กพท. ทุกคน ในการสร้างความเชือ่ มัน่ เกีย่ วกับมาตรฐานด้านการบิน
ของประเทศและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินของ
ภูมภิ าคให้ได้ตามนโยบายรัฐบาล ซึง่ กพท. ได้พสิ จู น์ถงึ ประสิทธิภาพใน
การท�ำงานในทุกมิตติ ลอดช่วง COVID-19 ทีผ่ า่ นมา นับเป็นโอกาสส�ำคัญ
ที่ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ กพท. ได้สั่งสมประสบการณ์จาก
การปฏิบัติงานภายใต้วิกฤตการณ์ที่มีความกดดันสูง
ส�ำหรับในปี 2564 กพท. มีเป้าหมายจะยกระดับบทบาทของ
กพท. เพื่อช่วยให้เกิดการบริหารความเสี่ยงในระดับอุตสาหกรรม
การบิน ที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนใด ๆ ในอนาคต เพื่อให้
ประเทศไทยมีภมู คิ มุ้ กัน มีทางออก และทางเลือกทีเ่ กิดประโยชน์สงู สุด
ภายใต้ภาวะวิกฤตต่าง ๆ นอกจากนี้ กพท. ยังต้องเร่งด�ำเนินการ
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายด้ า นต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทคโนโลยี แ ละ
ความต้องการในอนาคตด้วย เช่น กฎหมายเกีย่ วกับอากาศยานไร้คนขับ
กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
จากภารกิจที่ท้าทายดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการก�ำกับฯ
จึงได้กำ� หนดนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งให้กบั กพท. โดยการให้
ความส�ำคัญกับการยกระดับการบริหารทุนมนุษย์ มุ่งเน้นการสร้าง
บุคลากรมืออาชีพให้เพียงพอ และที่ส�ำคัญคือ ต้องเป็นมืออาชีพที่มี
ทัศนคติ และขวัญก�ำลังใจที่ดี พร้อมรับความท้าทายข้างหน้า และ
พร้อมส�ำหรับภารกิจการยกระดับการก�ำกับดูแลการบินพลเรือนและ
การส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินในทุกมิติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการบินของภูมิภาคได้อย่างแท้จริง
สุดท้ายนี้ คณะกรรมการก�ำกับฯ มีความเชือ่ มัน่ ว่า หากผูอ้ ำ� นวยการ
ผู้บริหาร และบุคลากรของ กพท. ทุกคน ทุ่มเทปฏิบัติงานด้วย
ความเป็นมืออาชีพ ตั้งมั่น และสามัคคี พื้นฐานที่ส�ำคัญเหล่านี้จะ
ขับเคลือ่ นให้ กพท. สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจทีท่ า้ ทายนี้ ได้สำ� เร็จอย่างเต็ม
ภาคภูมิ โดยคณะกรรมการก�ำกับฯ ทุกท่านพร้อมจะให้การสนับสนุน
ในทุก ๆ ด้านอย่างเต็มที่

In 2020, the global aviation industry was unprecedently
affected by the COVID-19 pandemic. Formerly forecast by
international institutes to experience continuous growth, the
international aviation industry conversely suffered a long hiatus
with thousands of aircraft being parked idle at airports worldwide.
Several airlines were mired in red ink and eventually declared
bankruptcy. In the course of this tragedy, the Civil Aviation
Authority of Thailand (CAAT) played a vital role, working shoulder
to shoulder with the government to sustain Thailand’s aviation
sector and mitigate the consequences. The effort included
establishing guidelines and measures for reviving the Thai
aviation industry and optimizing post-pandemic opportunities,
especially in the domain of aviation security standards. Different
rules and regulations have been revised to support and facilitate
operators to ensure Thailand is fully ready to resume flying when
the pandemic ends and to accommodate any other unpredictable
events that might occur. This has been a challenging mission
that required intense collaboration from all CAAT staff in building
international confidence in our national aviation standards and
promoting Thailand as the regional aviation hub, as envisaged
by the government. In this context, CAAT has proved its multidimensional efficiency on an ongoing basis and, in turn, its ability
to work under pressure in such a time of crisis has inculcated
staff with invaluable experience.
In 2021, CAAT aims to intensify its role in enhancing risk
management in the Thai aviation industry in the light of any future
emergencies, which will help to strengthen Thailand’s immunity
against dire situations and facilitate quick and appropriate
response with optimum benefits. In addition, CAAT remains
committed to improving laws and regulations to correspond with
the growth of new technology and future demands; for instance,
laws related to unmanned aerial vehicles and laws pertaining to
the environment.
Regarding the abovementioned tasks, the Board of
Commissioners has set a policy to empower CAAT by further
enhancing human resources. The plan is to produce a pool of
professionals who, most importantly, have positive mindsets
and strong willpower to cope with future challenges and are
ready to supervise civil aviation activities as well as promote
the aviation industry in all dimensions. The ultimate goal is to
establish Thailand as the aviation hub of the region.
The Board of Commissioners is strongly confident that the
professionalism, altruistic devotion, resolute determination and
synergy of CAAT personnel will enable them to successfully
fulfil this challenging task. All members of the Board are willing
to provide full support in all aspects.
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คณะกรรมการก�ำกับ

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Board of Commissioners

ต�ำแหน่งในปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
Ph.D. in Civil Engineering (Transportation)
The University of Texas at Austin,
Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย)
ปริญญาโท
M.Sc. in Civil Engineering (Transportation)
    
The University of Texas at Austin,
Texas, U.S.A (โดยทุนรัฐบาลไทย)
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
เกียรตินิยมอันดับ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
หลักสูตรนักบริหาร
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม
• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 56
• หลักสูตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตร Executive Development Program (EDP),
Kellogg School มหาวิทยาลัย Northwestern, Evanston, USA
• หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 51 วิทยาลัยมหาดไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
1 ต.ค. 2563 - ปัจจุบัน
ปลัดกระทรวงคมนาคม
พ.ศ. 2562 - ก.ย. 2563
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
พ.ศ. 2559 - 2562
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร
พ.ศ. 2554 - 2559
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารโครงการ
ทางหลวงระหว่างประเทศ
กรมทางหลวง

10

รายงานประจำ�ปี 2563

นายชยธรรม์ พรหมศร

นาวาอากาศเอกศักรินทร์ ไชยวาน

Mr. Chayatan Phromsorn

Group Captain Sakkarin Chaiwan

Current Position
Permanent Secretary, Ministry of Transport
Educational Background
• Ph.D. in Civil Engineering (Transportation), The University of
		 Texas at Austin, Texas, USA (Government’s scholarship)
• Master of Science in Civil Engineering (Transportation),
		 The University of Texas at Austin, Texas, USA
		 (Government’s scholarship)
• Bachelor degree in Civil Engineering (2nd Class Honor),
		 King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Executive Program
• National Academy Justice (Batch 23), Judicial Training
		Institute
• National Defence College (Batch 56)
• ASEAN Economic Community Program (Batch 1),
		 King Prajadhipok’s Institute
• Executive Development Program (EDP) at Kellogg School,
		 Northwestern University, Evanston, USA
• Senior Executive Development Program (Batch 51),		
		 Ministry of Interior
Working Experience
1 October 2020 - Present Permanent Secretary, Ministry of
				
Transport
2019 - 2020		
Director-General, Office of
				
Transport and Traffic Policy and
				
Planning
2016 - 2019		
Deputy Director-General, Office of
				
Transport and Traffic Policy and
				
Planning
2011 - 2016		
Director, Bureau of International
			
Highways Cooperation, Department
				
of Highways, Ministry of Transport

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
ผู้อ�ำนวยการกองวิทยาการ ส�ำนักงานการบินกองทัพอากาศ
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก
สาขา Aviation and Space Education,
Oklahoma State University, USA
ปริญญาโท
สาขา Aviation Safety, University of Central
Missouri, USA
ปริญญาตรี
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 38
ประวัติการฝึกอบรม
• หลักสูตรการทัพอากาศ วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 52
• หลักสูตรเสนาธิการกิจ โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 57
• Flight Operation Inspector, CAAS aviation academy,
Singapore
• Safety Officer, RAAF Base William, Australia
ประสบการณ์ท�ำงาน
29 ต.ค. 2562 - 25 ธ.ค. 2563 กรรมการก�ำกับส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ต.ค. 2560 - มิ.ย. 2563
รองผู้อ�ำนวยการกองวิทยาการ
ส�ำนักงานนิรภัยทหารอากาศ  
พ.ศ. 2558 - 2560
คณะท�ำงานพิเศษหารือกับผู้แทน
สหภาพยุโรปรวมทั้งองค์การ
บริหารการบินแห่งสหรัฐอเมริกา
(Federal Aviation Administration:
FAA)
เลขานุการส�ำนักงานประสานงาน
ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหา
การบินพลเรือน
หัวหน้าแผนกสอบสวนอากาศยาน
อุบัติเหตุ กองนิรภัยการบิน
กรมจเรทหารอากาศ
นายทหารติดต่อด้านการบิน
กองก�ำลังรักษาสันติภาพ
สหประชาชาติ ประจ�ำประเทศบุรุนดี

Current Position
Director of Technical Affairs Division, Military Aviation
Authority, Royal Thai Air Force
Educational Background
• Doctor of Education (Ed.D.) in Aviation and Space
		 Education, Oklahoma State University, USA
• Master of Science (MS) in Aviation Safety, University of
		 Central Missouri, USA
• Bachelor of Engineering (Electrical Engineering), Navaminda
		 Kasatriyadhiraj Royal Air Force Academy (Batch 38)
Training Courses
• The Air War Programme, Air War College (Batch 52)
• Staff Affair Programme, Air Command and Staff College
		 (Batch 57)
• Flight Operation Inspector, CAAS aviation academy, Singapore
• Safety Officer, RAAF Base William, Australia
Work Experiences
29 Oct 2019 - 25 Dec 2020 Board of Commissioners, The
				
Civil Aviation Authority of
				
Thailand
Oct 2017 - Jun 2020
Deputy Director of Technical
				
Affairs Division, RTAF Safety
				
Center, Royal Thai Air Force
2015 - 2017
Member of a Taskforce
				
discussing with representatives
				
from the European Union and
				
the Federal Aviation
				
Administration (FAA)
				
Secretariat to the Command
				
Center for Resolving Civil
				
Aviation Issues
				
Head of Aircraft Accident
				
Investigation Section, Aviation
				
Safety Management Division,
				
Directorate of Inspector
				
General, RTAF
				
Aviation liaison officer, United
				
Nations Peacekeeping Force in
				
Burundi
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• คณะกรรมการการบินพลเรือน
• ประธานอนุกรรมการกฎหมายและข้อบังคับ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
• อนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบวาระของการประชุมของคณะกรรมการ
การบินพลเรือน ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากร
บุคคล ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการที่ปรึกษาทางด้านเทคนิค
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• รองประธานอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายใน
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หลักสูตรนักบริหาร
• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55
• ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิทยาลัยการทัพอากาศ
สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง (วทอ.) รุ่นที่ 34
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 6
วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง
(นยปส.) รุ่นที่ 7 วิทยาลัยนักบริหาร ป.ป.ช. สถาบันป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์
• หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP) รุ่นที่ 1
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 219
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์การท�ำงาน
พ.ศ. 2557 - 2561
กรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2554 - 2557
รองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
พ.ศ. 2553 - 2554
นักวิชาการ ระดับรองกรรมการผู้อ�ำนวยการใหญ่
บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
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รายงานประจำ�ปี 2563

นางสาริณี อังศุสิงห์

นายชนินทร์ แก่นหิรัญ

Mrs. Sarinee Angsusingha

Mr. Chanin Kanhirun

Current Position
• Member of the Civil Aviation Board
• Chairman of the Legislation and Regulation Subcommittee, The Civil
		 Aviation Authority of Thailand
• Subcommittee on Air Transport Policy and Strategy Committee
• Subcommittee on Agenda Screening for the Civil Aviation Board
		 Subcommittee, The Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Human Resource Subcommittee, The Civil Aviation
		 Authority of Thailand
• Chairman of the Executive Subcommittee, The Civil Aviation Authority
		 of Thailand
• Chairman of the Technical Advisory Subcommittee, The Civil Aviation
		 Authority of Thailand
• Chairman of the Risk Management Subcommittee, The Civil Aviation
		 Authority of Thailand
• Vice Chairman of the Regulations on the Internal Administration
		 Subcommittee, The Civil Aviation Authority of Thailand
Educational Background
• Master of Business Administration, Kasetsart University
• Bachelor of Arts, Kasetsart University
Executive Program
• National Defence College (Batch 55)
• Certificate in Air War College, The Royal Thai Airforce Institute of
		 Higher Education (Batch 34)
• Administrative Justice Management Course for Senior Executive
		 (Batch 6), Administrative Justice Institute, Office of Administrative Court
• Anti-Corruption Strategic Management Course for Senior Executive
		 (Batch 7), Sanya Dharmasakti Anti-Corruption Institute (SDI), Office
		 of the National Anti-Corruption Commission (NACC)
• Ethical Leadership Program (ELP) (Batch 1), Thai Institute of
		 Directors Association
• Director Certification Program (DCP) (Batch 219), Thai Institute of
		 Directors Association
Working experience
2014 - 2018 President, Aeronautical Radio of Thailand Ltd.
			
(AEROTHAI)
2011 - 2014 Executive Vice President Aeronautical Radio of
			
Thailand Ltd. (AEROTHAI)
2010 - 2011 Expert, Executive Vice President Level Aeronautical
			
Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ประธานอนุกรรมการด้านกฎหมาย คดี และนิติกรรมสัญญา
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
• กรรมการนโยบายการขนส่งทางบก
• กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการ Executive Committee กลั่นกรองเรื่องที่จะน�ำเสนอ
คณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
• อนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์วินิจฉัยคลับไลเซนซิ่ง
สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (AFC)
• ประธานกรรมการ บริษัท ลีเกิล อินเตอร์เนชั่นแนล แมนเนจเมนท์ จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บีอี คอมมิวนิเคชั่น จ�ำกัด
• ประธานกรรมการ บริษัท บางกอกเทคโนโลยีวิศวกรรมและธุรกิจ จ�ำกัด
• ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เอราวัณประกันภัย จ�ำกัด
• หัวหน้าส�ำนักกฎหมาย พัฒนานิติธรรม
ประวัติการศึกษา
• น.บ. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
• อบรมหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 6 (พตส.6)
ประสบการณ์ท�ำงาน
พ.ศ. 2559 - 2560 รองเลขาธิการสมาคมฝ่ายกฎหมาย สมาคมกีฬาฟุตบอล
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2552 - 2555 อนุกรรมการการวินิจฉัยค�ำร้อง และปัญหาหรือข้อโต้แย้ง
ส�ำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. 2552 - 2554 กรรมการ บริษทั พี อี เอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชัลแนล จ�ำกัด
ด้านสังคม
พ.ศ. 2563 - ปัจจุบัน กรรมการนโยบายการขนส่งทางบก
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน กรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบนั กรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ Executive Committee กลั่นกรองเรื่อง
ที่จะน�ำเสนอคณะกรรมการการรถไฟแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬาด้านกฎหมาย
พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านกฎหมายของรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร คนที่สอง (นายศุภชัย โพธิ์สุ)
พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน กรรมการสมาคมแห่งสถาบันพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้ง
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน กรรมการ มูลนิธิ ท่านผู้หญิง วิระยา ชวกุล
เพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร
พ.ศ. 2552 - ปัจจุบัน อนุกรรมการมูลนิธิแพทย์ศาสตร์ศึกษา มศว.

Current Position
• Chairman of the Law, Legal Case, and Contracts Subcommittee,
		 The Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Director General Performance Appraisal
		 Subcommittee, The Civil Aviation Authority of Thailand
• Member of the Land Transportation Policy Committee, Ministry of
		Transport
• Member of the Port Authority of Thailand Committee
• Subcommittee on the Executive Committee, The State Railway of Thailand
• Subcommittee on Appeal Body Club Licensing Asian Football
		 Confederation (AFC)
• Chairman of Legal International Management Co., Ltd.
• Chairman of B-E Communication Co., Ltd.
• Chairman of Bangkok Technology Engineer and Business Co., Ltd.
• Legal Counsel, Erawan-Insurance Public Co., Ltd.
• Chief of Legal Affairs Bureau, Phatthana Nititham Law Office
Educational Background
• Bachelor of Laws, Ramkhamhaeng University
• Political and Electoral Development Institute Program Batch 6
Work Experiences
2016 - 2017 Deputy Secretary of Legal Department, Football
			
Association of Thailand
2009 - 2012 Member of the Subcommittee of The Election
			
Commission of Thailand
2009 - 2011 Chairman of PEA ENCOM International Co., Ltd.
Social Work
2020 - Present Member of the Land Transportation Policy
			
Committee, Ministry of Transport
2019 - Present Member of the Port Authority of Thailand Committee
2019 - Present Board of Commissioners, The Civil Aviation Authority
			
of Thailand
2019 - Present Subcommittee on the Executive Committee, The
			
State Railway of Thailand
2019 - Present Adviser to Deputy Ministry of Tourism & Sports
			
(Legal Affairs)
2019 - Present Honorary Advisor to Second Deputy Speaker of the
			
House of Representatives (Mr. Supachai Posu)
2017 - Present Member of the Board of Political and Electoral
			
Development Institute Association
2009 - Present Member of the Committee of TPY Viraya Javakul
			
Foundation for Research for Army Medical Sciences
2009 - Present Member of the Subcommittee of Medicine
			
Srinakharinwirot University Foundation
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ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• อนุกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• รองประธานอนุกรรมการประเมินผลงานผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• กรรมการ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานอนุกรรมการพัฒนา
ประสิทธิภาพองค์กร บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จ�ำกัด
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ปริญญาตรี
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
หลักสูตรนักบริหาร
• หลักสูตรผูน้ ำ� การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั รุน่ ที่ 2 ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั
• หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน รุ่นที่ 18 สถาบันพระปกเกล้า
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 2555)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
• หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2
ส�ำนักงานศาลปกครอง
• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่ 9
สถาบันพระปกเกล้า  
• หลักสูตรประกาศนียบัตร Chief Financial Officer
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  
• หลักสูตรประกาศนียบัตรการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ศูนย์การศึกษาคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรส�ำหรับกรรมการบริษัท สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน
• ผู้อ�ำนวยการ องค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์
• รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ/ กลุ่มงานบริหารสินทรัพย์/
กลุ่มงานปฏิบัติการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
แห่งประเทศไทย
• ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบริหารเงินและบัญชี/ สายงานสนับสนุนการบริหาร
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
• กรรมการและกรรมการบริหาร สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย
• ผูจ้ ดั การฝ่ายบัญชีการเงิน ธนาคารแสตนดาร์ดชาร์เตอร์ นครธน จ�ำกัด (มหาชน)
• ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศญี่ปุ่น จ�ำกัด
• กรรมการบริหาร บริษัทสยามซิตี้ไอที จ�ำกัด
• รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์

นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ์

Mrs. Intira Phokpoonyarak

Miss Yaowanooch Wiyaporn

Current Position
• Subcommittee on Air Transport Policy and Strategy Subcommittee
• Chairman of the Audit Committee, The Civil Aviation Authority of Thailand
• Vice Chairman of the Director General Performance Appraisal
		 Subcommittee, The Civil Aviation Authority of Thailand
• Committee/ Chairman of the Audit Committee/Chairman of the
		 Organizational Development Committee, Islamic Bank Asset
		 Management Ltd.
Educational Background
• Master of Public Administration, Chulalongkorn University
• Master of Business Administration, Major in Accounting, University of
		 the Thai Chamber of Commerce
• Bachelor of Business Administration, Major in Accounting,
		 Ramkhamhaeng University
Executive Program
• Digital CEO Batch 2, Digital Economy Promotion Agency
• The Corporate Governance for Directors and Senior Executives
		 of Regulator, State Enterprises and Public Organizations Batch 18,
		 King Prajadhipok’s Institute
• National Defence Course 2555, Thailand National Defence College,
		 National Defence Studies Institute
• Training Course on Administrative Justice for Executives Batch 2,
		 Administrative Court of Thailand
• Public Administration and Law for Executives Batch 9, King
		 Prajadhipok’s Institute
• Certificate Program in Chief Financial Officer, Federation of
		 Accounting Professions Under The Royal Patronage of His Majesty
		 The King
• Certificate Program in Computer Programming, The Computer
		 Science Education Center, Chulalongkorn University
• Director Certificate Program - Thai Institute of Directors
Work Experiences
• President, Public Warehouse Organization, Ministry of Commerce
• Vice President of Credit Group/ Asset Management Group/
		 Operations Group, Small and Medium Enterprise Development Bank
		 of Thailand
• Assistant Vice President of Treasury and Accounting Division/
		 Administration Support Division, Small and Medium Enterprise
		 Development Bank of Thailand
• Director, The Thai Institute of Banking and Finance Association
• Financial Accounting Manager, Standard Chartered Nakornthon Bank PCL.
• Assistant Accounting Manager, The Industrial Bank of Japan Limited
• Executive Director, The SiamCity Information Technology Company Limited
• Vice President Accounting Department, Siam City Bank PCL.

ต�ำแหน่งปัจจุบัน
• ประธานคณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• ประธานคณะอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงานภายใน
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• รองประธานอนุกรรมการบริหารและพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
• กรรมการธนาคารออมสิน
• อนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ธนาคารออมสิน
• กรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทน
ของผู้อ�ำนวยการธนาคารออมสิน
• คณะอนุกรรมการวิสามัญ (อ.ก.พ.) เกี่ยวกับการประเมินบุคคล
เพื่อแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทวิชาการ
• อนุกรรมการบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
(องค์การมหาชน)
• อนุกรรมการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
โครงการที่ขอรับเงินกองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
กองทุนพัฒนาน�้ำบาดาล
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท
นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย             
เนติบัณฑิตไทย ส�ำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปริญญาตรี
นิติศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
ประสบการณ์ท�ำงาน
• ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย กรมบัญชีกลาง
• ทีป่ รึกษาด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง (ทรงคุณวุฒ)ิ กรมบัญชีกลาง
• กรรมการการประปาส่วนภูมิภาค
• ประธานกรรมการตรวจสอบการประปาส่วนภูมิภาค
• กรรมการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
• ประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

Current Position
• Chairman of the Good Corporate Governance Subcommittee,
		 The Civil Aviation Authority of Thailand
• Chairman of the Regulations on the Internal Administration
		 Subcommittee, The Civil Aviation Authority of Thailand
• Vice Chairman of the Executive Subcommittee, The Civil
		 Aviation Authority of Thailand
• Board of Directors, Government Savings Bank
• Subcommittee on the Good Corporate Governance
		 Subcommittee, Government Savings Bank
• Committee on the Performance Appraisal and Remuneration
		 of Chief Executive Officer Committee, Government Savings Bank
• Subcommittee on the Civil Service Subcommission on
		 Personnel Assessment for Appointments of Knowledge		 Worker Positions
• Subcommittee on Risk Management Subcommittee, Defence
		 Technology Institute (Public Organization)
• Subcommittee and Advisor to the Groundwater Development
		 Fund Subcommittee, Groundwater Development Fund
Educational Background
• Master of Laws, Chulalongkorn University
• Certificate in Thai Barrister, The Institute of Legal Education
		 of the Thai Bar Association
• Bachelor of Laws, Chulalongkorn University
Work Experiences
• Director, Office of Law, The Comptroller General’s Department
• Advisor of Legal Affairs and Fiscal Regulation, The
		 Comptroller General’s Department
• Director, Provincial Waterworks Authority
• Chairman of the Audit Committee, Provincial Waterworks Authority
• Director, National Science Museum Thailand
• Chairman of the Audit Committee, National Science Museum
		Thailand
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สารผู้อ�ำนวยการ

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Message from the Director General

นายสุทธิพงษ์ คงพูล

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
17 กุมภาพันธ์ 2564 - ปัจจุบัน

Mr. Suttipong Kongpool

Director General
of the Civil Aviation Authority of Thailand
17 February 2021 - present
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รายงานประจำ�ปี 2563

‘2563’ เป็นปีที่อุตสาหกรรมการบินประสบกับวิกฤตครั้งร้ายแรง
ที่สุดในประวัติศาสตร์การบินยุคใหม่กว่าร้อยปีที่ผ่านมา ถือเป็น
ความท้าทายครั้งส�ำคัญที่โลกการบินไม่เคยเผชิญมาก่อน ในขณะที่
การค้นหาหนทางเพื่อฟันฝ่าให้ผ่านพ้นไปได้ยังอยู่อีกยาวไกลและ
เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน แตกต่างจากหลายครั้งก่อนที่ใช้เวลา
เพียง 2 - 3 ปี ในการพ้นจากวิกฤตกลับสู่สภาวะปกติ
อุตสาหกรรมการบินทั่วโลกสูญเสียรายได้โดยรวมประมาณ
118,000 ล้านเหรียญ (กว่า 3.5 ล้านล้านบาท) ในปี 2563 และคาดการณ์
ว่าสถานการณ์นี้จะยังคงต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อยจนกว่าจะถึงสิ้นปี
2567 ก่อนที่จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเร็วที่สุดในปี 2568 ดังนั้น
จึงหมายถึงทั่วโลกต้องเผชิญกับวิกฤตนี้อย่างหนักหน่วงและต่อเนื่อง
ยาวนานถึง 5 ปีติดต่อกันเป็นอย่างน้อย
แม้ไม่ใช่ครั้งแรกที่กิจการการบินได้รับผลกระทบในวงกว้าง
จากโรคระบาด แต่เป็นครัง้ แรกทีโ่ ลกต้องยอมรับว่านับจากนีไ้ ปวิถชี วี ติ
และการเดิ น ทางของผู ้ ค นจะไม่ มี วั น กลั บ ไปเป็ น เหมื อ นเดิ ม อี ก
ความต้องการของผูโ้ ดยสารเกีย่ วกับความมัน่ ใจในความปลอดภัยจาก
โรคติดต่อ การค้นหาแนวทาง มาตรการ และเครือ่ งมือทางเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เพื่อช่วยลดความเสี่ยง รวมทั้งการเพิ่มความสะดวกสบาย
ในการเดินทางให้มากขึ้นเพื่อชดเชยกับความยุ่งยากเพื่อการป้องกัน
โรคที่เกิดขึ้นเกือบทุกขั้นตอน เป็นสิ่งที่ก�ำลังเกิดขึ้นให้อุตสาหกรรม
การบินต้องปรับตัวไปตลอดอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจซ�้ำเติมอุตสาหกรรม
การบินในช่วงเวลานี้หรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต ยังคงเป็นโจทย์ให้
ต้องหาแนวทางร่วมกันในการเผชิญกับความไม่แน่นอนในวันข้างหน้า
เพือ่ ให้การบินยังคงเป็นการเดินทางทีป่ ลอดภัยและสะดวกสบายทีส่ ดุ
ต่อไป การด�ำรงสิ่งนี้ไว้ได้จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการฟื้นฟูกลับ
สู่สภาพเดิม (Resilient capacity) ของผู้ด�ำเนินการในอุตสาหกรรม
การบินทั้งระบบ ไม่ว่าจะเกิดวิกฤตใด ๆ ขึ้นอีก เราต้องสามารถ
ยืนหยัดได้ดีกว่าเดิมและถึงล้มก็ต้องลุกได้เสมอ
ส�ำนักงานการบิน พลเรือนแห่งประเทศไทย จึงตระหนักถึง
การท�ำงานด้วยความร่วมมือเพื่อสร้างพลังร่วมและความแข็งแกร่ง
โดยการพัฒนาให้ระบบการบินและการขนส่งทางอากาศของประเทศมี
สมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพในทุกระบบและทุกขัน้ ตอนการด�ำเนินการ
รวมทั้ ง การลดภาระอั น เกิ ด จากกฎระเบี ย บที่ ไ ม่ จ� ำ เป็ น และให้
การสนับสนุนส่งเสริมอย่างเต็มที่ เพื่อให้อุตสาหกรรมการบินเติบโต
และแข็งแรง อันจะเป็นภูมิคุ้มกันต่อความไม่แน่นอนทั้งหลายได้เป็น
อย่างดี
ความมุง่ หวังดังกล่าวนี้ ย่อมส�ำเร็จส่งผลได้ดว้ ยความมุง่ มัน่ ทุม่ เท
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพของบุคลากร และการพัฒนาองค์กรใน
ทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ปฏิญญาภายใต้ปณิธานนี้จะเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร
และพนักงานของส�ำนักงานทุกคนพึงตระหนักเสมอ ในทุกบทบาท
ที่เคียงข้างไปพร้อมกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและประชาชน
คนไทยทุกคน

The year 2020 marked the most critical time in the past 100
years of the global aviation industry. It brought to the industry an
unprecedented challenge to which a sustainable solution has yet
to be found. While previous crises took 2-3 years for recovery,
this predicament is taking much longer.
Globally, the aviation industry lost total revenue of
approximately USD 118 billion (more than THB 3.5 trillion) in
2020. The situation is anticipated to continue until the end of
2024 and the soonest possible recovery date is slated for 2025.
This means the world will have to cope with this severe crisis
for at least five years.
This is not the first time that the aviation industry has
been extensively affected by a pandemic but it is the juncture
at which we have to accept that the usual ways of life and
transport will not resume. Needless to say, the industry must
adapt substantially to meet the new demands of passengers with
respect to their confidence in hygienic practices. This includes
adoption of new measures, devices and technologies to reduce
the risk of infection and enhancement of travel comfort to make
up for inconveniences caused by disease prevention measures
imposed in different travel domains.
In this context, the global aviation community needs to
jointly develop preparatory measures to ensure that air transport
continues to be the safest and most convenient travel option
and to avoid repercussions from inconveniences that might
exacerbate the situation. The success of this effort mainly
depends on the resilient capacity of entrepreneurs in the aviation
industry. No matter whatever crisis may arise, we must pull
through it and grow stronger. Rest assured that despite falling
down on occasion, we, together, will always get back on to our
own feet.
The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) realizes the
importance of collaborative endeavors to strengthen unity in
the aviation industry. CAAT is thus committed to improving the
national aviation and air transportation systems by enhancing
operational efficiency in every system and relieving hardships
caused by redundant regulations. CAAT is ready to provide
full support in every aspect to boost and strengthen the Thai
aviation industry; this will generate significant immunity against
all uncertainties that lie ahead.
This goal can be successfully achieved through altruistic
dedication and professional performance by CAAT staff plus
continuous and comprehensive organizational development.
The commitment to this goal should be always embraced by
both executives and employees in all operations in the interest
of entrepreneurs in the aviation industry as well as the Thai
people.
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ประวัติความเป็นมา

คณะกรรมการกำกับ
Board of Commissioners

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

อนุกรรมการกำกับ
Sub-Committee

สำนักงานการบินพลเร�อนแหงประเทศไทย
The Civil Aviation Authority of Thailand

The Civil Aviation Authority of Thailand
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รายงานประจำ�ปี 2563

Established on 1 October 2015, the Civil Aviation
Authority of Thailand or CAAT is a government agency
under the supervision of the Minister of Transport.
Formerly, the agency with oversight of civil aviation
in Thailand was the Department of Civil Aviation, a
government agency under the Ministry of Transport that
was established in 1919.
CAAT was established due to the need for
organizational restructuring to correspond with international
standards and enhance operational efficiency. This
allowed for more independence in recruitment and
quicker problem solving. The establishment of CAAT was
funded by the government and its income is primarily
generated from the collection of aviation fees and
charges.
Different agencies are involved in each flight trip. For
example, airports in Thailand are overseen by different
entities, some are under the supervision of Airports
of Thailand Public Company Limited while others fall
under the Department of Airports. CAAT is mandated
to oversee and regulate these agencies to ensure
compliance with related laws and regulations as well as
international standards. Furthermore, CAAT is responsible
for the issuance of licences for all the pilots and aircrew
working on Thai aircraft as well as examination and
certification of all Thai airlines that want to operate either
passenger or cargo flights.
CAAT personnel comprise officers who work in
different departments with different mandates as shown
in the organizational structure chart.

Audit Committee

สำนักตรวจสอบภายใน
Internal Audit Office

ฝายกลยุทธองคกร

The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT อ่านว่า
ซีเอเอที) หรือส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.) จัดตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นหน่วยงานของรัฐ
ภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ซึง่ แต่เดิมหน่วยงานทีท่ ำ� หน้าทีก่ ำ� กับดูแลด้านการบินพลเรือน
ของประเทศไทย คือ กรมการบินพลเรือน เป็นหน่วยงานภาครัฐ
อยูภ่ ายใต้สงั กัดกระทรวงคมนาคม ทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานมาตัง้ แต่
ปี 2462
การจัดตัง้ องค์กร เกิดขึน้ จากการทีป่ ระเทศไทยจ�ำเป็นต้อง
ปรับปรุงรูปแบบ โครงสร้าง และอ�ำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน
ด้านการบินพลเรือนให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้เกิด
ความคล่องตัวในการท�ำงานเพิ่มขึ้น สามารถจัดหาพนักงาน
ได้อย่างมีอิสระมากขึ้น รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาด้านการบิน
ได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืนขึ้น โดยการบริหารงบประมาณ
ในช่วงแรก กพท. ได้รบั การสนับสนุนเงินทุนประเดิมจากรัฐบาล
เพื่อให้เกิดการจัดตั้งองค์กรขึ้น ในปัจจุบันรายได้หลักของ
องค์กรมาจากค่าธรรมเนียมก�ำกับดูแลการบินพลเรือน
หากถามว่ า กพท. คื อ ใคร ให้ ล องนึ ก ถึ ง ช่ ว งเวลาที่
ผู้โดยสารเดินทางโดยเครื่องบิน กพท. มีหน้าที่ก�ำกับดูแล
ควบคุม หน่วยงานด้านการบินที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงเวลา
การเดินทาง ตัวอย่างเช่น สนามบินต่าง ๆ ในไทย มีหน่วยงานที่
ดูแลหลักคือ กรมท่าอากาศยานและบริษัท ท่าอากาศยานไทย
จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่ง กพท. ดูแลการท�ำงานขององค์กรเหล่านี้
ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากล
อีกทีหนึง่ ส่วนนักบินและพนักงานต้อนรับบนเครือ่ งบินของไทย
กพท. เป็นผู้ออกใบอนุญาตให้เช่นกัน นอกจากนี้ สายการบิน
ของไทยทุกสาย ที่ต้องการจะใช้อากาศยานขนส่งทางอากาศ
ไม่ว่าจะเป็นขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ล้วนแล้วแต่ต้องผ่าน
การตรวจสอบและรับใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ (AOC)
ซึ่งเป็นเหมือนใบอนุญาตให้ท�ำการบินได้ จาก กพท. ทั้งสิ้น
นอกจาก กพท. จะมีหน้าที่ตามตัวอย่างที่อธิบายข้างต้น
แล้ว ภายใน กพท. ยังมีเจ้าหน้าที่ท�ำงานอีกในหลายฝ่าย
ตามโครงสร้างองค์กร ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ฝายประกันคุณภาพ

Corporate Strategy
Department

ฝายกฎหมาย

Legal Department

Quality Assurance
Department

ฝายนิรภัยการบิน

ผูอำนวยการ

Director General

รองผูอำนวยการ

รองผูอำนวยการ

Aviation Safety
Management Department

รองผูอำนวยการ

Deputy Director General (Safety)

Deputy Director General (Security/Economic/Promotion)

Deputy Director General (Corporate Support)

ฝายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

ฝายมาตรการรักษาความปลอดภัย
และการอำนวยความสะดวก
ในการบินพลเร�อน

ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Flight Operation Standards Department

ฝายสมควรเดินอากาศและว�ศวกรรมการบิน
Airworthiness and Aircraft Engineering Department

Aviation Security and Facilitation
Standards Department

ฝายมาตรฐานผูประจำหนาที่

ฝายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจ

ฝายมาตรฐานสนามบิน

ฝายพ�ธีการบิน

Personal Licensing Department

Economic Regulation Department

Aerodrome Standards Department

Flight Formalities Department

ฝายมาตรฐานบร�การการเดินอากาศ

ฝายสงเสร�มอ�ตสาหกรรมการบิน

Air Navigation Services Standards Department

Information and Communication
Technology Department

ฝายบร�หารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management Department

ฝายการเง�น บัญชีและงบประมาณ

Financial Accounting and Budgeting Department

ฝายบร�การขาวสารการบิน

Aeronautical Information Services Department

Aviation Industry Promotion Department Manager

ฝายบร�การขาวสารการบิน

Aeronautical Information Services Department

ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา กพท. ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่
ด้วยก�ำลังความรูค้ วามสามารถของพนักงาน ผู้เชีย่ วชาญ และ
ผู้บริหาร เพื่อให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของส�ำนักงาน คือ
1. ก�ำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนากิจการ
การบินพลเรือน ทัง้ ในด้านนิรภัย การรักษาสิง่ แวดล้อม การรักษา
ความปลอดภัย การอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่งทาง
อากาศ เศรษฐกิจ การขนส่งทางอากาศ และด้านอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล
2. ด�ำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความผิด
บางประการต่อการเดินอากาศ
3. ส่งเสริม และพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งทาง
อากาศ อุตสาหกรรมการบินและกิจการการบินพลเรือนให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล
4. เป็นศูนย์กลางในการให้บริการและเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกิจการการบินพลเรือนให้
สามารถด�ำเนินการและแข่งขันได้ในระดับสากล
และในฐานะผู้ก�ำกับดูแลความปลอดภัยด้านการบินของ
ประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล กพท. มุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนา
องค์กรและการบินของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ต่อไป

Throughout 2020, CAAT personnel - executives, officers,
experts - worked to the best of their ability to fulfil the
following corporate objectives.
1. To regulate, oversee, control, promote and
develop the civil aviation business with regard to
safety, environmental protection, security, air transport
facilitation, air transport economy, and other aspects
related to the civil aviation business to comply with laws
and international standards.
2. To comply with the law on certain offenses against
air navigation.
3. To promote and develop air transport system
networks, the aviation industry and civil aviation business
to achieve efficiency and match international standards.
4. To be a center for information and promotion
services, and public communication in relation to the
civil aviation business with the objective of operating
and competing at the international level.
In its capacity as the regulator of national aviation
security to ensure compliance with international
standards, CAAT pledges its commitment to advancing
the organization and national aviation industry on a stable
and sustainable basis.
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ผู้บริหารระดับสูง

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Top Executive

นายจุฬา สุขมานพ
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นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์

ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563

รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

Mr. Chula Sukmanop
Director General
of the Civil Aviation Authority of Thailand
1 October 2016 – 30 September 2020

Mr. Sarun Benjanirat
Deputy Director General, Acting Director General
of the Civil Aviation Authority of Thailand
1 October 2020 – 16 February 2021
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นายจุฬา สุขมานพ

นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์

Mr. Chula Sukmanop

Mr. Sarun Benjanirat

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการก�ำกับ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563

รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand
1 October 2016 – 30 September 2020

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์การท�ำงาน
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559
ก.ค. 2557 - ก.ย. 2558
ก.ค. 2555 - ก.ค. 2557
พ.ย. 2553 - ก.ค. 2555
ม.ค. 2552 - ต.ค. 2553
เม.ย. 2549 - ม.ค. 2552

ต.ค. 2547 - มี.ค. 2549
พ.ย. 2545 - ก.ย. 2547
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นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Laws (Maritime Law)
University of Southampton,
United Kingdom
Doctor of Philosophy,
University of Southampton,
United Kingdom
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
อธิบดีกรมท่าอากาศยาน
อธิบดีกรมเจ้าท่า
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบาย
และแผนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มพัฒนาการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงคมนาคม
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศการขนส่งและจราจร
ผู้อ�ำนวยการกองพัฒนาระบบ
การขนส่งและจราจร

Educational Background
- Bachelor of Law, Chulalongkorn University
- Master of Laws (Maritime Law) University of
		 Southampton, United Kingdom
- Doctor of Philosophy, University of Southampton,
		 United Kingdom
Work Experiences
Oct 2016 - Present Director General, The Civil
			
Aviation Authority of Thailand
			
(CAAT)
Oct 2015 - Sep 2016 Director General, Department
			
of Airports (DOA)
Jul 2014 - Sep 2015 Director General, Marine
			
Department
Jul 2012 - Jul 2014 Director General, Office of
			
Transport and Traffic Policy and
			
Planning
Nov 2010 - Jul 2012 Inspector General, Ministry of
			
Transport
Jan 2009 - Oct 2010 Deputy Director General, Office
			
of Transport and Traffic Policy
			
and Planning (OTP)
Apr 2006 - Jan 2009 Senior Expert in Policy and
			
Planning, Office of the Permanent
			
Secretary, Ministry of Transport
Oct 2004 - Mar 2006 Director, Transport and Traffic
			
Information Center, OTP
Nov 2002 - Sep 2004 Director, Transport System
			
Development Division, OTP

Deputy Director General, Acting Director General
of the Civil Aviation Authority of Thailand
1 October 2020 – 16 February 2021

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์การท�ำงาน
ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน
ธ.ค. 2552 - ก.ค. 2559
ม.ค. 2557 - มี.ค. 2558
ก.ย. 2550 - ธ.ค. 2552
ก.ย. 2549 - ส.ค. 2550
ม.ค. 2549 - ก.ค. 2549
ม.ค. 2544 - ม.ค. 2549
ม.ค. 2544 - ธ.ค. 2549
ส.ค. 2541 - ส.ค. 2543
เม.ย. 2538 - เม.ย. 2541

Educational Background
- Doctor of Philosophy (Aerospace Engineering),
		 Georgia Institute of Technology, USA
- Master of Engineering (Aerospace Engineering),
		 Georgia Institute of Technology, USA
- Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University
Work Experiences
Jul 2016 - Present
Deputy Director General, The
			
Civil Aviation Authority of
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน
			
Thailand
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Dec 2009 - Jul 2016
Senior Engineering Manager,
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม
Triumph Aviation Service Asia
Triumph Aviation Service Asia 			
Jan 2014 - Mar 2015 Acting Repair Product Line
รักษาการผู้จัดการฝ่ายซ่อมบ�ำรุง
			
Manager, Triumph Aviation
ชิ้นส่วน Triumph Aviation
			
Service Asia
Service Asia
Sep 2007 - Dec 2009 Senior Repair Development
วิศวกรอาวุโส Triumph Aviation
			
Engineer, Triumph Aviation
Service Asia
วิศวกรอาวุโส Triumph Accessory 			
Service Asia
Service U.S.A.
Sep 2006 - Aug 2007 Senior Repair Development
อาจารย์ผู้ช่วย Computer Aid
			
Engineer, Triumph Accessory
Design สถาบันเทคโนโลยี
			
Service, USA
แห่งรัฐจอร์เจีย
Jan 2006 - Jul 2006
Teaching Assistant (Computer
ผู้ดูแลระบบห้องปฏิบัติการ
			
Aid Design), Georgia Institute of
สถาบันเทคโนโลยี แห่งรัฐจอร์เจีย 			
Technology
ผู้ช่วยวิจัย สถาบันเทคโนโลยี
Jan 2001 - Jan 2006 Laboratory Network System
แห่งรัฐจอร์เจีย
			
Administrator, Georgia Institute
อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ 			
of Technology
เครื่องกล มหาวิทยาลัยบูรพา
Jan 2001 - Dec 2006 Research Assistant, Georgia
วิศวกรเครื่องกล บริษัท โกลว์
			
Institute of Technology
พลังงาน จ�ำกัด (มหาชน)
Aug 1998 - Aug 2000 Lecturer, Burapha University
Apr 1995 - Apr 1998
Mechanical Engineer, Glow
			
Energy PCL.
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐจอร์เจีย
วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐจอร์เจีย
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คณะผู้บริหารส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
Management Team

นายจุฬา สุขมานพ

รองผู้อ�ำนวยการ รักษาการผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2563 - 16 กุมภาพันธ์ 2564

Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand
1 October 2016 – 30 September 2020

Deputy Director General, Acting Director General
of the Civil Aviation Authority of Thailand
1 October 2020 – 16 February 2021

Mr. Chula Sukmanop

นายขจรพัฒน์ มากลิ่น

Mr. Sarun Benjanirat

นางทวิกา ห้วยหงษ์ทอง

ผู้จัดการฝ่ายนิรภัยการบิน

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ

Manager of Aviation Safety Management Department

Manager of Air Navigation Services Standards Department

Mr. Kajonpat Maklin

นางสาวสรัลนุช สถิรเจริญทรัพย์
ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย

Miss Saralnuch Sathiracharoensap
Manager of Legal Department
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นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการก�ำกับ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563

รายงานประจำ�ปี 2563

Mrs. Tawika Huayhongtong

นายอนันต์ คณาวิวัฒน์ไชย

ผู้จัดการฝ่ายก�ำกับดูแลทางเศรษฐกิจ

Mr. Anant Kanaviwatchai

Manager of Economic Regulation Department

น.อ.สุชาติ อ่างทอง

นาวาอากาศเอกหญิงสุดารัตน์ ชยากร
ผู้จัดการฝ่ายบริการข่าวสารการบิน

Gp. Capt. Sudarat Jayakorn

Manager of Aeronautical Information Services Department

นายกลศ เสนาลักษณ์

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสนามบิน

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่

Manager of Aerodrome Standards Department

Manager of Personnel Licensing Department

Gp. Capt. Suchat Angthong

Mr. Glot Sanalaksna

นายบันเทิง เมฆฉาย

ผู้จัดการฝ่ายพิธีการบิน

Mr. Buntoeng Megchai

Manager of Flight Formalities Department

ข้อมูล ณ ปี 2563
Updated as of 2020
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นายชยุต วัฒกภาคย์

ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน

Mr. Chayut Wattakaphak

Manager of Internal Audit Office

นางรุสนีย์ มุสตาปา

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
และการอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน

Mrs. Rusnee Mustapa

Manager of Aviation Security and Facilitation
Standards Department

นางภาวนา วงศ์พาที

ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน
และรักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร

Mrs. Phawana Wongphathi

Manager of Aviation Industry Promotion Department,
Acting Manager of Corpotate Strategy Department

นายไพสิฐ เหราบัตย์

นางพรวีนัส กิติศรีวรพันธุ์

นายธนเสฐฐ์ เลื่อมนรินทร์

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Acting Manager of Financial Accounting and Budgeting Department

Acting Manager of Information and Communication
Technology Department

Mrs. Pornvenus Kitisrivoraphan

นายฉัตรชัย ปั่นตระกูล

Mr. Thanaseth Leumnarin

นางสาวอารยา แสงกระจ่าง

ผู้จัดการฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ

รักษาการในต�ำแหน่งผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน

Manager of Airworthiness and Aircraft Engineering Department

Acting Manager of Flight Operation Standard Department

Acting Manager of Quality Assurance Department

Mr. Paisit Herabat

Mr. Chatchai Puntragul

Miss Araya Saengkrachang

นายจิรชยุตม์ วิโรจน์ชีวัน

ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล

Mr. Jirachayut Wiroajchewan

Manager of Human Resource Management Department
ข้อมูล ณ ปี 2563
Updated as of 2020
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ผลงานที่ภาคภูมิใจ ปี 2563

Missions and Achievements in 2020
เพือ่ ให้มนั่ ใจได้วา่ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.) ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการคุณภาพ
ขององค์กรตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้
เห็นว่า กพท. มุง่ มัน่ ในการเป็น “ผูพ้ ทิ กั ษ์มาตรฐาน (Standard
Assurer)” ซึ่งน�ำไปสู่ “มาตรฐานสู่ความยั่งยืน (Standard
towards Sustainability)” ในปี 2563 กพท. จึงได้จัดให้มี
การตรวจประเมินเพือ่ เพิม่ ขอบเขตการรับรองและรักษาสถานภาพ
ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015 ใน 3 กระบวนงาน ท�ำให้
ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:
2015 เพิม่ เติมในส่วนการบริการข่าวสารการบิน (Aeronautical
Information Service) ใบรับรองเลขที่ FS 705481-001
และได้ผ่านการตรวจประเมินเพื่อรักษาสถานภาพการรับรอง
ผูด้ ำ� เนินการทางอากาศ (Air Operator Certification) การออก
ใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่ (Flight Crew Member and
Personnel other than Flight Crew Member License) ใบรับรอง
เลขที่ FS 705481-000 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 ซึ่งเป็น
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CAAT is committed to developing and improving
the organization’s quality management system according
to international standards and to being the national
standard assurer for civil aviation services in Thailand;
which leads to establishment of its vision, Standard
towards Sustainability. As such, in 2020 CAAT underwent
an evaluation inspection to increase the scope of
organizational certification and maintain its ISO 9001:2015
certified status in three domains. In this pursuit, CAAT
was additionally certified with ISO 9001: 2015 in terms
of aeronautical information service provision (certification
no. FS 705481-001). On 25 September 2020, CAAT also
passed the evaluation inspection for maintaining its status
as the issuer of the Air Operator Certificate (AOC) and
the Flight Crew Member and Personnel other than Flight
Crew Member License (certification no. FS 705481-000).

ผลสืบเนือ่ งจากปี 2561 เป็นต้นมาทีไ่ ด้พฒ
ั นาระบบบริหารจัดการ
คุณภาพขององค์กรตามแผนยุทธศาตร์ ด้านการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนขององค์กร จนได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001:2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ ไปก่อน
หน้านี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่องค์กรทั่วโลกให้ความส�ำคัญ
ในขอบเขตการรับรอง 2 กระบวนงาน คือ กระบวนการรับรอง
ผู้ด�ำเนินการทางอากาศ (Air Operator Certification) และ
การออกใบอนุญาตผูป้ ระจ�ำหน้าที่ (Flight Crew Member and
Personnel other than Flight Crew Member Licensing)
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562
ส� ำ หรั บ ISO 9001:2015 ที่ เ พิ่ ม เติ ม ล่ า สุ ด ในส่ ว น
การบริการข่าวสารการบิน เพื่อให้ผู้ใช้บริการข่าวสารการบิน
มั่นใจได้ว่าการบริการข่าวสารการบินของ กพท. มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เป็นไปตามข้อก�ำหนดที่องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization: ICAO) ได้กำ� หนดไว้ในภาคผนวก 15 ตอบสนอง
ความต้ อ งการของผู ้ ใ ช้ บ ริ ก ารและค� ำ นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี ที่
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ฝ่ายบริการข่าวสารการบินจึงได้
ด�ำเนินการพัฒนาระบบบริหารคุณภาพในกระบวนงานบริการ
ข่าวสารการบินและขอรับการตรวจประเมินการรับรองมาตรฐาน
ISO 9001:2015 โดยมีขั้นตอนการด�ำเนินงาน คือ
1. การจัดฝึกให้มกี ารอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจกับระบบ
ISO 9001:2015 ระบบบริหารจัดการคุณภาพขององค์กร
นโยบายและวัตถุประสงค์ระบบคุณภาพ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
ต่าง ๆ เกี่ยวข้องแก่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน�ำไปปฏิบัติได้
2. เข้าด�ำเนินการตรวจประเมินคุณภาพ (Internal Quality
Audit) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยฝ่ายประกันคุณภาพ เพื่อให้
ฝ่ายได้ดำ� เนินการปรับปรุงข้อบกพร่องทีต่ รวจพบให้ และรายงาน
ผลการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนรับการตรวจรับรอง
3. เข้ารับการตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยสถาบัน BSI เพือ่ เพิม่ ขอบเขต
การรับรองในกระบวนงานของฝ่ายบริการข่าวสารการบิน
ประกอบด้วย การตรวจประเมินเบือ้ งต้น (Initial Assessment)
และการตรวจประเมินขัน้ สุดท้าย (Final Assessment) พร้อมทัง้
จัดท�ำรายงานการตรวจประเมิน การปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
และการแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ

These achievements all resulted from the organization’s
quality management system which has been developed
since 2018 in line with the strategy on organizational
empowerment. With this system in place, CAAT was
earlier certified with ISO 9001:2015 apropos its quality
management system on 27 November 2019. This is
the international standard recognized by organizations
worldwide for air operator certification and flight crew
member and personnel other than flight crew member
licensing.
The latest ISO 9001:2015 certification helps to
make aviation news service users more confident that
the aeronautical information service delivered by CAAT
is of international standard and meets the requirements
of the International Civil Aviation Organization (ICAO),
as specified in Annex 15 of the ICAO Convention. To
respond to the needs of service users and changing
technologies, the Aeronautical Information Services
Department has developed a quality management system
to ensure quality operation and services, and applied for
an evaluation inspection for ISO 9001:2015 certification.
The process is detailed below.
1. Offering training programs to educate staff on
the ISO 9001:2015 system as well as the organization’s
quality management system and the policy on the system
and its objectives. Operational handbooks were produced
and provided to ensure staff could work efficiently.
2. An internal quality audit of all parties involved
was conducted by the Quality Assurance Department.
The Aeronautical Information Services Department then
improved any defects detected, reported the adjustments
and prepared for the evaluation inspection.
3. Attending the ISO 9001:2015 quality management
system assessment conducted by the BSI. The
objective was to increase the scope of the Department’s
certification. The assessment comprised an initial
assessment and a final assessment, followed by an
assessment report. Defects were corrected according
to the instructions given.
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4. การตรวจประเมินเพือ่ รักษาสถานภาพ ระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 โดยสถาบัน BSI
ใน 2 กระบวนงานคือ Air Operator Certification และ Flight
Crew Member and Personnel other than Flight Crew
Member Licensing การปรั บ ปรุ ง ตามข้ อ เสนอแนะและ
การแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ
การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานสู่ ISO 9001 นั้น
เป็นส่วนหนึง่ ตามแผนยุทธศาตร์ของส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ปี 2563 ในด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
และความยั่งยืนขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1. เพื่อพัฒนาและยกระดับการให้บริการข่าวสารการบิน
ให้มีมาตรฐานเป็นไปตามข้อก�ำหนดองค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศและมีการจัดการด้านคุณภาพทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ตอบสนองความต้องการของผูใ้ ช้บริการและค�ำนึงถึงเทคโนโลยี
ที่เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
2. เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากระบวนการรับรองผู้ด�ำเนินการ
ทางอากาศ (Air Operator Certification) และการออกใบอนุญาต
ผู้ประจ�ำหน้าที่ (Flight Crew Member and Personnel other
than Flight Crew Member Licensing) ของ กพท. นั้นยังคง
รักษาคุณภาพได้ตามมาตรฐานสากล
3. เพื่อน�ำข้อบกพร่องที่ตรวจพบมาด�ำเนินการแก้ไขและ
พัฒนาต่อไปให้สอดคล้องกับมาตรฐานภายในองค์กรและ
มาตรฐานระดับสากล เพื่อแสดงให้เห็นว่า ส�ำนักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยมุง่ มัน่ ในการเป็น “ผูพ้ ทิ กั ษ์มาตรฐาน
(Standard Assurer)” ซึ่งน�ำไปสู่ “มาตรฐานสู่ความยั่งยืน
(Standard towards Sustainability)”
4. เพิม่ ความพึงพอใจและความน่าเชือ่ ถือให้กบั ผูร้ บั บริการ
รวมไปถึงการเพิม่ ศักยภาพในการเป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการบินอย่างยั่งยืน
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4. Attending an assessment conducted by the BSI to
maintain ISO 9001:2015 certification status with regard
to air operator certification and flight crew member and
personnel other than flight crew member licensing. Any
defects detected were then addressed.
Achieving ISO 9001 certified status is part of
CAAT’s Strategic Plan 2020 to ensure organizational
empowerment and sustainability. The main objectives
are:
1. To develop and upgrade aeronautical information
services to meet the requirements of ICAO and to
enhance efficiency in serving the needs of service users
while keeping abreast of changing technologies.
2. To ensure that CAAT’s air operator certification
and flight crew member and personnel other than flight
crew member licensing processes meet international
quality standards.
3. To address defects detected and make further
developments in accordance with corporate and
international standards, ensuring that CAAT is committed
to being the national “Standard Assurer” for civil aviation
services in Thailand, complying with the vision: “Standard
towards Sustainability”
4. To increase service users’ satisfaction and trust
and enhance organizational capacity for overseeing
Thailand’s civil aviation sector and securing a sustainable
aviation future.

ANNUAL REPORT 2020

31

ด้าน Safety and Security
Safety and Security

การตรวจอากาศยานทีใ่ ช้ปฏิบตั กิ ารบินของสายการบิน
ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ หรือช่วงวันหยุดต่อเนือ่ ง ซึง่ นอกเหนือ
จากแผนการตรวจตรา (Surveillance) ประจ�ำปี
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) เป็น
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามพระราชก� ำ หนดการบิ น
พลเรือน มีหน้าที่ก�ำกับดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนา
กิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน
สากล โดยฝ่ายสมควรเดินอากาศ มีหน้าทีใ่ นการก�ำกับดูแลและ
ตรวจสอบมาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน
ของผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศ โดยหนึ่ ง ในการตรวจสอบ
ดังกล่าวคือ การด�ำเนินการออกตรวจอากาศยานที่ใช้ปฏิบัติ
การบิ น ของสายการบิ น ต่ า ง ๆ ณ ลานจอดอากาศยาน
ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมแิ ละดอนเมือง นอกเหนือจาก
แผนการตรวจตรา (Surveillance) ประจ�ำปี ในช่วงเทศกาลต่าง ๆ
หรือช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งหากตรวจพบข้อบกพร่องใด ๆ
ที่จะส่งผลหรืออาจจะส่งผลต่อความปลอดภัยในการบินของ
อากาศยาน จะมีการออกเอกสารแจ้งข้อบกพร่อง รวมถึง
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Inspection of aircraft operating during festive
seasons and long holidays other than annual
surveillance
CAAT was established in line with the Emergency
Decree on Civil Aviation to supervise, control, promote,
and develop civil aviation according to international
laws and standards. The Airworthiness and Aircraft
Engineering Department is in charge of supervising and
inspecting airworthiness standards of aircraft. A major
mission is to conduct inspection of aircraft of different
airlines at the aprons of Suvarnabhumi and Don Mueang
airports during festive seasons and long holidays,
other than annual surveillance. If problems that affect
aviation safety are found, fault reports will be issued and
submitted to related airlines. These issuances must be
addressed before flights are permitted or at a specified
time. Each airline’s quality assurance system must also

การติดตามให้แต่ละสายการบิน ท�ำการแก้ไขข้อบกพร่องนัน้ ๆ
ให้แล้วเสร็จก่อนใช้อากาศยานท�ำการบิน หรือภายในระยะเวลา
ทีก่ ำ� หนดไว้ รวมถึงเพือ่ ปรับปรุงระบบประกันคุณภาพของแต่ละ
สายการบินเพื่อให้มั่นใจได้ว่าอากาศยานทั้งหมดนอกเหนือ
จากอากาศยานที่ได้รับการตรวจ ณ ลานจอดอากาศยาน
จะอยู่ในสภาพที่อยู่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจได้ว่า
อากาศยานอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัยภายใต้ระบบ
ประกันคุณภาพของผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ และเป็นไปตาม
มาตรฐานความสมควรเดินอากาศของอากาศยาน สามารถ
อ�ำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทาง
ของประชาชน
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ประกอบด้วยช่วงวันหยุด 6 ช่วง รวมทั้งสิ้น 15 วัน ได้แก่
1) ช่ ว งระหว่ า งวั น ที่ 4 - 7 กรกฎาคม 2563
(วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) ใช้เวลา 2 วัน
2) ช่วงระหว่างวันที่ 24 - 28 กรกฎาคม 2563 (วันเฉลิม
พระชนมพรรษาฯ) ใช้เวลา 2 วัน
3) ช่วงระหว่างวันที่ 3 - 7 กันยายน 2563 (วันหยุดพิเศษ
ชดเชยสงกรานต์) ใช้เวลา 5 วัน
4) ช่วงระหว่างวันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2563 (วันหยุด
ต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ) ใช้เวลา 2 วัน
5) ช่วงระหว่างวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2563 (วันหยุด
ต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ) ใช้เวลา 2 วัน
6) ช่วงระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2563 (การเดินทาง
ของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่) ใช้เวลา 2 วัน

meet airworthiness standards to ensure that all aircraft
can facilitate passenger conevenience and are in optimal
condition for providing safe travel.
Duration
Six targeted holiday periods in 2020, totaling 15
days, were:
1)		 From 4 to 7 July 2020 (for Asalha Puja Day and
Buddhist Lent Day), two-day operation.
2)		From 24 to 28 July 2020 (H.M. King Maha
Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s Birthday),
two-day operation.
3)		From 3 to 7 September 2020 (for Songkran
holiday substitutions), five-day operation.
4)		From 8 to 12 November 2020 (for holiday to
invigorate the national economy), two-day operation.
5)		From 9 to 13 December 2020 (for holiday to
invigorate the national economy), two-day operation.
6)		 From 14 to 15 December (for public travel during
the new year holiday), two-day operation.

ความส�ำเร็จในการแก้ไขข้อบกพร่อง APANPIRG Air
Navigation Deficiencies ด้านบริการข่าวสารการบิน
ของประเทศไทย
ที่มาของการด�ำเนินงาน
ย้อนกลับไปเมื่อปี 2557 องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: ICAO)
ได้จัดการประชุม Asia/Pacific Air Navigation Planning
and Implementation Regional Work Group (APANPIRG)
ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 8 - 11 กันยายน 2557 ซึ่งที่ประชุมฯ
พิจารณาแล้วพบว่าบริการข่าวสารการบิน (Aeronautical
Information Services: AIS) ของประเทศไทยในขณะนั้น
ยังไม่ได้นำ� ระบบบริหารจัดการคุณภาพ (Quality Management
System: QMS) มาใช้ในการให้บริการอย่างสมบูรณ์ตลอดทั้ง

Success in fixing APANPIRG Air Navigation
Deficiencies in terms of Aeronautical Information
Services in Thailand
Background
In 2014, the International Civil Aviation Organization
(ICAO) organized the 25th meeting of the Asia/Pacific
Air Navigation Planning and Implementation Regional
Work Group (APANPIRG) from 8 to 11 September
2014. After the meeting, the participants agreed that the
aeronautical information services or AIS in Thailand, at
the time, had not adopted full operation of the Quality
Management System (QMS). Moreover, some values
of geographic coordinates published in the Aeronautical
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กระบวนการ นอกจากนี้พบว่าข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่
ออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบินของประเทศไทย
(Aeronautical Information Publication: AIP) ยังมีข้อมูล
บางส่ ว นที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ นรู ป แบบมาตรฐานสากลที่ เ รี ย กว่ า
WGS-84 (World Geodetic System-1984)
ด้วยเหตุผลข้างต้นที่ประชุม APANPIRG ครั้งที่ 25 ของ
ICAO ได้เล็งเห็นว่าบริการข่าวสารการบิน (AIS) ถือเป็น
การจัดให้มแี ละเผยแพร่ขา่ วสารทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นต่อการเดิน
อากาศระหว่างประเทศ หากบริการฯ ดังกล่าวของประเทศไทย
ยังไม่ได้นำ� ระบบ QMS มาใช้ในการบริการตลอดทัง้ กระบวนการ
รวมถึงข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ออกประกาศใน AIP ของ
ประเทศไทยยังไม่ได้อยูใ่ นรูปแบบมาตรฐานสากลอย่างสมบูรณ์
อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งานข้อมูลและ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศด้วย ดังนัน้ ทีป่ ระชุมฯ จึงได้รายงาน
ข้อบกพร่อง APANPIRG Air Navigation Deficiencies
ด้านบริการข่าวสารการบินของประเทศไทย จ�ำนวน 2 เรือ่ ง ได้แก่
QMS และ WGS-84

Information Publication (AIP) did not comply with the
standard system, in this case, the WGS-84 (World
Geodetic System-1984).
In this context, the meeting realized the importance
of AIS which play a significant role in disseminating
vital information for international aviation. Without the
full adoption of QMS and WGS-84 to comply with
international standards, users and international aviation
would be impacted. As such, reports of APANPIRG Air
Navigation Deficiencies in terms of aviation aeronautical
information services were submitted, namely in terms of
QMS and WGS-84.

หลั ง จากที่ ฝ่ ายมาตรฐานบริ ก ารการเดิ น อากาศ (Air
Navigation Services Standard Department: ANS) ภายใต้
ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย (กพท.) ได้
ถู ก จั ด ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี 2558 ในฐานะหน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล
ด้านบริการการเดินอากาศของประเทศไทย ANS ตระหนักถึง
ปั ญ หาความไม่ ป ลอดภั ย อั น เนื่ อ งมาจากบริ ก ารข่ า วสาร
การบินของประเทศไทยยังไม่ได้นำ� ระบบ QMS มาใช้ในการให้
บริการตลอดทั้งกระบวนการ อีกทั้งข้อมูลค่าพิกัดภูมิศาสตร์
ที่ออกประกาศใน AIP ของประเทศไทยยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบ
มาตรฐานสากลอย่างสมบูรณ์ ANS จึงได้ดำ� เนินการประสานงาน
กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ทุกรายที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อบกพร่องฯ ดังกล่าว พร้อมทั้งก�ำกับดูแลให้การด�ำเนินการ
แก้ไขข้อบกพร่องเป็นไปตามแผนการแก้ไขที่ก�ำหนดไว้

After the Air Navigation Services Standard
Department (ANS) was established under CAAT in
2015 to supervise Thai air navigation services, the ANS
perceived insecurity owing to the lack of QMS as well as
outdated information in the AIP; therefore, the following
stakeholders were informed to address these issues in
line with the set plan.

กองการบินทหารเร�อ กองเร�อยุทธการ อากาศยานอ�ตะเภา ระยอง - พัทยา
Rayal Thai Naval Division (RTNAD), Royal Thai Fleet (RTF),
and U-tapao-Rayong-Pattaya Internation Airport

การทาอากาศยาน

Department of Airports

ฝายมาตรฐานสนามบิน (AGA) กพท.

Aerodrome Standards Department (AGA), CAAT

APANPIRG Air Navigation Deficiencies
ดานบร�การขาวสารการบินของประเทศไทย

ฝายบร�การขาวสารการบิน (AIS) กพท.
Aeronautical Information Services (AIS), CAAT

บร�ษัท ว�ทยุการบินแหงประเทศไทย จำกัด (บวท.)
Aeronautical Radio of Thailand Ltd. (AEROTHAI)

บร�ษัท ทาอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

QMS - Not implemented

WGS-84 - Not implemented

Airports of Thailand Public Company Limited (AOT)

บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
Bangkok Airways Public Company Limited

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่อง
APANPIRG Air Navigation Deficiencies ด้านบริการข่าวสารการบินของประเทศไทย
Stakeholders associated with APANPIRG Air Navigation Deficiencies in terms of aeronautical information services
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ในการแก้ไขข้อบกพร่องฯ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. จัดท�ำแผนการแก้ไขข้อบกพร่อง APANPIRG Air
Navigation Deficiencies ด้านบริการข่าวสารการบินของ
ประเทศไทยในเรื่อง QMS และ WGS-84 พร้อมรายงาน
ความคืบหน้าแก่ ICAO เพื่อทราบ ในเดือนมิถุนายน 2560
และมิถุนายน 2561 ตามล�ำดับ
2. ออกประกาศ กพท. เรื่อง มาตรฐานการให้บริการ
ข่าวสารการบิน พ.ศ. 2561 และคู่มอื มาตรฐานบริการข่าวสาร
การบิน หรือ Manual of Standards (MOS-AIS) (ธันวาคม
2561) โดยก�ำหนดให้ผู้ให้บริการข่าวสารการบินต้องจัดให้มี
QMS ซึ่ ง เป็ น ไปตามมาตรฐาน ISO 9001 และข้ อ มู ล
ค่าพิกัดภูมิศาสตร์ที่ออกประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน
ของประเทศไทยต้องอยู่ในรูปแบบ WGS-84 ให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล
3. ออกประกาศคู่มือ WGS-84 Survey Manual for Air
Navigation Service Providers and Aerodrome Operators
(พฤษภาคม 2562) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ผู้ให้บริการ
การเดินอากาศและผูด้ ำ� เนินงานสนามบิน ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ใช้ในการส�ำรวจค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์ในรูปแบบ WGS-84 ให้สอดคล้องตามมาตรฐาน
สากลที่ก�ำหนด

Fixing deficiencies involved the following
process:
1. Create plans for addressing APANPIRG Air
Navigation Deficiencies in terms of AIS in Thailand
associated with QMS and WGS-84. Submit progress
reports to the ICAO in June 2017 and June 2018.
2. Issue CAAT Announcement on the Aeronautical
Information Services Standards B.E. 2561 (2018) and a
Manual of Standards (MOS-AIS) (December 2018). The
announcement and the manual require that AIS providers
should adopt QMS and WGS-84 to comply with the ISO
9001 and international standards.
3. Issue the WGS-84 Survey Manual for Air
Navigation Service Providers and Aerodrome Operators
(May 2019) to provide air navigation service providers
and aerodrome officers, who are important stakeholders,
with a guideline for maintaining the accuracy of
geographic coordinates with adoption of WGS-84 to
comply with international standards.

การส�ำรวจค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของผู้ด�ำเนินงานสนามบิน
Officers conducting geographic coordinate surveys

4. จัดประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ติดตามความคืบหน้าของการด�ำเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่อง และพิจารณาแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องทีเ่ กิดขึน้ ระหว่าง
การด�ำเนินงาน รวมถึงก�ำกับดูแลให้การแก้ไขเป็นไปตามแผนที่
ก�ำหนดไว้
5. ในปี 2563 หลังจากที่การด�ำเนินงานทั้งหมดเสร็จสิ้น
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ด้วยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกราย ANS จึงได้จัดท�ำ  Working Paper เพื่อรายงาน
ความส�ำเร็จในการแก้ไขข้อบกพร่อง APANPIRG Air Navigation
Deficiencies ด้านบริการข่าวสารการบินของประเทศไทย
ในเรื่อง QMS และ WGS-84 โดยล�ำดับแรกน�ำเข้าที่ประชุม
AAITF/15 ของ ICAO จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถนุ ายน 2563
โดย ANS ได้รายงานถึงกิจกรรมที่ประเทศไทยได้ด�ำเนินการ
ตลอดเวลาทีผ่ า่ นมาในแก้ไขข้อบกพร่องฯ รวมถึงน�ำส่งเอกสาร
หลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของ ICAO ก่อนที่
ประชุม AAITF/15 น�ำเสนอแก่ทปี่ ระชุม APANPIRG ครัง้ ที่ 31
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ต่อไป
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
กันยายน 2557 - ธันวาคม 2563

ประกาศ กพท.
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการข่าวสาร
การบิน พ.ศ. 2561
CAAT Announcement on the
Aeronautical Information Services
Standards, B.E. 2561 (2018)
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คู่มือมาตรฐาน
บริการข่าวสารการบิน
หรือ Manual of Standards
(MOS-AIS)
Manual of Standards,
Aeronautical Information Services
(MOS-AIS)

4. Organize stakeholder meetings to monitor progress
on implementation of deficiency correction and solving
issues that occur during operations as well as supervising
such work according to the set plan.
5.		In 2020, after completing implementation, the
ANS prepared working papers to report success in fixing
APANPIRG Air Navigation Deficiencies in terms of AIS
in Thailand associated with QMS and WGS-84. These
were raised during the AAITF/15 meeting held between
1 and 5 June 2020. The ANS reported activities related
to implementation of deficiency correction, and submitted
additional documents for further consideration to the
ICAO. These activities were also announced during the
31st meeting of APANPITG which was held from 14 to
16 December 2020.
Duration
September 2014 to December 2020

คู่มือ WGS-84 Survey Manual
for Air Navigation Service
Providers and Aerodrome Operators
WGS-84 Survey Manual for
Air Navigation Service Providers
and Aerodrome Operators
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ผลการปฏิบัติงาน
มติที่ประชุม APANPIRG ครั้งที่ 31 ของ ICAO จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2563 ไม่มขี อ้ ขัดข้องและเห็นควร
ปิดข้อบกพร่อง APANPIRG Air Navigation Deficiencies
ด้านบริการข่าวสารการบินของประเทศไทยในเรื่อง QMS และ
WGS-84 และได้นำ� ออกจากรายการ APANPIRG Air Navigation
Deficiencies List เรียบร้อยแล้ว
ถึงแม้วา่ ข้อบกพร่องฯ ดังกล่าวจะถูกปิดเรียบร้อยแล้ว ANS
ในฐานะหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านบริการการเดินอากาศจะยังคง
ด�ำเนินการตรวจติดตามและก�ำกับดูแลการให้บริการข่าวสาร
การบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารการบินที่
ให้บริการแก่ผู้ใช้งานภายในเขตห้วงอากาศของประเทศไทย
คงไว้ซึ่งคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และเป็นไปตาม
กฎหมายของประเทศและตามมาตรฐานสากล อันสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ กพท. “Standard toward Sustainability” ต่อไป

Operational results
The resolution of the 31st meeting of ICAO’s
APANPIRG, held from 14 to 16 December 2020,
acknowledged success in fixing APANPIRG Air Navigation
Deficiencies in terms of AIS in Thailand associated with
QMS and WGS-84, and removed Thailand from the
APANPIRG Air Navigation Deficiencies list.
Despite the issues being addressed, the ANS, as
an air navigation service supervising agency, would
continue to monitor and supervise AIS to ensure that
aviation-related information, provided for airspace users
in Thailand, remained efficient and sustainable, and
conformed with international standards as well as CAAT’s
vision, “Standards towards Sustainability”.

การด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ และขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ท
ห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ (National
Airspace and Air Navigation Master Plan)
ในปัจจุบันการขนส่งทางอากาศนับเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม โดยระบบห้วงอากาศ
และการเดินอากาศ (Airspace and Air Navigation) ถือเป็น
โครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญซึ่งเปรียบได้กับถนนหนทางส�ำหรับ
การรองรับการขนส่งทางอากาศของประเทศ โดยจากปริมาณ
การขนส่งอากาศของประเทศไทยมีการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็วและต่อเนือ่ งในทศวรรษทีผ่ า่ นมา ท�ำให้ในช่วงเวลาเร่งด่วน
มี ป ริ ม าณจราจรทางอากาศในสนามบิ น หลั ก ทั่ ว ประเทศ
และในเส้ นทางบิ นเข้าใกล้ขีด ความสามารถในการรองรั บ
ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้า และความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก�ำหนดแนวทางการพัฒนา
ขีดความสามารถของระบบห้วงอากาศและการเดินอากาศ
ของประเทศให้สามารถรองรับกับปริมาณจราจรทางอากาศทีเ่ พิม่
สูงขึน้ ทัง้ ในปัจจุบนั และอนาคต เพือ่ ท�ำให้การขนส่งทางอากาศ
ของประเทศเกิดความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และเป็น
การเพิ่มศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านการคมนาคมของ
ภูมภิ าคในอนาคต โดยยังเป็นการแก้ไขปัญหาในอดีตทีผ่ า่ นมา
ซึง่ การพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานของระบบห้วงอากาศและการเดิน
อากาศของประเทศไทยยังขาดทิศทางในการพัฒนาที่ชัดเจน

Implementation of the National Airspace and Air
Navigation Master Plan
Air transport is currently a primary driver of
socioeconomic progress. Airspace and air navigation
are considered vital elements for the movement of
national air transport system. The air transport sector
in Thailand has been growing rapidly over the past
decade, leading to increased air traffic during rush hours
at major airports throughout the country, and routes
reaching near-full capacity. Thus delays are generated
and safety is jeopardized. It has been deemed necessary
to establish guidelines for developing increased airspace
and national air navigation capacity to accommodate the
rising volume of air traffic now and in the future. This will
ensure greater safety, better performance and enhanced
potential for serving as a transport hub in regional areas
in the future. It will also address problems encountered
in the past when such infrastructure in Thailand lacked
clear direction for efficient development.
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ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการการบินพลเรือนจึงได้มีค�ำสั่ง
ที่ 3/2560 สั่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 แต่งตั้ง
คณะอนุ ก รรมการให้ ค�ำ แนะน� ำเพื่ อ การจั ด ท� ำ ร่ า งนโยบาย
ห้วงอากาศแห่งชาติ (National Airspace Policy) ส�ำหรับ
ก� ำ หนดทิ ศ ทางการด� ำ เนิ น งานพั ฒ นาระบบห้ ว งอากาศ
และหลั ก การที่ เ กี่ ย วกั บ การใช้ ป ระโยชน์ จ ากห้ ว งอากาศ
ของประเทศ โดยนโยบายห้ ว งอากาศแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561
ซึง่ ได้กำ� หนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบห้วงอากาศ
ของประเทศให้ทันสมัยตามแนวทางสากล รวมถึงการระบุ
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องระบบห้ ว งอากาศของ
ประเทศในอนาคต ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารก� ำ หนดให้ มี การจัดท�ำ
แผนห้วงอากาศแห่งชาติและแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็น
แนวทางให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในกิจการการบิน (Stakeholders)
ได้พจิ ารณาปรับปรุงระบบห้วงอากาศและน�ำเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม
มาประยุ ก ต์ ใ ช้ ง าน โดยคณะอนุ ก รรมการบริ ห ารจั ด การ
ห้ ว งอากาศ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการด� ำ เนิ น การตามนโยบาย
ห้ ว งอากาศ จึ ง ได้ จั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทห้ ว งอากาศและ
การเดิ น อากาศแห่ ง ชาติ (National Airspace and
Air Navigation Master Plan) เพื่ อ ก� ำ หนดกรอบ
แนวทางการพั ฒ นาระบบห้ ว งอากาศและการเดิ น อากาศ
ของประเทศให้ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในกิ จ การการบิ น
สามารถบูรณาการในการวางแผนและด�ำเนินงานให้เป็นไป
ในทิศทางเดียวกันอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบห้วงอากาศและการเดินอากาศของประเทศให้เป็นไปตาม
นโยบายห้วงอากาศแห่งชาติและยุทธศาสตร์ชาติต่อไป

The Civil Aviation Board (CAB) issued Order No.
3/2560, dated 17 July 2010, to appoint a subcommittee
to provide advice on drafting the National Airspace
Policy. This set the main direction for developing the
airspace system and principles related to benefiting
national airspace management. The national airspace
policy was subsequently approved by the Cabinet
on 13 March 2018. It aimed to develop and improve
the airspace system in compliance with international
standards and stipulated the desirable properties of in
the system in the future. Other associated master plans
have also been developed to guide aviation stakeholders
and allow them to ameliorate airspace by adopting
appropriate technology. The Airspace Management
Subcommittee established the National Airspace and
Air Navigation Master Plan to create guidelines for
developing national airspace and air navigation and
allow aviation stakeholders to set their operational plans
and work accordingly to develop national airspace and
air navigation in compliance with the National Airspace
Policy and National Strategy.

แผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2563
The National Airspace and Air Navigation Master Plan 2020
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รายละเอียดโดยสรุป
แผนแม่ บ ทห้ ว งอากาศและการเดิ น อากาศแห่ ง ชาติ
(National Airspace and Air Navigation Master Plan) ฉบับนี้
จัดท�ำขึน้ เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบห้วงอากาศ
และการเดินอากาศของประเทศที่ชัดเจน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในกิจการการบิน (Stakeholders) สามารถบูรณาการ
ในการวางแผนและด�ำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้
อย่างต่อเนื่อง โดยแผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศ
แห่งชาติ พ.ศ. 2563 - 2580 มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
และยุทธศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์
“ระบบห้ ว งอากาศและการเดิ น อากาศของประเทศ
ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และมั่นคง”
พันธกิจ
พัฒนาระบบห้วงอากาศและการเดินอากาศของประเทศ
ให้มีความปลอดภัย มั่นคง สามารถรองรับการเจริญเติบโต
ของปริมาณจราจรทางอากาศ และสอดคล้องกับแนวทาง
การพัฒนาระดับภูมิภาคและสากล
เป้าหมาย
1. ระบบห้ ว งอากาศและการเดิ น อากาศของประเทศ
สามารถรองรับปริมาณเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นได้อย่างปลอดภัย
2. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ ง านห้ ว งอากาศและระบบ
การเดินอากาศ
3. ตอบสนองความต้องการใช้หว้ งอากาศทัง้ ด้านพลเรือน
และภารกิจด้านความมั่นคง
โดยจะมียุทธศาสตร์ 3 ระยะ ได้แก่
ยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะสั้ น (ระยะเวลา 3 ปี ช่ ว งปี
พ.ศ. 2563 - 2565) ยุทธศาสตร์ในระยะนี้จะมุ่งเน้นไปที่
การแก้ปัญหาและปรับปรุงการใช้งานระบบห้วงอากาศและ
การเดินอากาศของประเทศทีม่ อี ยูเ่ ดิมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการในปัจจุบัน โดยสามารถรักษา
ระดับมาตรฐานความปลอดภัย และตอบสนองต่อความต้องการ
ใช้ห้วงอากาศทั้งด้านพลเรือนและภารกิจด้านความมั่นคง
นอกจากนี้ยังจะเป็นการวางรากฐานระบบห้วงอากาศและ
การเดินอากาศให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะพัฒนาเพิม่ ขีดความสามารถ
ในอนาคต
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Summary
The National Airspace and Air Navigation Master Plan
was created to establish guidelines for developing national
airspace and air navigation systems transparently, thus
encouraging aviation stakeholders to efficiently implement
its contents. The vision, mission, and objectives of the
Master Plan for 2020 to 2037 are listed below:
Vision:		
“Safe, efficient, and stable national airspace and air
navigation systems”
Mission:
Develop national airspace and air navigation to offer
greater safety, efficiency, and stability in the thrust to
accommodate growing air traffic volume and comply
with development guidelines at regional and international
levels.
Objectives:
1. To safely support increased flight volume.
2. To efficiently enhance the use of airspace and
air navigation systems.
3.To allow the use of airspace for civil and military
needs.
The strategy has three phases:
The Short-term Strategy (three years from
2020 to 2022) focuses on addressing and improving
existing national airspace and air navigation systems to
achieve maximum efficiency for current needs, maintain
safety standards, and allow the use of airspace for
civil and military needs. The strategy creates a solid
foundation for airspace and air navigation systems to
expand in the future.

ยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะกลาง (ระยะเวลา 5 ปี ช่ ว งปี
พ.ศ. 2566 - 2570) ในระยะนีจ้ ะเป็นการพัฒนาเพือ่ ยกระดับ
ขีดความสามารถของห้วงอากาศและระบบการเดินอากาศ
ของประเทศ ให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของปริมาณ
การจราจรทางอากาศในอนาคตอย่างยัง่ ยืน โดยจะมีการน�ำเอา
เทคโนโลยีใหม่ของการเดินอากาศตามแนวทางการพัฒนา
ในระดับสากลและระดับภูมิภาคมาใช้งาน และมีการพัฒนา
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแนวคิดด้านการเดินอากาศ
รูปแบบใหม่
ยุ ท ธศาสตร์ ร ะยะยาว (ระยะเวลา 10 ปี ช่ ว งปี
พ.ศ. 2571 - 2580) ในระยะนี้จะเป็นการพัฒนาห้วงอากาศ
และระบบการเดินอากาศของประเทศเพื่อมุ่งไปสู่การบินตาม
แนวคิดการเดินอากาศตามขีดความสามารถของระบบการบิน
(Performance-Based Air Navigation) ให้รองรับการปฏิบัติ
การตามวิถีการบิน (Trajectory-Based Operation)
ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ข้ า งต้ น จ� ำ เป็ น ที่ จ ะต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน โดยจะมีการแต่งตั้งคณะท�ำงาน
ด้านเทคนิค (Technical Working Groups) ครอบคลุม
การด�ำเนินงานที่ส�ำคัญต่อไปนี้
1. การจั ด รู ป แบบและจั ด การห้ ว งอากาศ (Airspace
Organization and Management)
2. การจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
3. ระบบการสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบ
ติดตามอากาศยาน (Communication, Navigation and
Surveillance)
4. การจัดการข้อมูล (Information Management)
5. ท่าอากาศยาน (Aerodrome)
6. บริการอุตนุ ยิ มวิทยาการบิน (Aeronautical Meteorological
Service)

The Medium-term Strategy (five years from
2023 to 2027) aims to elevate the capacity of national
airspace and navigation systems to provide sufficient
support to address increased volume of air traffic in
the future. In this case, new aviation technology will be
adopted in accordance with development guidelines at
regional and international levels as well as implementation
of operations in line with the concepts of reformative air
navigation.
The Long-term Strategy (10 years from
2028 to 2037) addresses the development of national
airspace and air navigation systems in line with the
concepts of performance-based air navigation to bolster
trajectory-based operations.
To implement operations in accordance with these
strategies, the cooperation of relevant sectors is required.
As such, technical working groups have been established
to supervise the following tasks:
1. Airspace organization and management
2. Air traffic management
3. Communication, navigation and surveillance
4. Information management
5. Aerodrome management
6. Aeronautical meteorological services
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โดยในแต่ ล ะคณะท� ำ งานด้ า นเทคนิ ค จะมี ผู ้ แ ทนจาก
ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทยท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น
เลขานุการและเป็นผู้ประสานงานระหว่างแต่ละคณะท�ำงานฯ
ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศสามารถ
พิจารณาปรับเปลี่ยนหรือแต่งตั้งผู้แทนจากหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลีย่ นแปลง ซึง่ คณะท�ำงานด้านเทคนิคจะวางแผนการด�ำเนินงาน
(Implementation Plan) และขั บ เคลื่ อ นการด� ำ เนิ น งาน
ในเชิงบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และสนับสนุนตัวชีว้ ดั
ที่ก�ำหนดไว้ ติดตามการด�ำเนินงานในเวทีประชุมขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization - ICAO) เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ความเหมาะสม
ในการแก้ ไ ขและปรั บ ปรุ ง แผนการด� ำ เนิ น งานให้ ทั น สมั ย
และสอดคล้องกับการพัฒนาในระดับสากลและภูมภิ าค รวมถึง
ให้คำ� ปรึกษา/แนะน�ำเชิงเทคนิคแก่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการ
ห้วงอากาศ

Each technical team will include a representative
from the CAAT to serve as secretary and coordinator.
The Executive Subcommittee of Airspace Management
will appoint other representatives from relevant sectors
to comply with changing conditions. The technical team
will focus on the implementation plan, drive the operation
in an integrated manner in accordance with specified
strategies and indicators, keep abreast of the ICAO’s
meetings to study and conduct suitability analysis for
achieving the latest implementation plan that conforms
with development at regional and international levels,
and provide general and technical advice to the Airspace
Management Subcommittee.

นำนโยบายหวงอากาศแหงชาติ ไปสูการกำหนดทิศทางการบร�หารจัดการหวงอากาศ

คณะกรรมการการบินพลเร�อน
Civil Aviation Board

Apply National Airspace Policy for setting the direction of airspace management.

กำหนดกลไกในการบร�หารและติดตามการดำเนินงานใหเปนไปตามนโยบายหวงอากาศแหงชาติ
Systemize management and monitor progress in line with National Airspace Policy.

ใหความเห็นชอบการพัฒนาตาง ๆ ที่เปนไปตามนโยบายหวงอากาศแหงชาติ
Promote possible development that complies with the policy.

จัดทำแผนแมบทหวงอากาศและการเดินอากาศแหงชาติที่สอดคลองกับนโยบายหวงอากาศแหงชาติ
Develop the National Airspace and Air Navigation Master Plan in line with the policy.

คณะกรรมการบร�หาร
จัดการหวงอากาศ

Airspace Management Subcommittee

แก ไข/ปรับปรุงแผนแมบทฯ ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณปจจ�บัน
และแผนการพัฒนาของภูมิภาคและสากล

Correct/improve the Master Plan to conform to the current context, and regional
and international development plan.

กำหนดคาเปาหมายของตัวชี้วัดตามแผนแมบทฯ ใหเหมาะสมกับสถานการณ ในแตละป
Determine indicators according to the Master Plan that suit annual situations.

ติดตามการดำเนินงานของคณะทำงานที่แตงตั้งโดยคณะอนุกรรมการบร�หารจัดการหวงอากาศ
Monitor progress of teams that were appointed by the Airspace Management Subcommittee.

จัดทำแผนการดำเนินงาน (Implementation Plan) ใหสอดคลองกับยุทธศาสตร
และสนับสนุนตัวชี้วัดที่กำหนดไวในแผนแมบทฯ

คณะทำงานดานเทคนิค
Technical Working Groups

Airspace

ATM

CNS

Aerodrome

MET

IM

Create an implementation plan that complies with the strategies
and indicators in the M.

ขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนการดำเนินงาน
Implement the operation as planned.

แก ไข/ปรับปรุงแผนการดำเนินงานใหเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณ
และคาเปาหมายของตัวชี้วัด

Correct/improve the implementation plan in compliance with the situation and indicators.

ติดตามการดำเนินงานของ ICAO ทั้งในระดับสากลและระดับภูมิภาค

Keep abreast of the ICAO’s work both regional and international levels.

ใหคำปร�กษา/แนะนำเชิงเทคนิคแกคณะอนุกรรมการบร�หารจัดการหวงอากาศ

Provide general/technical advice to the Airspace Management Subcommittee.

สรุปกลไกในการขับเคลื่อนแผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ
Mechanisms for driving the National Airspace and Air Navigation Master Plan
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รูปแบบและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
กระบวนการในการจั ด ท� ำ แผนแม่ บ ทห้ ว งอากาศและ
การเดินอากาศแห่งชาติได้เริม่ ต้นขึน้ ตัง้ แต่ปี 2562 จากการแต่งตัง้
คณะท�ำงานจัดท�ำร่างแผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศ
แห่งชาติภายใต้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการห้วงอากาศ
โดยคณะท� ำ งานฯ ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ ร่ า งแผนแม่ บ ท
ห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ โดยได้มีการปรับปรุง
เนื้อหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันตามค�ำแนะน�ำ
ของคณะอนุ ก รรมการนโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ก ารขนส่ ง
ทางอากาศจนกระทั่ ง ได้ รั บ การพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ าก กบร.
ในการประชุม กบร. ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม
2563 และมีผลใช้บังคับตามประกาศ กบร. เรื่อง แผนแม่บท
ห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติ พ.ศ. 2563 ประกาศ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563 โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
- ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะท�ำงานจัดท�ำร่างแผนแม่บท
ห้วงอากาศและการเดินอากาศแห่งชาติทปี่ ระกอบไปด้วยผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียในกิจการการบิน (Stakeholders) ทั้งด้านความมั่นคง
และพลเรือนในการร่วมกันศึกษาและวิเคราะห์ และวางแผน
การพัฒนาขีดความสามารถห้วงอากาศและการเดินอากาศของ
ประเทศ
- น�ำเสนอร่างแผนแม่บทห้วงอากาศฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
บริ ห ารจั ด การห้ ว งอากาศเพื่ อ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบ
ก่อนน�ำเสนอ กบร.
- น�ำเสนอร่างแผนแม่บทห้วงอากาศฯ ต่อคณะอนุกรรมการ
นโยบายและยุทธศาสตร์การขนส่งทางอากาศเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองก่อนน�ำเสนอ กบร.
- น�ำเสนอร่างแผนแม่บทห้วงอากาศฯ ต่อ กบร. เพือ่ พิจารณา
อนุมัติ
- ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะท�ำงานด้านเทคนิคเพือ่ ขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงานจ�ำนวน 6 ด้าน ดังนี้
1. คณะท� ำ งานเทคนิ ค ด้ า นการจั ด รู ป แบบและจั ด การ
ห้วงอากาศ (Airspace Organization and Management
Technical Working Group - AOM TWG)
2. คณะท�ำงานเทคนิคด้านการจัดการจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Management Technical Working Group - ATM
TWG)
3. คณะท�ำงานเทคนิคด้านระบบการสื่อสาร ระบบช่วย
การเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน (Communication,
Navigation and Surveillance Technical Working Group CNS TWG)  

Process and duration
The National Airspace and Air Navigation Master Plan
was created in 2019 after the establishment of a working
group that drafted it under the Airspace Management
Subcommittee; it has been updated in compliance
with current contexts according to the advice of the
Air Transport Policy and Strategy Subcommittee. The
Master Plan was approved by the CAB at the CAAT’s
meeting Batch 6/2563 on 20 July 2020 and became
effective according to the CAB’s Announcement on the
National Airspace and Air Navigation Master Plan B.E.
2563 (2020), dated 28 August 2020. Its development
involved:
		 Appointing a working group to draft the Master
Plan. The group consisted of stakeholders from the
security and civil sectors, who jointly conducted a study
and planned the enhancement of national airspace and
air navigation efficiency.
		 Presenting the draft Master Plan to the Airspace
Management Subcommittee for approval before
submission to the CAB.
		 Presenting the draft the Air Transport Policy and
Strategy Subcommittee for approval before submission
to the CAB
		 Presenting the final draft to the CAB for approval.
		 Appointing 6 technical working groups for the
operation:
1. Airspace Organization and Management Technical
Working Group (AOM TWG)
2. Air Traffic Management Technical Working Group
(ATM TWG)
3. Communication, Navigation, and Surveillance
Technical Working Group (CNS TWG)
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4. คณะท�ำงานเทคนิคด้านการจัดการข้อมูล (Information
Management Technical Working Group - IM TWG)
5. คณะท�ำงานเทคนิคด้านท่าอากาศยาน (Aerodrome
Technical Working Group - AD TWG)
6. คณะท�ำงานเทคนิคด้านบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
(Aeronautical Meteorological Service Technical Working
Group - MET TWG)
- ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะท�ำงานประสานงานและติดตาม
การด�ำเนินงานตามแผนแม่บทห้วงอากาศและการเดินอากาศ
แห่งชาติ (Coordination and Monitoring Working Group CM WG) เพือ่ บูรณาการการขับเคลือ่ นและติดตามความคืบหน้า
ผลการด�ำเนินงานของคณะท�ำงานเทคนิคทั้ง 6 ด้าน
- ด�ำเนินการจัดประชุมคณะท�ำงานต่าง ๆ เพื่อจัดท�ำ
แผนการด�ำเนินงาน (Implementation Plan) ในแต่ละด้าน
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ในแต่ละระยะ รวมถึงสนับสนุนตัวชีว้ ดั
ที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทห้วงอากาศฯ เพื่อน�ำแผนลงไปสู่
การปฏิบัติของผู้เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วน

4. Information Management Technical Working
Group (IM TWG)
5. Aerodrome Technical Working Group (AD TWG)
6. Aeronautical Meteorological Service Technical
Working Group (MET TWG)
		 Appointing a Coordination and Monitoring Working
Group (CM WG) to assist the teams and follow up on
their progress.
		 Organizing meetings for these groups to create
implementation plans in conformity with the specified
strategy and contribute indicators stipulated in the Master
Plan for further agenda setting.

การประชุมคณะท�ำงานเทคนิคด้านต่าง ๆ เพื่อจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ในแต่ละระยะตามที่ก�ำหนดไว้ในแผนแม่บทห้วงอากาศฯ
Meeting of working groups to achieve the ideal National Airspace and Air Navigation Master Plan
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ปั จ จุ บั น ประเทศไทยมี แ ผนแม่ บ ทห้ ว งอากาศและ
การเดิ น อากาศแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบแนวทาง
ในการพั ฒ นาระบบห้ ว งอากาศและการเดิ น อากาศของ
ประเทศให้เกิดความปลอดภัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้อง
กับแนวทางการพัฒนาระดับภูมิภาคและสากล นอกจากนี้
ยังมีกลไกให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในกิจการการบิน (Stakeholders)
สามารถวางแผนและด�ำเนินงานได้อย่างบูรณาการ และเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันผ่านทางคณะท�ำงานเทคนิคในด้านต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาระบบห้ ว งอากาศและการเดิ น อากาศ
ของประเทศเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Thailand currently has the National Airspace and
Air Navigation Master Plan that provides guidelines for
developing national airspace and air navigation systems
to ensure safety, efficiency, and correspondence with
the development at regional and international levels.
Furthermore, stakeholders are allowed to plan and
operate accordingly via cooperation with the technical
working groups to ensure continuous and sustainable
development of national airspace and air navigation
systems.

การตรวจติ ด ตามมาตรฐานความปลอดภั ย ของ
ผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศตามหลั ก การประเมิ น
ความเสี่ยง (Risk Assessment)
ฝ่ า ยมาตรฐานปฏิ บัติ ก ารบิ น (OPS) เป็ นหน่ ว ยงาน
ที่ได้รับมอบหมายในการก�ำกับดูแลมาตรฐานความปลอดภัย
ในการปฏิบัติการบินและตรวจสอบผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับที่ 85 และ 86 เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานในการรับรอง
ผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ เพือ่ ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลัก
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพด้านการก�ำกับดูแล
ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐานสอดคล้อง
กับพันธกิจองค์กร OPS จึงได้จดั ให้มกี ารวางแผนการตรวจสอบ
ตามหลักการประเมินความเสี่ยง (Risk Based Surveillance
Program) โดยพัฒนาขึน้ จากหลักการตามมาตรฐานสากลของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ตามแนวทาง
ทีร่ ะบุในภาคผนวก ที่ 19 (ICAO Annex 19) และ DOC 9734
Safety Oversight Manual Part A - The Establishment and
Management of a State Safety Oversight System, Critical
Element ที่ 7 Surveillance Obligation ที่ระบุให้รัฐมีหน้าที่
ในการก�ำกับดูแลความปลอดภัยของผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ
โดยให้ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและข้อก�ำหนด
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อการรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบัติการบิน และเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร
บุคคลทีส่ าม รวมถึงอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย โดยมี
การด�ำเนินการ ดังนี้

Monitoring safety standards of air operators in line
with risk assessment
The Flight Operations Standards Department (OPS)
is responsible for supervising safety standards of flight
operations in compliance with Regulations No. 85 and
No. 86 of the CAB. It maintains standards for the
endorsement of effective air operators and enhances
their professional supervision to meet the set standards
and respond to organizational missions. The OPS has
developed a risk-based surveillance program in line
with the ICAO’s international standards (ICAO Annex
19) and DOC 9734 Safety Oversight Manual Part A –
The Establishment and Management of a State Safety
Oversight System, Critical Element 7 - Surveillance
Obligation. These documents state that the government
is responsible for the supervision of air operators’ safety
measures; they are obliged to follow relevant laws, rules
and regulations to maintain safety standards of flight
operations as well as to provide safety for passengers,
third parties, and the national aviation industry. Program
development involved:
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1. จัดท�ำคูม่ อื การวางแผนการตรวจติดตามด้านความปลอดภัย
จากพื้นฐานความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการของผู้ด�ำเนินการ
เดินอากาศ (Risk Based Surveillance Guidance Manual) ขึน้
เพื่อเป็นแบบแผนมาตรฐานเพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงาน
ด้านการก�ำกับดูแล โดยใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ด�ำเนินการ
เดินอากาศที่ได้ส�ำรวจ จัดเก็บและรวบรวมมาตลอดปี 2562 2563 และน�ำมาวิเคราะห์ตามหลักการประเมินความเสี่ยง
โดยประกอบด้วยส่วนส�ำคัญ 3 ด้านคือ
1) ข้อมูลพืน้ ฐานองค์กร (Organization Risk Profile: ORP)
2) มาตรการจัดการความเสีย่ ง (SMS Assessment Tool)
3) ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นตอนของ
การด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจติดตามของ
กพท. (Compliance Performance)
เพื่อมาใช้ในการวิเคราะห์และสร้างมาตรฐานในการวางแผน
การตรวจติดตามด้านความปลอดภัย โดยมีกระบวนการด�ำเนินงาน
เพือ่ น�ำไปสูก่ ารวางแผนการตรวจโดยอ้างอิงจาก Risk - Based
Assessment ดังนี้

1. Producing the Risk-based Surveillance Guidance
Manual for use as a standard reference for supervision
tasks. The data used were acquired and collected from
surveys throughout 2019- and 2020. The principle of
risk assessment has 3 components:
1) The organization risk profile (ORP)
2) The SMS assessment tool
3) Compliance performance
These data will be used to develop standards for
safety monitoring. The risk-based assessment process
is summarized in the figure hereunder:

6. Issue Surveillance
Plan

1. Data Collection
1.1 Operations Risk Profile (ORP)
1.2 Safety Management System
Assessment Tool
(SMS Assessment Tool)

Risk-Based
Assessment

5. Resource

(Manpower
Management/
Task Allocation

4. Select Additional

2. Data Analysis
3. Organization

or Concerned Area
to Be Inspected

Ranking

2. จั ด ให้ มี ก ารฝึ ก อบรมและเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า ว
ทั้งกับเจ้าหน้าที่ OPS และผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ เพื่อสร้าง
ความเข้าใจในเครื่องมือและหลักการคิดวิเคราะห์รูปแบบใหม่
ทีน่ ำ� ไปสูก่ ารวางแผนการตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ และจะ
เป็นมาตรฐานในการปฏิบตั งิ านตามภารกิจหลักของ OPS ต่อไป
3. ออกแผนการตรวจติดตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ของผู้ด�ำเนินการเดินอากาศประจ�ำปี 2564 โดยใช้หลักการ
Risk-Based Assessment และได้รบั การอนุมตั จิ าก ร.ผอ.กพท.
เรียบร้อยแล้ว พร้อมจะด�ำเนินการตรวจติดตามตามแผนการ
ที่ได้รับอนุมัติต่อไป
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2. Organizing training and disseminating such
information to OPS officers and air operators to build
understanding of instruments and new principles of
critical thinking. This will lead to more effective inspection
plans and a concrete standard for OPS missions.
3. Creating an annual implementation plan for
monitoring of air operators, safety standards in 2021
that integrates the risk-based assessment approved by
the CAAT’s Deputy Director General.

ผลการปฏิบัติงาน
จากการด� ำ เนิ น การตามหลั ก การและการจั ด ท� ำ คู ่ มื อ
การวางแผนการตรวจติดตามด้านความปลอดภัยจากพื้นฐาน
ความเสีย่ งด้านการปฏิบตั กิ ารของผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ (Risk
Based Surveillance Guidance Manual) แล้วนั้น ท�ำให้
สามารถด� ำ เนิ น การระบุ ค วามเสี่ ย งในแต่ ล ะด้ า นของผู ้ ถื อ
ใบรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศเป็ น การเฉพาะเจาะจง
แต่ละรายได้และสามารถก�ำหนดหรือวางแผนการตรวจสอบ
ผู ้ ถื อ ใบรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศได้ อ ย่ า งเหมาะสม
ตามขอบเขตของความเสี่ยงที่ได้วิเคราะห์ ซึ่งเป็นการเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการตรวจติ ด ตาม โดยเฉพาะเจาะจงไป
ในการปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงเป็นหลัก ทั้งนี้ ผู้ถือใบรับรอง
ผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศที่ ถู ก จั ด อั น ดั บ จากการวิ เ คราะห์
ความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสมยังคงได้รับการตรวจสอบ
ตามมาตรฐานเดิม และอาจมีการก�ำหนดเพิ่มการตรวจสอบ
ในด้านที่พบว่าควรจะมีการพัฒนาเพิ่มเติม ซึ่งเป็นผลมาจาก
ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของผู้ถือใบรับรองผู้ด�ำเนินการ
เดินอากาศรายนัน้ ๆ โดยระยะเวลาในการตรวจสอบและวงรอบ
ในการตรวจสอบจะถู ก ปรั บ ให้ มีค วามยื ด หยุ ่ นมากขึ้ นกว่ า
ผู ้ ถื อ ใบรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศที่ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์
ที่มีความเสี่ยง
นอกจากนี้ จากการด� ำ เนิ น การตามแผนดั ง กล่ า วยั ง
ส่งผลให้การบริหารจัดการทรัพยากรของ กพท. เป็นไป
อย่างเหมาะสมสามารถก�ำหนดจ�ำนวนของผู้ตรวจสอบใน
แต่ ล ะด้ า น วางแผนความถี่ แ ละวงรอบและระบุ กิ จ กรรม
ของแต่ละสายการบินที่จ�ำเป็นจะต้องด�ำเนินการตรวจสอบ
ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ท� ำ ให้ ก ารบริ หารงานด้ า นการก� ำ กั บ ดู แ ล
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถรักษามาตรฐาน
การตรวจติ ด ตามให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก สากล และส่ ง ผลถึ ง
การวางแผนพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงาน โดยเฉพาะกลุม่ บุคลากร
ด้านเทคนิคที่จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแม่นย�ำขึ้น

Operational results
The Risk-Based Surveillance Guidance Manual
specifically determines possible risks for each licensed
air operator. Further appropriate inspection of licensed air
operators will be conducted based on their risk analysis.
The process facilitates monitoring which focuses on
high-risk operations. Licensed air operators that have
decent ranking in risk assessment will receive standard
inspection. Further inspection will be conducted for
specific issues due to the results of risk assessment.
The inspection period and time will accord with the
perceived air operator risk.
CAAT can thus manage resources properly; determine
the total number of inspectors; plan the frequency and
time of inspection; and specify the activities of such air
operators. This elevates the efficiency of supervision and
management, maintains the monitoring standard on par
with international standards, and enhances personnel
development, especially that of technical officers.

การสร้างระบบมาตรฐานเพื่อควบคุมการสร้างรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) และแบบฟอร์ม (Form) (OPS
New Checklists and Forms Re-establishment
Project)
ในการตรวจสอบและรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศ
เพือ่ ออกใบรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศนัน้ รายการตรวจสอบ
(Checklist) และแบบฟอร์ม (Form) เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะ
ถูกใช้ในการตรวจสอบและรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ

The new operations specifications (OPS)
checklist and form project
Checklists and forms are vital instruments for
inspecting and certifying air operators to ensure
compliance with the law and CAAT’s standards.
Therefore, it is necessary to establish a standard system
for the creation of checklists and forms as well as the
storage and updating of data for further investigation.
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เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานของ กพท. ดังนั้น
จึงต้องมีการสร้างระบบมาตรฐาน เพือ่ ควบคุมการสร้างรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) และแบบฟอร์ม (Form) รวมถึงการปรับปรุง
ข้อมูลและการจัดเก็บให้เป็นปัจจุบันและตรวจสอบได้ โดยจะ
ส่งผลให้เกิดความถูกต้องและชัดเจนในการใช้งาน อีกทั้ง
ยังเป็นการสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานอีกด้วย จึงท�ำให้
มีการเริ่มด�ำเนินการจัดท�ำและปรับปรุง ตั้งแต่เดือนกันยายน
2563 - มกราคม 2564 เพื่อจุดประสงค์ ดังนี้
1. สร้างระบบมาตรฐานในการสร้างและปรับปรุงเนื้อหา
ของรายการตรวจสอบ (Checklist) และแบบฟอร์ม (Form)
ที่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบและรั บ รองผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศ
ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
2. สร้างระบบในการจัดเก็บต้นฉบับ รายการตรวจสอบ
(Checklist) และแบบฟอร์ม (Form) ที่ใช้ในการตรวจสอบและ
รับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ ให้สามารถทวนสอบย้อนหลัง
การปรับปรุงข้อมูลได้
3. ปรับปรุงเนื้อหาภายใน รายการตรวจสอบ (Checklist)
และแบบฟอร์ม (Form) ที่ใช้ในการตรวจสอบและรับรอง
ผู ้ ด� ำ เนิ น การเดิ น อากาศให้ เ ป็ น ปั จ จุ บั น ตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง
โดยได้จัดตั้งคณะท�ำงานและจัดท�ำแผน Management
of Change (MOC) แบ่งการด�ำเนินงานเป็น 10 กระบวนการ
ที่มีก�ำหนดระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในแต่ละกระบวนการ
โดยแบ่งเป็นขั้นตอนหลัก ๆ ดังต่อไปนี้
1. จัดท�ำ ปรับปรุงข้อมูล และเนื้อหาในรายการตรวจสอบ
(Checklist) และแบบฟอร์ม (Form) โดยเริ่มด�ำเนินการ
เมื่ อ ได้ จั ด ท� ำ ร่ า งประกาศส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย เรื่อง ข้อก�ำหนดการรับรองผู้ด�ำเนินการ
เดินอากาศ (Air Operator Certificate Requirements)
ฉบับใหม่แล้วเสร็จ และได้รับการเห็นชอบจาก ผอ.กพท.
จึงแบ่งคณะท�ำงานเป็นสองคณะ คือ คณะจัดท�ำและปรับปรุง
รายการตรวจสอบ (Checklist) และคณะจั ด ท� ำ และ
ปรั บ ปรุ ง แบบฟอร์ ม (Form) เพื่ อ ด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ และ
ปรั บ ปรุ ง รายการตรวจสอบและแบบฟอร์ ม ให้ เ ป็ น ไปตาม
ข้ อ ก� ำ หนดและมาตรฐานสากล เมื่ อ เสร็ จ สิ้ น และได้ ท� ำ
การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื้อหาว่าเป็นไปตาม
ข้อบังคับของ กพท. และมาตรฐานสากล
2. จัดท�ำระบบจัดเก็บต้นฉบับ รายการตรวจสอบ (Checklist)
และแบบฟอร์ม (Form) จัดท�ำระบบ Master Document Registry
(MDR) เพื่อจัดเก็บต้นฉบับและข้อมูลการปรับปรุงเอกสาร
ดังกล่าว
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This ensures precise and clear information dissemination
and concretized operational standards. The project was
implemented from September 2020 to January 2021
with the following objectives:
1. To establish a uniform standard for developing
and updating the contents of checklists and forms used
for air operator inspection and certification.
2. To create a storage system for the original
checklists and forms to facilitate retrieval of information
updating history.
3. To update the content of the checklists and the
forms to comply with relevant standards.
A working group was established to formulate the
management of change (MOC) plan. Ten implementation
processes were determined, each with a specific duration
and person responsible for the process. The major steps
are listed below:
1. Develop and update the information within the
checklists and forms. The process started after the
new CAAT announcement on air operator certificate
requirements had been completed and approved by
CAAT’s Director General. Two working groups were then
established, one responsible for developing and updating
the checklists and the other for the forms. Both groups
worked to ensure that the checklists and the forms met
CAAT’s requirements and international standards. When
the checklists and the forms were completed, a final
review was carried out.
2. Establish a storage system for the original
checklists and forms. A master document registry (MDR)
system was adopted for the storage and updating of the
documents.

3. จัดท�ำคู่มือ Checklist and Form Manual (CKFM)
ระบุเลขรหัสเอกสารและชื่อของเอกสารในคู่มือ เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานและการสืบค้น
4. เมื่ อ ด� ำ เนิ น การทุ ก ขั้ น ตอนเสร็ จ สิ้ น ตามระยะเวลา
ด�ำเนินการทีก่ ำ� หนดน�ำข้อมูลประกาศให้กบั ผูป้ ฏิบตั งิ านรับทราบ
5. จั ด ท� ำ การประชุ ม เพื่ อ ทบทวนเนื้ อ หาของรายการ
ตรวจสอบและแบบฟอร์มให้กบั ผูต้ รวจสอบและพนักงานเพือ่ สร้าง
ความเข้าใจที่ตรงกันและเป็นมาตรฐานการใช้งานรายการ
ตรวจสอบ (Checklist) และแบบฟอร์ม (Form)
จากการปฏิบัติงานดังกล่าว ส่งผลให้การด�ำเนินการจัดท�ำ
และปรับปรุงรายการตรวจสอบ (Checklist) และแบบฟอร์ม
(Form) เสร็จสิน้ ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ใน แผน Management
of Change (MOC) รวมถึงมีรายการตรวจสอบและแบบฟอร์ม
ส�ำหรับการตรวจสอบและรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศใหม่
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั และตามมาตรฐานสากล และมีระบบในการจัดเก็บ
ต้นฉบับของรายการตรวจสอบ (Checklist) และแบบฟอร์ม
(Form) ส�ำหรับการตรวจสอบและรับรองผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ
ที่สามารถตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลได้

3. Produce a checklist and form manual (CKFM)
in which document codes and names are specified for
future operation and retrieval.
4. After completing all steps within the specific
duration, announce and disseminate the information to
the officers concerned.
5. Organize meetings to review the content of
checklists and forms to ensure that a uniform standard
is established and understood by the inspectors and
employees.
As a result of project implementation, development
and updating of the checklists and forms was completed
within the timeframe specified in the MOC plan. CAAT
currently has an up-to-date checklist and form that
complies with international standards for the inspection
and certification of new air operators, as well as a storage
system for the original checklist and form that allows for
future retrieval of information updating history.

การแก้ไขข้อบกพร่องที่ได้รับจาก FAA ที่เกี่ยวข้องกับ
มาตรฐานการจัดการทดสอบภาคปฏิบัติด้านนายช่าง
ภาคพื้น ดิ น และการควบคุ ม คุ ณ ภาพมาตรฐาน
การทดสอบของผู้ด�ำเนินการทดสอบส�ำหรับการออก
ใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ด�ำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานเรือ่ ง
การจัดการระบบก�ำกับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. เพือ่ ขอรับการตรวจสอบเพือ่ ปรับระดับการจัดกลุม่ เป็น
Category 1
3. เพื่ อ น� ำ เสนอและเผยแพร่ แ นวทางการด� ำ เนิ น การ
ทดสอบ และการตรวจสอบนายช่างที่สอดคล้องกับกฎหมาย
และมาตรฐานให้กับประชาชนและผู้เกี่ยวข้องรับทราบผ่าน
การจัดท�ำคู่มือ AMEL Training and Skill Test Guidance
4. เพือ่ พัฒนาบุคคลากรประเภทนายช่างภาคพืน้ ดิน (ASIPEL-AME Inspector) ระบบการทดสอบภาคปฏิบัติและ
การตรวจสอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มาตรฐานตาม
ICAO และ EASA เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน

Rectifying defects reported by the Federal
Aviation Administration (FAA) regarding
standards of aircraft maintenance engineer
(AME) testing and quality control of the test for
AME inspector licensing
Objectives
1. To follow CAAT’s strategic plan regarding
establishment of the supervision system in accordance
with international standards.
2. To apply for inspection to upgrade Thailand’s
safety rating to Category 1.
3. To produce an AMEL Training and Skill Test
Guidance handbook, providing the public and relevant
parties with guidelines for holding an AME skill test and
inspection in line with laws and standards.
4. To develop personnel, especially aircraft
maintenance engineers (ASI-PEL-AME Inspectors), as
well as a practical test and inspection system that meets
ICAO’s and EASA’s standards.
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รายละเอียดโดยสรุป
ส�ำนักงานบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (FAA)
ได้เข้าด�ำเนินการตรวจสอบประเมินความปลอดภัยการบิน
ระหว่างประเทศ (International Aviation Safety Assessment
- IASA) ที่ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
ในระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2558 และได้ประกาศ
ลดผลการจัดกลุ่มให้ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่ 2 (Category
2 Rating) และในวันที่ 11 - 15  กุมภาพันธ์ 2562 กพท.
ได้รับการตรวจสอบทางเทคนิค (Technical Review of the
Safety Oversight) จากคณะผูแ้ ทน FAA โดยมี Mr. Benjamin
Garrido เป็นหัวหน้าคณะ และได้รับรายงานผลการตรวจสอบ
(Technical Review Report) ลงวันที่ 19 มีนาคม 2562
โดยมีข้อบกพร่องจ�ำนวน 10 ข้อ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่าย PEL
และมีข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทดสอบ
ภาคปฏิบตั ดิ า้ นนายช่างภาคพืน้ และคุณสมบัตขิ องผูต้ รวจสอบ
ด้านการบินประเภทนายช่างภาคพื้นจ�ำนวน 6 ข้อ ดังนั้น
จึงเริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือนธันวาคม 2562 - พฤศจิกายน 2563
ดังนี้
1. ด�ำเนินการแก้ไขตาม Corrective Action Plan ทีไ่ ด้รบั
การยอมรับจาก FAA
2. จั ด ท� ำ แผนฝึ ก อบรมส� ำ หรั บ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาให้เป็น
ผูต้ รวจสอบด้านการบินประเภทนายช่างภาคพืน้ ดิน และจัดให้มี
การฝึกอบรมตามแผน
3. จัดท�ำ  Impact Assessment จากการด�ำเนินการ
ของผูต้ รวจสอบด้านการบินทีม่ คี ณุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วน และเร่งรัด
แก้ไขโดยเข้าตรวจสอบผูด้ ำ� เนินการทดสอบภาคปฏิบตั นิ ายช่าง
ภาคพืน้ (สบพ.) เพือ่ ประเมินทักษะ คุณสมบัติ และกระบวนการ
ทดสอบนายช่าง
4. ด�ำเนินการตรวจสอบผู้ท�ำหน้าที่ทดสอบภาคปฏิบัติ
นายช่างภาคพื้นดิน (Designated Mechanic Examiners)
รวมทัง้ กระบวนการทดสอบอย่างเต็มรูปแบบ โดยการให้รายการ
ตรวจสอบที่พัฒนาขึ้นเป็นครั้งแรก
5. ร่างกฎหมายปรับปรุงเรื่องศูนย์ทดสอบภาคปฏิบัติ
นายช่างภาคพื้นดิน โดยระบุเรื่องคุณสมบัติของผู้ที่ท�ำหน้าที่
ด�ำเนินการทดสอบอย่างชัดเจน
6. ร่างคู่มือ AMEL Training and Skill Test เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการด�ำเนินการให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ด�ำเนินการ
ทดสอบภาคปฏิบัตินายช่างภาคพื้นดิน  
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Summary
The Federal Aviation Administration (FAA) conducted
the international aviation safety assessment (IASA)
at CAAT from 13 to 17 July 2015, and downgraded
Thailand’s safety rating to Category 2. From 11 to 15
February 2019, FAA’s technical review team led by
Mr. Benjamin Garrido conducted a technical review of
safety oversight and issued the technical review report
dated 19 March 2019. Ten safety issues were related
to personnel licensing (PEL) and 6 issues were related
to AME practical testing and the qualifications of AME
inspectors. Therefore, CAAT accelerated efforts to
address these issues from December 2019 to November
2020. The measures involved:
1. Implement the corrective action plan for FAA
approval.
2. Formulate and implement a training plan for
eligible personnel to promote them as licensed AME
inspectors. Training events were held according to the
plan.
3. Conduct an assessment of impact from the
operation of unqualified inspectors and accelerate
inspection of designated mechanic examiners to assess
their skills, qualifications and testing procedure.
4. Conduct a full inspection of designated mechanic
examiners and the testing procedure, employing the
newly-developed checklist.
5. Draft a legal amendment on the AME practical
training institutions, clearly specifying the qualifications
of designated mechanic examiners.
6. Draft the AMEL training and skill test manual to
provide operational guidelines for officers and designated
mechanic examiners.

7. ท� ำ เรื่ อ งเสนอขอแต่ ง ตั้ ง ผู ้ ต รวจสอบด้ า นการบิ น
ด้านนายช่างภาคพืน้ ดิน และเข้าตรวจสอบผูด้ ำ� เนินการทดสอบ
นายช่างภาคพืน้ ดินแบบไม่วางแผน และจัดท�ำรายงานเก็บเป็น
หลักฐาน ผลจากการด�ำเนินการข้างต้น พบว่าการเข้าตรวจ
ประเมินผู้ด�ำเนินการทดสอบนายช่างภาคพื้นดิน คือ สถาบัน
การบินพลเรือน (สบพ.) ครั้งแรก พบว่าไม่มีเครื่องมือและ
อุปกรณ์ทเี่ หมาะสมครบถ้วนต่อการจัดการทดสอบ ซึง่ ภายหลัง
ได้รับข้อแนะน�ำได้ด�ำเนินการแก้ไขปรับปรุงการบริหารจัดการ
สถานีทดสอบภาคปฏิบัติให้มีมาตรฐานมากขึ้น
นอกจากนี้ กพท. ยังได้มกี ารแต่งตัง้ ผูต้ รวจสอบด้านการบิน
ประเภทนายช่างภาคพืน้ ดินเป็นครัง้ แรก และจากการด�ำเนินการ
อย่างเป็นระบบท�ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความตระหนักรู้
ในการปฏิบตั หิ น้าทีม่ ากขึน้ โดยเฉพาะเรือ่ งของคุณสมบัตขิ อง
ผู้ท�ำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบด้านการบินว่าจะต้องเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อบกพร่องจาก
การตรวจสอบจากหน่วยงานอืน่ ได้ ขณะทีเ่ จ้าหน้าทีผ่ ดู้ ำ� เนินการ
ทดสอบฯ และประชาชนได้รับข้อมูลเรื่องกระบวนการทดสอบ
ภาคปฏิ บั ติ แ ละคุ ณ สมบั ติ ข องผู ้ ที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ผู ้ ท ดสอบ
นายช่างภาคพื้นผ่านทางคู่มือ รวมถึงมีระบบการตรวจสอบ
ติดตามหน่วยงานทีใ่ ห้การทดสอบภาคปฏิบตั แิ ละการตรวจสอบ
ผู้ที่ท�ำหน้าที่ทดสอบภาคปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการออก
ใบอนุญาตนายช่างภาคพืน้ เป็นไปอย่างถูกต้องและได้มาตรฐาน

7. Submit a request for appointing licensed
AME inspectors. These inspectors were subsequently
inspected at random and inspection results were reported
and recorded. In this context, the AME practical tests
were conducted by the Civil Aviation Training Center
(CATC) and the inspection revealed that proper tools
and instruments for the tests were insufficient. CATC
subsequently improved the testing station management
system in order to meet the standards.
In addition, CAAT appointed AME inspectors for the
first time. These systematic operations have encouraged
relevant officers to develop insight and skills in their
profession and be aware that their qualifications and
performance must meet the required standards and
defects should not be found when being inspected by
other agencies. Concomitantly, relevant officers and
the general public have been informed of the practical
testing procedure and qualification of the inspectors via
the manual. The institutions that conducted the tests and
its examiners have been closely monitored to ensure
that the AME licensing procedure is in accordance with
the standards.

การรั บ รองสถาบั น ฝึ ก อบรมอากาศยานไร้ ค นขั บ
(Unmanned Aircraft System Training Centre)
หนึ่งในภารกิจของ กพท. คือ ท�ำหน้าที่ในการควบคุม
ก�ำกับดูแลพัฒนาสถาบันฝึกอบรมด้านการบินให้เป็นไปตาม
กฎหมายซึง่ การด�ำเนินการรับรองสถาบันฝึกอบรมอากาศยาน
ไร้คนขับนัน้ ได้ดำ� เนินการตามขัน้ ตอนและมาตรฐานการรับรอง
ตามประกาศการรับรองสถาบันและหลักสูตรการฝึกอบรม
ด้านการบิน พ.ศ. 2562 และตามที่ ICAO Annex 1 ได้กำ� หนด
เรื่อง Licenses and Rating for Remote Pilots ซึ่งจะมี
ผลบังคับใช้หลังวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นั้น จึงได้มี
การหารื อ ในเรื่ อ งดั ง กล่ า วและเพื่ อ เริ่ ม ต้ น ในการพั ฒ นา
มาตรฐานอุ ต สาหกรรมอากาศยานไร้ ค นขั บ ทาง กพท.
จึงได้ร่วมมือกับทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งเป็น
ผูเ้ ชีย่ วชาญในอุตสาหกรรมดังกล่าว พัฒนาหลักสูตรอากาศยาน
ไร้คนขับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและสามารถเป็นต้นแบบ
ให้กับผู้ที่สนใจในอุตสาหกรรม ได้น�ำไปใช้เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
ต่อไป อีกทั้งยังสามารถรับรองสถาบันและหลักสูตรอากาศยาน
ไร้คนขับเพือ่ ยกระดับมาตรฐานการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพ
มากขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย

Certifying the unmanned aircraft system training
center
CAAT’s missions include supervision and development
of aviation training institutions to ensure compliance with
related laws. Likewise, certification of unmanned aircraft
system training institutions must be carried out stepwise
and comply with the certification standard stipulated by
the Announcement on Certification of Aviation Training
Organizations Program B.E 2562 (2019). In response
to the ICAO Annex 1, which addresses the Licenses
and Rating for Remote Pilots and will be effective on 3
November 2022, the issues were discussed for further
development of industrial standards for unmanned aerial
vehicles (UAVs). CAAT cooperated with the Defense
Technology Institute, which specializes in the UAV
industry, in developing UAV-related programs in line
with international standards to be used as a standard
model for those interested in the industry. The project
also allows for certification of unmanned aircraft system
training institutions and programs, which will lead to
improvement of the education standard.
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โดยการด�ำเนินการ คือ เริ่มประชุมร่วมกันและพัฒนา
หลั ก สู ต รอากาศยานไร้ ค นขั บ ตั้ ง แต่ เ ดื อ นมกราคม 2563
จนกระทั่ ง สถาบั น ได้ รั บ การรั บ รองเป็ น สถาบั น ฝึ ก อบรม
อากาศยานไร้คนขับในเดือนกันยายน 2563
วัตถุประสงค์
1. ร่วมแลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการ
เพื่ อ บู ร ณาการจั ด ท� ำ หลั ก สู ต รนั ก บิ น อากาศยานไร้ ค นขั บ
ตามกฎระเบียบ และมาตรฐานสากล
2. ศึกษา วิจยั และพัฒนา สร้างสรรค์โดยค�ำนึงถึงประโยชน์
ของการน� ำ ไปใช้ ต ามมาตรฐานสากลและความปลอดภั ย
ด้ า นการบิ น เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ส� ำ หรั บ หลั ก สู ต รนั ก บิ น
อากาศยานไร้คนขับที่ได้รับการยอมรับ
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้าน
การควบคุม และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับอากาศยานไร้คนขับ
ตลอดจนการพัฒนาผลงานทางวิชาการและข้อเสนอแนะทาง
กฎหมาย
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ ข้อเสนอแนะ
ทางกฎหมาย การวิ จั ย และพั ฒ นา ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ
การประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอากาศยาน
ไร้คนขับที่ถูกต้อง
รูปแบบการด�ำเนินงาน
1. ท� ำ การประชุ ม ร่ ว มกั น ระหว่ า งส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับอากาศยานไร้คนขับเพื่อเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคของ
อุตสาหกรรมอากาศยานไร้คนขับในประเทศ
2. ท�ำการลงนามในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ร่ า งหลั ก สู ต รนั ก บิ น อากาศยานไร้ ค นขั บ เพื่ อ พั ฒ นาและ
ยกระดั บ มาตรฐานการเรีย นการสอนหลักสูต รอากาศยาน
ไร้คนขับให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ท�ำการตรวจและประเมินผลการด�ำเนินงานของสถาบัน
ฝึกอบรมอากาศยานไร้คนขับโดยใช้มาตรฐานเดียวกับสถาบัน
ฝึกอบรมด้านการบิน

CAAT and the Defense Technology Institute held
a meeting and jointly developed an unmanned aircraft
training program in January 2020. The Institute was
eventually certified as an unmanned aircraft system
training center in September 2020.
Objectives
1. To share and apply academic knowledge to
fabricate a UAV pilot training program according to laws
and regulations as well as international standards.
2. To study, conduct research, and develop
curriculum that focuses mainly on application and aviation
safety in line with international standards to add value
to its certified training program.
3. To develop personnel in terms of specialization
associated with the UAV technology as well as academic
performance and legal advice.
4. To promote knowledge, concepts, experience,
legal advice, research and development, academic
information, and public relations to build proper
understanding of the UAV technology.
Work process
1. Organize meetings for relevant sectors to
understand the problems and obstacles of the UAV
industry in Thailand.
2. Sign an MOU on academic cooperation for
drafting a curriculum for the UAV pilot training program
to develop and elevate learning and teaching standards
in line with international standards.
3. Inspect and evaluate performance of unmanned
aircraft system training institutions using the same
standards for the aviation training institutions.

การจัดเตรียมร่างประกาศที่เกี่ยวข้องและการจัดการ
ประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในระหว่างสถานการณ์
การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19)
เพื่อให้สายการบินและสนามบิน รวมทั้งหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ได้รับทราบและมีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพส�ำหรับ
การด�ำเนินงานในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้

Preparing drafts of related announcements and
organizing meetings to ensure uniform practice
during the spread of COVID-19
Airlines and airports as well as associated
agencies are kept informed about clinical practice
and preventative measures for operations during the
COVID-19 outbreak. These measures conform with
ICAO and WHO international standards as well as

รายงานประจำ�ปี 2563

ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล (ICAO, WHO) และกฎระเบียบของไทย (กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค.) ท�ำให้การคมนาคมขนส่ง
ทางอากาศมีส่วนช่วยให้การป้องกันควบคุมโรคเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้รบั การยอมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ จึงได้จัดท�ำประกาศ กพท. เพื่อเป็นมาตรการให้
สายการบิ น และสนามบิ น ได้ ใ ช้ ส� ำ หรั บ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น
ในระหว่างสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) รวมถึ ง จั ด การประชุ ม เพื่ อ ซั ก ซ้ อ ม
ความเข้าใจมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให้กบั สายการบินและสนามบินรวมทัง้ หน่วยงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่มกราคม - ธันวาคม 2563 โดยมี
รายละเอียดการด�ำเนินการ ดังนี้
การประชุม
1. การประชุม “ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการป้องกัน
โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019”
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนก�ำแพงเพชร 6
กรุงเทพฯ
2. การประชุม “มาตรการป้องกันโรค COVID-19 ส�ำหรับ
การกลับมาปฏิบัติการบิน กรณีเที่ยวบินระหว่างประเทศ”
เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนก�ำแพงเพชร 6
กรุงเทพฯ
การออกประกาศ กพท.
1. ประกาศ กพท. เรือ่ ง ข้อแนะน�ำในการเฝ้าระวังป้องกัน
โรคปอดอักเสบรุนแรงจากเมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม 2563
2. ประกาศ กพท. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกั น
โรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (ฉบับที่ 2)
ประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม 2563
3. ประกาศ กพท. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (ฉบับที่ 3)
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2563
4. ประกาศ กพท. เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
โรคปอดอักเสบจากเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ์ หม่ 2019 (ฉบับที่ 4)
ประกาศ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563
5. ประกาศ กพท. เรือ่ ง มาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 5) ประกาศ
ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

Thai regulations issued by the Department of Disease
Control, the Ministry of Public Health, and the Centre
for COVID-19 Situation Administration (CCSA). In this
context, CAAT issued announcements help to foster
effective disease prevention measures which are widely
accepted domestically and internationally. Meetings were
also organized to disseminate preventative measures for
airlines, airports and related agencies from January to
December 2020. The implementation process had the
following agenda:
Meetings
1. “Clarification of preventative measures for
pneumonitis caused by the COVID-19” on 7 February
2020 at 9:00–12:00 hrs, 4th floor meeting room, Lak Si
Plaza Building, Kamphaeng Phet 6 Road, Bangkok.
2. “Preventative measures for COVID-19 for
flight operation officers who return to work regarding
international flights” on 16 June 2020 at 9:00–12:00 hrs,
4th floor meeting room, Lak Si Plaza Building, Kamphaeng
Phet 6 Road, Bangkok.
CAAT’s Announcements
1. “Instructions on surveillance of severe pneumonitis
from Wuhan, the People’s Republic of China”, announced
on 10 January 2020.
2. “Clinical practice guideline for the prevention
of novel coronavirus 2019 pneumonia (2nd Edition)”,
announced on 24 January 2020.
3. “Clinical practice guideline for the prevention
of novel coronavirus 2019 pneumonia (3rd Edition)”,
announced on 28 January 2020.
4. “Clinical practice guideline for the prevention
of novel coronavirus 2019 pneumonia (4th Edition)”,
announced on 5 February 2020.
5. “Clinical practice guideline for the prevention
of novel coronavirus 2019 pneumonia (5th Edition)”,
announced on 25 February 2020.
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6. ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ผู ้ โ ดยสารในเส้ น ทางการบิ น ภายในประเทศ ในระหว่ า ง
สถานการณ์ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2563
7. ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ผู้โดยสารส�ำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่าง
สถานการณ์ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 2) ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
8. ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ผู้โดยสารส�ำหรับเส้นทางการบินระหว่างประเทศ ในระหว่าง
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563
9. ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ผู้โดยสารส�ำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่าง
สถานการณ์ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 3) ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2563
10. ประกาศ กพท. เรื่อง แนวปฏิบัติในการให้บริการ
ผู้โดยสารส�ำหรับเส้นทางการบินภายในประเทศ ในระหว่าง
สถานการณ์ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2563

6. “Practical guideline for providing domestic
passenger flight services during the pandemic of
coronavirus disease 2019 (COVID-19)”, announced on
26 April 2020.
7. “Practical guideline for providing domestic
passenger flight services during the pandemic of
coronavirus disease 2019 (COVID-19) (No. 2)”,
announced on 15 June 2020.
8. “Practical guideline for providing international
passenger flight services during the pandemic of
coronavirus disease 2019 (COVID-19)”, announced on
16 July 2020.
9. “Practical guideline for providing domestic
passenger flight services during the pandemic of
coronavirus disease 2019 (COVID-19) (No. 3)”,
announced on 3 September 2020.
10.“Practical guideline for providing domestic
passenger flight services during the pandemic of
coronavirus disease 2019 (COVID-19) (No. 4)”,
announced on 30 December 2020.

การท�ำความตกลงอาเซียน พิธีสารที่ 2 เรื่อง “สถาบัน
ฝึกอบรมด้านการบิน” (ASEAN Mutual Recognition
Arrangement on Flight Crew Licensing - MRA on
FCL และ IP 2 : ATO)
กพท. จ�ำเป็นต้องมีระบบกระบวนการออกใบอนุญาต
การตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจได้ว่า ผู้ถือใบอนุญาตนักบินนั้น
เป็นผูม้ คี วามรู้ ความสามารถทีจ่ ะท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างปลอดภัย (Safety)
เพราะฉะนั้น สถาบันฝึกอบรมด้านการบินจึงเป็นหน่วยงานที่
มีบทบาทส�ำคัญยิ่งในภาคอุตสาหกรรมการบิน เพื่อการผลิต
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ กพท. จึงจ�ำเป็นต้องวาง
มาตรฐานเพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันฝึกอบรมด้านการบิน
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเติบโต
ที่ยั่งยืน เพิ่มโอกาสในการให้บริการฝึกอบรมด้านการบิน
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ
ในการจัดท�ำข้อตกลง พิธีสาร 2 นี้ เพื่อก�ำหนดมาตรฐาน
ในกระบวนการออกใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการบินและ
หลักสูตรการฝึกอบรมที่ออกโดยรัฐสมาชิกอาเซียน ซึ่งมีสาระ
ส� ำ คั ญ คื อ มาตรฐานของสถาบั น ฝึ ก อบรมด้ า นการบิ น
และหลักสูตรจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การการบิน

ASEAN Mutual Recognition Arrangement
on Flight Crew Licensing (MRA on FCL) and
Implement Protocol 2, Aviation Training
Organization (ATO)
CAAT requires systems that regulate certification
and inspection to ensure that licensed pilots have the
necessary expertise to conduct safe operations. Thus,
the aviation training institutions play a vital role in the
aviation industry to create skillful personnel. CAAT needs
to set standard guidelines for the training institutions and
their sustainable growth so that they can provide training
services for other ASEAN members.
The ASEAN Agreement, Protocol 2, aims to set
standards for the methodology to certify aviation training
institutions and their curriculums established by ASEAN’s
various governments. The essence of the agreement
consists of maintaining consistent aviation training
institution standards and curriculums which comply
with the ICAO’s Annex 1 and ICAO Document 9841.
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ระหว่างประเทศ (ICAO) ก�ำหนดใน Annex 1 และ ICAO Document
9841 อันน�ำไปสู่การพัฒนากฎระเบียบของประเทศไทยให้มี
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลต่อไป ซึ่งประเทศไทยได้
ลงนามข้อตกลง ASEAN Mutual Recognition Arrangement
on Flight Crew Licensing - MRA on FCL เมือ่ เดือนตุลาคม  
2560 (2017) วัตถุประสงค์เพื่อยอมรับใบอนุญาตนักบิน
โดยมีมาตรฐานระดับเดียวกันระหว่างประเทศสมาชิก ส�ำหรับ
ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรี (CPL) นักบินพาณิชย์เอก (ATPL)
นักบินผูช้ ว่ ยเครือ่ งบิน (MPL)  ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงใบอนุญาตนักบิน
ส่วนบุคคล (PPL) โดยประเทศสมาชิกจะร่วมกันด�ำเนินการ
จัดท�ำ  Implement Protocol (IP) ภายใต้กรอบของข้อตกลง
ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew
Licensing - MRA on FCL  4 เรื่อง คือ

This also leads to improvement of Thailand’s rules and
regulations to conform with these contexts. Thailand
signed the ASEAN Mutual Recognition Arrangement on
Flight Crew Licensing (MRA on FCL) in October 2017
with the goal of accepting pilot licenses commensurate
with ASEAN standards, including the commercial pilot
license (CPL), the airlines transport pilot license (ATPL),
and the multi-crew pilot license (MPL); the private pilot
license (PPL) was excluded. Member countries will
conduct the Implement Protocol (IP) under the framework
of the MRA on FCL which has four components:

ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Flight Crew Licensing - MRA on FCL
IP 1 : flight
simulation training
devices (FSTDs)

IP 2 : Aviation
training
organizations

รูปแบบการด�ำเนินงาน
1. มีการท�ำ  Workshop ร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน ในการน�ำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล ระบบกฎหมาย
ขั้นตอนระบบการก�ำกับดูแล การวิเคราะห์ Gap Analysis
ของแต่ละรัฐสมาชิก
2. ร่วมพิจารณาร่างข้อตกลงพิธีสาร
3. น�ำเสนอร่างพิธีสารเพื่อให้ ATWG ให้ความเห็น
ส�ำหรับประเทศไทยได้นำ� เสนอร่างพิธสี าร 2 เพือ่ ให้รฐั สภา
เห็นชอบเรียบร้อยแล้วและรอให้สัตยาบัน ซึ่งการมีผลบังคับ
ใช้ส�ำหรับทุกประเทศสมาชิกทั้ง 10 ประเทศ คาดว่าประมาณ
ปี 2564

IP 3 : Safety
oversight capabilities
of NAA

IP 4 : Conversion
of flight
crew licenses

Work process
1. Organize workshops among ASEAN countries
and exchange information on legal systems, procedures,
supervision systems, gap analysis in each country.
2. Mutually draft the Implement Protocol.
3. Propose the protocol to the ASEAN Air Transport
Working Group (ATWG) for further comments.
Thailand has proposed the Implement Protocol
2 which has been approved by parliament, and now
awaits formal ratification. The protocol is anticipated to
be effective for all ASEAN countries in 2021.
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มีความปลอดภัย เป็นมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
เป็ น การอ� ำ นวยความสะดวกส� ำ หรั บ การจั ด ท� ำ แผนการบิ น
(Flight Planning) การควบคุ ม การจราจรทางอากาศ
(Air Traffic Control) เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์การด�ำเนินงาน
ด้านระบบการเดินอากาศทุกรูปแบบ (All Navigation purposes)
ทีส่ อดคล้องกับมาตรฐานองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง โดยปัจจุบนั มีบริการเผยแพร่
ข้อมูลส�ำหรับผูป้ ฏิบตั กิ ารเดินอากาศและผูเ้ กีย่ วข้องต่าง ๆ ดังนี้
- เอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP) รวมถึงประกาศแก้ไข
เอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP Amendment) และประกาศ
เพิ่มเติมเอกสารแถลงข่าวการบิน (AIP Supplement)
- ประกาศเวียนการบิน (AIC)
- แผนภูมิการบิน (Aeronautical Chart)
- ประกาศผู้ท�ำการในอากาศ (NOTAM)
- ชุดข้อมูลดิจิทัล (Digital Data Sets)
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:
2015 ด้านบริการข่าวสารการบิน จะท�ำให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนา และรักษามาตรฐานการให้บริการด้านข่าวสารการบิน
เพือ่ เป็นศูนย์กลางการบริการข้อมูลข่าวสารการบินของประเทศ
(AIS Headquarter) และบริการข่าวสารการบินให้มปี ระสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืนต่อไป

ด้าน ECONOMICS
ECONOMICS

การรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001: 2015
ด้านบริการข่าวสารการบิน
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 กพท. ได้รับการรับรอง
การบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001: 2015
ในการบริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสารการบิ น ของประเทศ ในทุ ก
กระบวนงานหลัก ได้แก่
- Aeronautical Information Products (AIP AIC Chart
NOTAM and Digital Data Set)
- Pre and Post Flight Services
เนือ่ งจากการน�ำระบบบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน
ISO 9001: 2015 มาใช้ จะช่วยให้กระบวนการต่าง ๆ ได้รับ
การควบคุม สามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้การรวบรวม จัดเก็บ
แก้ไข ตลอดจนเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารการบินภายในเส้นทางบิน
ทั่ ว อาณาเขตของประเทศไทย (BKK FIR) มี คุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐาน ซึ่งข้อมูลข่าวสารการบินที่ให้บริการจะต้องมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา เพือ่ สนับสนุนให้การบริหาร
การจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management: ATM)
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Achieving ISO 9001:2015 certification via
aeronautical information services
On 25 September 2020, CAAT received ISO
9001:2015 certification regarding quality management
systems for providing aeronautical information services
(AIS) in Thailand in full compliance with this international
standard. CAAT has applied the ISO 9001:2015 standard
to its core work processes namely:
		 Aeronautical Information Products (AIP, AIC
Chart, NOTAM and Digital Data Set)
		 Pre and Post Flight Services
ISO 9001:2015 guides and governs these work
processes for quality collection, storage, amendment
and distribution of flight information in Thailand (BKK
FIR). Flight information must be accurate, complete,
and timely to ensure Air Traffic Management (ATM) is
safe, efficient, and of good standard; to facilitate flight

ผลงานด้านการก�ำกับดูแลทางเศรษฐกิจ
1. การอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน
ในปี 2563 มีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบิน
พลเรือนรายใหม่จ�ำนวน 5 ราย ขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบ
กิจการการบินพลเรือน 6 ราย ขอพักการประกอบกิจการ 1 ราย
ขอเลิกการประกอบกิจการ ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการ
การบินพลเรือนที่ไม่ท�ำการบิน 13 ราย
ผูไ้ ด้รบั ใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนรายใหม่
5 ราย
1. บริษทั สยามยามาฮ่ามอเตอร์โรโบทิคส์ จ�ำกัด ประเภท
การท�ำงานทางอากาศ (อากาศยานซึง่ ไม่มนี กั บินเพือ่ การเกษตร)
2. บริษทั ดรอปโซน (ไทยแลนด์) จ�ำกัด ประเภทการท�ำงาน
ทางอากาศ (เพื่อการทิ้งร่มอากาศ)
3. บริษัท ทีเอสเอสพี แพล็ตฟอร์ม จ�ำกัด แบบไม่ประจ�ำ
4. บริษทั เอเซีย เอวิเอชัน่ แอนด์ เทคโนโลยี จ�ำกัด ประเภท
การท�ำงานทางอากาศ (บินชมภูมปิ ระเทศทีข่ นึ้ -ลง ณ ทีเ่ ดียวกัน)
5. บริษัท วินเซอ ฟลายอิ้ง จ�ำกัด แบบไม่ประจ�ำ โดยใช้
เฮลิคอปเตอร์

planning; and to support air traffic control for serving all
navigation purposes in accordance with standards set
by the International Civil Aviation Organization (ICAO) or
any other relevant authority. At present, CAAT provides
the following aeronautical information for air operators
and relevant parties:
		 Aeronautical Information Publication (AIP), AIP
Amendment, and AIP Supplement
		 Aeronautical Information Circular (AIC)
		 Aeronautical Chart
		 Notice to Airmen (NOTAM)
		 Digital Data Sets
CAAT’s compliance with ISO 9001:2015 standard
regarding AIS promises to elicit the improvement,
enhancement, and maintenance of AIS standards and
enable CAAT to remain as Thailand’s AIS center and
also to efficiently provide AIS on a sustainable basis.
Economic regulation performance
1. Civil air operating licensing
In 2020, five new civil aviation businesses received
their licenses. Of existing licensees, six requested license
renewal, one asked for business suspension, and 13
others did not operate any flights.
The five new licensees comprised:
1. Siam Yamaha Motor Robotics Company Limited.
Type of air operations: agricultural drones
2. Drop Zone (Thailand) Company Limited. Type of
air operations: parachuting/skydiving
3. TTSP Platform Company Limited. Non-scheduled
charter flights
4. Asia Aviation and Technology Company Limited.
Type of air operations: scenic flights with landing/take-off
at the same location
5. Windsor Flying Company Limited. Non-scheduled
charter helicopter flights
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ผู้ได้รับอนุญาตที่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
การบินพลเรือน 6 ราย
1. บริษัท เอสเอฟเอส เอวิเอชั่น จ�ำกัด : ได้รับอนุญาตให้
ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
2. บริษทั ไทย สกาย แอ็ดแวนเจอร์ จ�ำกัด : ได้รบั อนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
3. บริษัท สยามแลนด์ ฟลายอิ้ง จ�ำกัด : อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของกระทรวงคมนาคม
4. บริษทั เค-ไมล์ แอร์ จ�ำกัด : ยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
5. บริษัท เอซี เอวิเอชั่น จ�ำกัด : อยู่ระหว่างการพิจารณา
ของกระทรวงคมนาคม
6. บริษทั ฟลายอิง้ มีเดีย จ�ำกัด : ยืน่ ขอต่ออายุใบอนุญาตแล้ว
ผู้ได้รับอนุญาตที่ขอพักการประกอบกิจการ 1 ราย
บริษัท อาร์พีเอส ซิสเต็ม จ�ำกัด
ผู้ได้รับอนุญาตที่ขอเลิกการประกอบกิจการ 1 ราย
ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนที่ไม่
ท�ำการบิน 13 ราย
แบบประจ�ำมีก�ำหนดภายในประเทศและระหว่างประเทศ
และแบบไม่ประจ�ำ 3 บริษัท
1. บริษัท ไทย เอ็กซ์เพรส แอร์ จ�ำกัด (ขนส่งสินค้า) :
ขอขยายระยะเวลาการท�ำการบินจริง
2. บริษัท นิวเจน แอร์เวย์ส จ�ำกัด : อยู่ระหว่างการเสนอ
เพิกถอนใบอนุญาต
3. บริษัท สายการบินนกสกู๊ต จ�ำกัด : อยู่ระหว่างขอเลิก
การประกอบกิจการ
แบบประจ�ำมีก�ำหนดระหว่างประเทศ และแบบไม่ประจ�ำ
5 บริษัท
1. บริ ษั ท เอเชี ย แอทแลนติ ก แอร์ ไ ลน์ ส จ� ำ กั ด :
อยู่ระหว่างขอปรับแก้ไขแผนธุรกิจ
2. บริษัท ไทย อีสตาร์เจ็ท จ�ำกัด : อยู่ระหว่างปรับแก้ไข
แผนธุรกิจ
3. บริษัท สกายวิว แอร์เวย์ จ�ำกัด : ใบอนุญาตสิ้นอายุ
4. บริษัท เจ็ทเอเชีย แอร์เวย์ จ�ำกัด : ใบอนุญาตเป็นอัน
ใช้ไม่ได้
5. บริษัท ซิตี้ แอร์เวย์ จ�ำกัด : ใบอนุญาตเป็นอันใช้ไม่ได้
แบบประจ�ำมีก�ำหนดภายในประเทศ และแบบไม่ประจ�ำ
2 บริษัท
1. บริษัท กานต์นิธิ เอวิเอชั่น จ�ำกัด : ใบอนุญาตสิ้นอายุ
2. บริษัท อาร์พีเอส ซิสเต็ม จ�ำกัด : อยู่ระหว่างเสนอ
ขออนุญาตพักการประกอบกิจการ
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The six civil aviation businesses requesting license
renewals comprised:
1. SFS Aviation Company Limited: License renewal
approved
2. Thai Sky Adventure Company Limited: License
renewal approved
3. Siam Land Flying Company Limited: Request
being reviewed by the Transport Ministry
4. K-Mile Air Company Limited: Request submitted
5. AC Aviation Company Limited: Request being
reviewed by the Transport Ministry
6. Flying Media Company Limited: Request submitted
The licensee requesting business suspension was:
RPS System Company Limited
One licensee requesting business termination.
The 13 licensees not operating any flights comprised:
Three licensees with scheduled domestic/international
flights/non-scheduled charter flights:
1. Thai Express Air Company Limited (Cargo):
Requested extension of actual flight operations
2. New Gen Airways Company Limited: License
revocation being proposed
3. NokScoot Airlines Company Limited: In the
process of business termination
Five licensees with scheduled international flights/
non-scheduled charter flights:
1. Asia Atlantic Airlines Company Limited: In the
process of requesting business plan adjustment
2. Thai Eastar Jet Company Limited: In the process
of adjusting its business plan
3. Skyview Airway Company Limited: License expired
4. Jet Asia Airways Company Limited: License
invalidated
5. City Airways Company Limited: License invalidated
Two licensees with scheduled domestic flights/nonscheduled flights:
1. Kannithi Aviation Company Limited: License
expired
2. RPS System Company Limited: In the process
of seeking business suspension

แบบไม่ประจ�ำ 2 บริษัท
1. บริษัท ไทย ซัมเมอร์ แอร์เวย์ จ�ำกัด : อยู่ระหว่างขอ
ขยายระยะเวลาเริ่มท�ำการบินจริง
2. บริษัท แรบบิต วิงส์ แอร์เวส์ จ�ำกัด : ไม่มีอากาศยาน
และไม่ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ซึ่งจะสิ้นอายุในวันที่ 18
กุมภาพันธ์ 2564
แบบท�ำงานทางอากาศ 1 บริษัท
1. บริษัท อวานติ แอร์ ชาร์เตอร์ จ�ำกัด : อยู่ระหว่างปรับ
แก้ไขแผนธุรกิจ
2. การจัดสรรเส้นทางบิน
   เมื่อพิจารณาผู้ได้รับใบอนุญาตฯ แต่ละราย พบว่าบริษัท
การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน) ยังไม่เริ่มท�ำการบิน บริษัท ไทย
สมายล์แอร์เวย์ จ�ำกัด หยุดท�ำการบินเป็นการชัว่ คราว 4 เส้นทาง
บริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) หยุดท�ำการบิน 11
เส้นทาง บริษทั ไทยแอร์เอเชีย จ�ำกัด หยุดท�ำการบิน 3 เส้นทาง
บริษัท สายการบินนกแอร์ จ�ำกัด (มหาชน) หยุดท�ำการบิน
11 เส้นทาง ในขณะที่บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ�ำกัด
และบริษทั ไทยเวียตเจ็ท แอร์ จอยท์ สต๊อค จ�ำกัด กลับมาให้บริการ
ทุกเส้นทางแล้ว ทั้งนี้ เส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรอง
ซึง่ มีปริมาณการเดินทางสูง มีอตั ราร้อยละของจ�ำนวนเส้นทางบิน
ที่หยุดท�ำการบินเป็นการชั่วคราวค่อนข้างต�่ำ  อยู่ที่ร้อยละ
10.34 - 18.18 ในขณะที่ เ ส้ น ทางสายย่ อ ยซึ่ ง มี ป ริ ม าณ
การเดินทางต�่ำมีอัตราร้อยละของจ�ำนวนเส้นทางบินที่หยุด
ท�ำการบินเป็นการชั่วคราวค่อนข้างสูงอยู่ที่ร้อยละ 41.86

Two licensees with non-scheduled charter flights:
1. Thai Summer Airway Company Limited: In the
process of postponing the start of actual flight operations
2. Rabbit Wing Airways Company Limited: No aircraft
and no request to renew its license that is due to expire
on 18 February 2021
One licensee for aerial work:
1. Avanti Air Charter Company Limited: In the
process of adjusting its business plan
2. Flight route allocation
A review of licensees shows Thai Airways Public
Company Limited has not yet resumed its flights while
Thai Smile Airways, Bangkok Airways Public Company
Limited, Thai Air Asia Company Limited, and Nok Airlines
Public Company Limited have temporarily suspended
flight services on four routes, 11 routes, three routes
and 11 routes respectively. Thai Lion Mentari Company
Limited and Thai Vietjet Air Joint Stock Company Limited,
meanwhile, have already offered flight services on all
their routes. The percentage of flight suspension is rather
low, ranging between 10.34% and 18.18%, on major
and secondary routes that have had high demand. The
percentage of flight suspension, however, is rather high
or at 41.86% for minor routes with low demand.
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Number of Flights
(Roundtrip)

จำนวนเสนทางบิน
ที่หยุดทำการบิน
เปนการชั่วคราว (ไป/กลับ)

Number of Suspended Flights
(Roundtrip)

รอยละของจำนวน
เสนทางบินที่หยุดทำการบิน
เปนการชั่วคราว

บร�ษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

Thai Airways Public Company Limited

3

3

100.00

บร�ษัท ไทยสมายลแอรเวย จำกัด

Thai Smile Airways Company Limited

21

4

19.05

บร�ษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

Bangkok Airways Public Company Limited

17

11

64.71

บร�ษัท ไทยแอรเอเชีย จำกัด

Thai Air Asia Company Limited

36

3

8.33

บร�ษัท สายการบินนกแอร จำกัด (มหาชน)
Nok Airlines Public Company Limited

36

11

30.56

บร�ษัท ไทย ไลออน เมนทาร� จำกัด
Thai Lion Mentari Company Limited

18

-

-

บร�ษัท ไทยเว�ยตเจ็ท แอร จอยท สตอค จำกัด

14

-

-

145

32

22.07

สายการบิน
Airlines

Thai Vietjet Air Joint Stock Company Limited

รวม
Total

จำนวนเสนทางบิน
ที่ทำการบินในปจจ�บัน
(ไป/กลับ)

Percentage of
Suspended Flights

ขอมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2564

Information as of 12 January 2021

		 3. การอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล
ในปี 2563 มีการออกใบอนุญาตให้ใช้อ ากาศยาน
ส่วนบุคคล จ�ำนวน 69 ราย
		 4. โครงการจ้ า งที่ ป รึก ษาจั ด ท� ำ มาตรฐาน
คุณภาพบริการสายการบิน
ในปั จ จุ บั น สายการบิ น ต่ า ง ๆ มี ก ารพั ฒ นารู ป แบบ
การบริการที่หลากหลายเพื่อตอบสนองกับความต้องการและ
ความคาดหวังของผู้โดยสารโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัย
ด้านการบินเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ตลอดจน
ลดต้นทุนในด้านต่าง ๆ เพื่อตอบสนองต่อการแข่งขันใน
อุตสาหกรรมการบินที่มีความเข้มข้นมากขึ้น การก�ำกับดูแล
คุณภาพบริการของสายการบินจึงควรจะครอบคลุมประเด็น
คุ ณ ภาพการบริ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น และ
การบริ ก ารที่ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บั ติ ก ารบิ น ดั ง เช่ น ใน
ต่างประเทศมีการก�ำหนดมาตรการเชิงกฎหมาย (Regulatory
measures) ผ่านการก�ำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ เช่น
ประเทศสหรัฐอเมริกา และสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นต้น
และมาตรการเชิงสมัครใจ (Voluntary measures) ที่เป็น
การด�ำเนินการของภาคเอกชน เช่น Skytrax เป็นต้น
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3. Licensing of private aircraft usage
In 2020, CAAT issued 69 private aircraft usage
licenses.
4. Project to hire a consultant for Airline
Service Quality Rating (ASQR)
Presently, airline services have become increasingly
diverse as operators seek to satisfy passengers’ needs
and expectations, without compromising aviation safety,
to secure a competitive edge, lower costs, and efficiently
deal with intensifying competition. Regulation of airline
service quality therefore needs to cover both aviation
and other issues. Some foreign countries such as the
United States and China have introduced measures for
regulation. Others have relied on voluntary measures
that are managed by private entities like Skytrax.

อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ประเทศไทยยังไม่มีการก�ำหนด
มาตรฐานคุณภาพบริการของสายการบิน กพท. ในฐานะ
หน่วยงานก�ำกับดูแลกิจการการบินพลเรือนของประเทศจึงมี
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความมัน่ ใจให้กบั ผูโ้ ดยสารทีจ่ ะได้รบั บริการ
ที่มีคุณภาพตามมูลค่าของบริการที่ผู้โดยสารเหล่านั้นเสียไป
และสร้างความรูแ้ ละความตระหนักให้กบั ผูโ้ ดยสารในการเลือกใช้
บริการที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้โดยสาร พร้อมกับ
ยกระดับคุณภาพบริการของสายการบินเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันให้แก่สายการบินของไทย และสายการบินที่ให้
บริการในเส้นทางเชื่อมมายังประเทศไทย จึงน�ำมาสู่การจัดท�ำ
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพบริการ
สายการบิน (Airline Service Quality Rating) นีข้ นึ้ เพือ่ พัฒนา
หลั ก เกณฑ์ แ ละมาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก ารสายการบิ น ที่ ใ ห้
บริการแบบประจ�ำ (Airline Service Performance Standard)
รวมทั้งกระบวนการประเมินผล และเพื่อพัฒนาเครื่องมือใน
การติดตามตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล และประเมินคุณภาพ
บริการสายการบินที่ให้บริการแบบประจ�ำ  (Airline Service
Performance Rating) เพื่อใช้ในการก�ำกับดูแลคุณภาพ
บริการสายการบิน โดยมีระยะเวลาในการด�ำเนินการตั้งแต่
เดือนพฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563 และมีแนวทาง
การด�ำเนินการศึกษา ดังนี้
1. ส�ำรวจและศึกษาตัวอย่างการใช้มาตรฐานคุณภาพ
บริการสายการบินทีใ่ ห้บริการแบบประจ�ำในต่างประเทศ (Best
Practice)
2. ศึกษามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพบริการ
ของสายการบินที่ให้บริการแบบประจ�ำในประเทศตัวอย่าง
โดยอย่างน้อยครอบคลุมคุณภาพการปฏิบตั กิ ารขนส่งทางอากาศ
การให้บริการผูโ้ ดยสาร สิง่ อ�ำนวยความสะดวกของสายการบิน
และธรรมาภิบาลในการด�ำเนินธุรกิจ
3. พัฒนาตัวชีว้ ดั มาตรฐานคุณภาพบริการของสายการบิน
และเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย
4. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสายการบินเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดมาตรฐานบริการและเกณฑ์การประเมินที่พัฒนาขึ้น
5. พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ การเก็ บ ข้ อ มู ล และประมวลผล
เพือ่ วิเคราะห์ประเมินคุณภาพบริการสายการบิน โดยครอบคลุม
การเก็บข้อมูล การประมวลผล การเรียกใช้ขอ้ มูล และการรายงานผล
6. อบรมพนักงาน กพท. ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการก�ำกับ
กิจการการบินพลเรือนด้านเศรษฐกิจในการใช้คู่มือประเมิน
มาตรฐานคุณภาพบริการสายการบิน เพื่อท�ำความเข้าใจ
การประเมินมาตรฐานคุณภาพบริการสายการบิน

Thailand has yet to set its airline service quality
standard. As the regulator of civil aviation in the
country, CAAT is committed to creating assurances for
passengers to enjoy service quality that is commensurate
with the amount of money they have spent; to educating
passengers and creating their awareness of choices
available so that they can choose what best suits
their needs; and to raising airline service quality for
enhancing the competitiveness of Thai airlines or airlines
that have connections with Thailand. Because of this
commitment, CAAT has prepared the ASQR project
to develop airline service performance standards and
airline service performance rating. The project covers the
evaluation process and tools for the monitoring, analysis
and evaluation of airline service quality and performance
for airlines with scheduled flights. Implemented between
November 2019 and October 2020, the project process
involved:
1. Surveying foreign airlines with scheduled flights
to identify best practices;
2. Studying airline service quality rating and
performance standards of airlines with scheduled flights
in targeted foreign countries, covering at least the quality
of air freight operations, passenger services, facilities
and corporate governance;
3. Developing a benchmark airline service quality
rating and performance standard that suits the Thai
context;
4. Organizing meetings to note the opinions of
airlines on the benchmark for the airline service quality
rating and performance standard;
5. Developing tools to collect and process data for
the evaluation of airline service quality, with instruments
for data collection, processing, retrieval, and reporting;
6. Conducting training for CAAT staff whose jobs
relate to the economic regulation of civil aviation so that
they know how to use the ASQR Manual and understand
airline service quality evaluation;
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7. ส�ำรวจข้อมูลเพื่อทดสอบการใช้มาตรฐานคุณภาพ
บริการของสายการบิน โดยครอบคลุมบริการแบบประจ�ำ
ทั้งสายการบินของไทยและสายการบินต่างชาติที่มีเส้นทาง
ให้บริการเชื่อมโยงกับประเทศไทย
8. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของสายการบินและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก ารของสายการบิ น
และเกณฑ์การประเมิน และประชาสัมพันธ์วีดิทัศน์เกี่ยวกับ
มาตรฐานคุณภาพบริการของสายการบินบนเว็บไซต์ กพท.
ในหัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์”
ผลการปฏิบัติงาน
กพท. ได้จดั ประชุมรับฟังความคิดเห็นของสายการบินและ
ประชาสัมพันธ์มาตรฐานคุณภาพบริการของสายการบินและ
เกณฑ์การประเมินเมื่อเดือนกันยายน 2563 ในชื่อการประชุม
“The Ascending of The Level of Airline Service Quality
in Thailand” เพือ่ รับฟังและเผยแพร่มติ ใิ หม่สำ� หรับการประเมิน
คุณภาพบริการสายการบินของประเทศไทย ณ ห้องแคทลียา
โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 กันยายน 2563
โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจ�ำนวน 125 ท่าน ครอบคลุมผู้แทน
จากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ สายการบินของไทยและ
ต่างประเทศ รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
ช่วงที่ 1 การบรรยาย เรื่อง “ประสบการณ์เดินทางของ
ผู้โดยสาร (Passenger Experience)”
คุณอติชาญ เชิงชวโน หรือ คุณอู๋ Spin9 คอนเทนต์
ครีเอเตอร์ (Content Creator) ชื่อดังของเมืองไทย บรรยาย
ในหัวข้อ “ประสบการณ์เดินทางของผู้โดยสาร (Passenger
Experience)” เป็นการแบ่งปันประสบการณ์การเดินทาง
ในฐานะผู้โดยสารที่มีต่อบริการของสายการบินต่าง ๆ ทั้งใน
มุมมองของความประทับใจ รวมไปถึงสิง่ ทีต่ อ้ งการให้สายการบิน
ให้ความส�ำคัญกับการบริการต่อผู้โดยสาร
ช่วงที่ 2 การบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานคุณภาพบริการ
ของสายการบิน Airline Service Quality Rating (ASQR)”
ผศ.ดร.อารยา ศักดิ์บูรณาเพชร ผู้จัดการโครงการจ้าง
ที่ปรึกษาจัดท�ำมาตรฐานคุณภาพบริการสายการบิน (ASQR)
บรรยายในหัวข้อ “มาตรฐาน Airline Service Quality Rating
(ASQR)” โดยน�ำเสนอกรอบแนวคิด แนวทางการพัฒนา
และสาระส�ำคัญของมาตรฐานคุณภาพบริการของสายการบิน
ตามโมเดลธุรกิจของสายการบินในแต่ละช่วงการเดินทางของ
ผูโ้ ดยสาร (Phase of journey) พร้อมน�ำเสนอตัวชีว้ ดั และเกณฑ์
การประเมินคุณภาพสายการบินตามมาตรฐาน ASQR
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7. Surveying data for testing ASQR that can apply
to both Thai airlines with scheduled flights and foreign
airlines that have connections to Thailand; and
8. Organizing meetings to note the opinions of
airlines and promote ASQR and evaluation criteria; also,
posting a video on airline service quality rating on the
CAAT website under the banner “Public Announcements”.
Operational results
CAAT held a meeting to gather opinions of airlines
and promote ASQR at the Cattleya Room, Rama
Gardens Hotel in Bangkok on 23 September 2020
– “The Ascending of The Level of Airline Service
Quality in Thailand”. The meeting was attended by 125
representatives of authorities, independent agencies, Thai
and foreign airlines and the general public. Participants
were briefed about the new dimension of Thailand’s
airline service quality evaluation at the event. Details
are summarized below:
Session 1 “Passenger Experience”
Mr. Aticharn Cherngchavano or “Khun Ou Spin9”, a
famous Thai content creator, talked about “Passenger
Experience”. He shared his experience as an air
passenger, talked about good impressions of airline
service, and mentioned issues that he hoped airlines
would pay attention to in their service delivery.
Session 2 “Airline Service Quality Rating (ASQR)”
Asst. Prof. Dr. Araya Sakburnapech, manager of the
ASQR project, delivered a lecture on “Airline Service
Quality Rating (ASQR)”. She presented a conceptual
framework, development approach, the essence of ASQR
based on airlines’ business models and passengers’
phase of journey, as well as the ASQR benchmark.

ช่วงที่ 3 การบรรยาย เรื่อง “แนวทางการด�ำเนินงาน
ในอนาคตของมาตรการคุ ณ ภาพบริ ก ารของสายการบิ น
(ASQR Implementation)”
ดร.ศศิมา วงษ์เสรี หัวหน้ากองอัตราค่าบริการ ฝ่ายก�ำกับ
ดูแลทางเศรษฐกิจ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
บรรยายในหัวข้อ “แนวทางการด�ำเนินงานในอนาคตของมาตรฐาน
คุณภาพบริการของสายการบิน (ASQR Implementation)”
โดยน� ำ เสนอรู ป แบบการน� ำ มาตรฐานคุ ณ ภาพบริ ก ารของ
สายการบินไปใช้ในรูปแบบภาคบังคับตามเกณฑ์การประเมิน
และตัวชี้วัดคุณภาพบริการขั้นพื้นฐานที่ผู้โดยสารพึงได้รับและ
ภาคสมัครใจตามเกณฑ์การประเมินและตัวชีว้ ดั คุณภาพบริการ
ของมาตรฐานคุณภาพบริการของสายการบินที่ถูกพัฒนาขึ้น
นอกจากนี้ยังได้ชี้แจงกรอบระยะเวลาเบื้องต้นในการทดลอง
ใช้มาตรฐานคุณภาพบริการในปี 2565 เพือ่ ปรับปรุงมาตรฐาน
คุณภาพบริการของสายการบินและเตรียมความพร้อมสายการบิน
อีกด้วย
ช่วงที่ 4 การเสวนา เรือ่ ง “ข้อคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณภาพ
บริการของสายการบินและเกณฑ์การประเมิน”
การเสวนา เรื่อง “ข้อคิดเห็นต่อมาตรฐานคุณภาพบริการ
ของสายการบินและเกณฑ์การประเมิน” โดยมีผรู้ ว่ มให้ขอ้ คิดเห็น
บนเวที ได้แก่
1) คุณอนันต์ คณาวิวฒ
ั น์ไชย ผูจ้ ดั การฝ่ายก�ำกับดูแลทาง
เศรษฐกิจ ผูแ้ ทนจากส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย  
2) คุณบรรจงจิตต์ กันหาเล่ห์ ประธานคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานธุรกิจการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ผู้แทน
จากสายการบิน
3) คุณนฤมล เมฆบริสทุ ธิ์ หัวหน้าศูนย์พทิ กั ษ์สทิ ธิผบู้ ริโภค
มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค ผูแ้ ทนผูโ้ ดยสารหรือผูบ้ ริโภคเพือ่ ร่วมแบ่งปัน
ข้อคิดเห็นต่อคุณภาพบริการ ความคาดหวัง และการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญต่อกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการในแต่ละช่วง
การเดินทางของผู้โดยสาร (Phase of journey) นอกจากนี้
ผู้เข้าร่วมประชุมยังสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านการ
จัดล�ำดับในการบริการของสายการบินตามแต่ละกิจกรรมของ
ช่วงการเดินทางของผูโ้ ดยสารพร้อมกับผูเ้ สวนาบนเวทีได้ รวม
ถึงสามารถเสนอค�ำถามในทีป่ ระชุมระหว่างการเสวนาได้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

Session 3 “ASQR Implementation”
Dr. Sasima Wongseree, head of the Aviation Pricing
Division, Economic Regulation Department, CAAT,
delivered a lecture on “ASQR Implementation”. She
highlighted that implementation could be executed in the
form of regulatory measures based on the benchmark
for basic services that passengers should be entitled
to and voluntary measures based on the airline quality
service benchmark that has been developed. Also, she
provided information on the ASQR testing timeframe in
2022 for the purposes of improving airline service quality
and preparing airlines for actual implementation.
Session 4 Panel discussion on “Airline Service
Quality Rating and Standard”
The discussion featured:
1) Mr. Anant Kanaviwatchai, Manager of the
Economic Regulation Department, representing CAAT;
2) Ms. Banjongjit Kanhaleh, chair of Don Mueang
Airport’s aviation business operation, representing
airlines; and
3) Ms. Narumon Mekborisut, head of the Consumer
Protection Center, Foundation for Consumers, representing
passengers/consumers.
The panelists shared opinions on service quality,
expectations, and prioritization of service activities
during each phase of a journey. During their discussion,
participants also expressed their opinions on service
prioritization in each phase of a journey and posed
related questions.
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1. กิจกรรมการจองบัตรโดยสาร
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ เห็นชอบไปในทิศทางเดียวกับตัวแทน
ผู้บริโภค โดยเห็นว่าข้อมูลก่อนท�ำการจองและยืนยันการซื้อ
บัตรโดยสารมีความส�ำคัญ ซึ่งปัจจุบันพบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
การประกาศข้อก�ำหนด ข้อจ�ำกัด หรือหลักเกณฑ์ในการดูแล
ผูโ้ ดยสารของสายการบินไม่ชดั เจน ท�ำให้ผโู้ ดยสารไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทัง้ นี้ ผูแ้ ทนสายการบินมีขอ้ เสนอแนะ
ว่ า ข้ อ มู ล ข้ อ จ� ำ กั ด และสิ ท ธิ ข องผู ้ โ ดยสารมี ป ริ ม าณมาก
ผูโ้ ดยสารควรเพิม่ ระยะเวลาและความละเอียดในการตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวให้มากขึ้น
2. กิจกรรมการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความส�ำคัญกับปัจจัยเรื่องฟังก์ชัน
การเปลี่ ย นแปลงเที่ ย วบิ น การเดิ น ทางของผู ้ โ ดยสารบน
เว็บไซต์ ซึง่ เป็นปัจจัยส�ำคัญทีส่ ดุ ในการเตรียมตัวก่อนการเดินทาง
เนื่ อ งจากเป็ น กิ จ กรรมที่ ผู ้ โ ดยสารสามารถเปลี่ ย นแปลง
การเดินทางให้เหมาะสมตามความต้องการของตนเองมากทีส่ ดุ
รวมทั้งสายการบินยังให้ความส�ำคัญต่อกิจกรรมการเตรียมตัว
ก่อนการเดินทางของผูโ้ ดยสาร เช่น การเลือกทีน่ งั่ ล่วงหน้าและ
การอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ผโู้ ดยสารทีต่ อ้ งการความช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ แต่ปัญหาที่ผู้โดยสารพบอาจเนื่องมาจากปัญหา
ในการติดต่อประสานงานระหว่างสายการบินกับผู้โดยสาร
ข้อจ�ำกัดในด้านความปลอดภัย และความพร้อมของอุปกรณ์
อ�ำนวยความสะดวก ณ สนามบิน ท�ำให้สายการบินไม่สามารถ
ให้บริการผู้โดยสารได้
3. กิจกรรมการเช็กอินของผู้โดยสาร
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ เห็นว่า ปัจจัยด้านระยะเวลาในการคอย
การเช็กอินและการลงทะเบียนสัมภาระ (ฺBฺ aggage Drop) มีผลต่อ
ความพึงต่อใจของผู้โดยสารในกิจกรรมการเช็กอินมากที่สุด
4. กิจกรรมการเรียกขึ้นเครื่อง
ตั ว แทนผู ้ เ ข้ า ร่ ว มการเสวนาและผู ้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม ฯ
จั ด อั น ดั บ ให้ ก ารตรงต่ อ เวลาของเที่ ย วบิ น เป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเมือ่ เกิดการล่าช้าของเทีย่ วบินจะ
ส่งผลกระทบต่อสายการบิน สนามบิน และการจราจรทาง
อากาศ รวมถึงแผนการเดินทางของผู้โดยสารอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ รวมถึงกรณีท่ีผู้โดยสารบางรายอาจไม่ได้รับแจ้งข้อมูล
การเปลี่ ย นแปลงแก่ ผู ้ โ ดยสาร เช่ น เวลาเรี ย กขึ้ น เครื่ อ ง
(Boarding time) การเปลี่ยนประตูทางขึ้น (Gate) เป็นต้น
ท�ำให้ไม่สามารถมาขึ้นเครื่องได้ทันเวลา ทั้งนี้ อาจจะเกิดจาก
การที่สายการบินไม่มีข้อมูลติดต่อผู้โดยสารที่ถูกต้องหรือ
ครบถ้วน โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทน
จ�ำหน่ายที่ท�ำสัญญากับสายการบิน (Online Travel Agency:
OTA)
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1. Flight booking
Participants agreed with the consumer representative
that information received prior to making a flight booking
and purchasing an air ticket is important. Presently,
there have been complaints about airlines’ opaque
rules, restrictions, and guidelines on passenger care.
Passengers feel they are unable to fully access important
information. The airline representative suggested that
passengers should allocate more time to carefully
studying relevant information because there was a
huge amount of information available on restrictions and
passengers’ rights.
2. Pre-departure preparations
Participants accorded importance to flight change
features on websites. Passengers believed it was the
most important feature for pre-departure preparations.
When this feature was available, they could change their
flight to best respond to their needs. Airlines, meanwhile,
attached importance to pre-departure preparations such
as advance seat assignment bookings and special
assistance for passengers with special needs. According
to airlines, problems may arise due to coordination
problems between airlines and passengers, safety
restrictions, and the limited availability of facilities at
airports.
3. Check-ins
Participants indicated that waiting time at check-in
counters and baggage drops had the greatest effect on
passengers’ satisfaction during the check-in phase.
4. Boarding announcement
Panelists and meeting participants gave the utmost
importance to flight punctuality, because a flight delay
affects airlines, airports, air traffic, and passengers’
travel plans. Also highlighted were cases in which some
passengers did not receive notifications of changes, for
example, about boarding time and gates and ended
up missing their flights. Such cases probably occurred
because airlines did not have accurate or complete
passenger information especially when passengers
bought their tickets via an online travel agency.

5. กิจกรรมการบริการบนเที่ยวบิน
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ให้ความส�ำคัญต่อความสบายของที่นั่ง
ในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น บริ ก ารเป็ น อั น ดั บ แรก โดยมุ ม มองของ
ผู ้ โ ดยสารเห็ น ว่ า ควรพิ จ ารณาระยะห่ า งระหว่ า งแถวที่ นั่ ง
หากมีระยะที่แคบเกินไปอาจจะส่งผลกระทบความสบายใน
การใช้บริการ และส่งผลต่อสุขภาพของผูโ้ ดยสารในเส้นทางการ
บินระยะยาวได้ ในขณะทีส่ ายการบินเห็นว่าทีน่ งั่ เป็นผลิตภัณฑ์
ของสายการบิ น ผู ้ โ ดยสารสามารถเลื อ กซื้ อ บริ ก ารตาม
ความต้องการ นอกจากนัน้ ความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร
มีความส�ำคัญเช่นกัน เนือ่ งจากกระทบต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของ
ผูโ้ ดยสาร แม้วา่ สายการบินมีกระบวนการในการดูแลรับผิดชอบ
และเยียวยาต่อผู้โดยสารในเบื้องต้นและต่อเนื่อง แต่อาจจะ
ไม่เหมาะสมในมุมมองของผู้โดยสาร ดังนั้น ควรมีมาตรการ
หรื อ ข้ อ ก� ำ หนดเป็ นมาตรฐานก� ำ หนดความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
ผู้โดยสารที่ชัดเจน
6. กิ จ กรรมการรอรั บ สั ม ภาระลงทะเบี ย นที่ โ หลดใต้
ท้องเครื่อง (Baggage claim)
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และตัวแทนผู้โดยสารมีความเห็นไปใน
ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ว่ า ปั จ จั ย ที่ ก ระทบต่ อ ความพึ ง พอใจของ
ผูโ้ ดยสารมากทีส่ ดุ คือเรือ่ งสัมภาระสูญหายและความเสียหาย
ของสัมภาระ โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมเห็นว่าสายการบินมีขอ้ จ�ำกัด
ในการชดเชยให้แก่ผู้โดยสารเมื่อเกิดเหตุสัมภาระสูญหาย
และเสี ย หาย ดั ง นั้ น สายการบิ น ควรมี ก ารสื่ อ สารและ
ประสานงานกับผู้โดยสารเพื่อแจ้งข้อมูล และผลการติดตาม
สั ม ภาระลงทะเบี ย นหรื อ สิ น ค้ า ที่ สู ญ หายให้ แ ก่ ผู ้ โ ดยสาร
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ รวมถึงอัตราในการช�ำระค่าเสียหาย
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กพท. โดยต้องสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัตกิ ารรับขนทางอากาศระหว่างประเทศ พ.ศ. 2558
7. กิจกรรมการบริการลูกค้า
ผู้เข้าร่วมประชุมฯ และผู้แทนที่ร่วมเสวนามีความเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยให้ช่องทางการติดต่อสายการบินเป็น
ปัจจัยส�ำคัญที่สุดในกิจกรรมการบริการลูกค้า ซึ่งปัจจุบันมี
ข้อร้องเรียนจากผู้โดยสารเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับสายการบินเป็นจ�ำนวนมาก เนื่องจากบางสายการบินให้
บริการด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI)
นอกจากนี้ การร้องขอเอกสารต่าง ๆ จากสายการบินกระท�ำได้
ค่อนข้างยาก เนื่องจากบางสายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสาร
ด�ำเนินการผ่านทางออนไลน์ แต่ตอ้ งไปขอเอกสารและด�ำเนินการ
ต่าง ๆ ณ เคาน์เตอร์สายการบินในสนามบินเท่านั้น

5. In-flight services
Meeting participants accorded primary importance
to seating comfort in all service classes. In passengers’
opinions, the gap between rows should be reviewed
because a too narrow gap affects passenger comfort
and even health over long-haul flights. Airlines, however,
pointed out that passengers could choose products that
best suited their needs as there were various service
classes. Also accorded importance was in-flight safety
for passengers’ lives and assets. Even though airlines
have prepared measures to ensure safety and deliver
immediate emergency responses for passengers if events
occur, these measures may not seem appropriate in the
eyes of passengers. As a result, airlines should formulate
clearer measures or rules about their responsibility for
passenger safety.
6. Baggage claim
Both meeting participants and panelists reckoned
that lost/damaged baggage had the biggest impacts
on passengers’ satisfaction. According to meeting
participants, many airlines have not compensated
passengers adequately regarding baggage loss and
damages. Airlines should communicate and update
passengers about lost-baggage status and results in
accordance with regulations and provide compensation
in line with the rate approved by CAAT; they should
also comply fully with the International Transport Act
B.E. 2558 (2015).
7. Customer services
Both meeting participants and panelists believed it
was most important for airlines to create channels for
passengers to contact them and receive services. At
present, a number of passengers have complained about
difficulty in contacting airlines as some use automated
telecommunication reply systems. It is also rather difficult
to request documents from airlines because some airlines
do not accept or respond to requests online. Passengers,
as a result, have had to resort to contacting airline
counters at airports.
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ภาคสรุป
การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวแรกที่ส�ำคัญส�ำหรับ
กพท. ในการก� ำ กั บ ดู แ ลทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ รั บ ทราบและ
ท� ำ ความเข้ า ใจทิ ศ ทางการเปลี่ ย นแปลงของประเทศไทย
ในการก�ำกับดูแลด้านคุณภาพบริการสายการบินที่ กพท. จัดท�ำ
และพัฒนาขึ้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของผู้โดยสาร
ในการเลือกใช้บริการสายการบินที่เหมาะสมกับความต้องการ
และความคาดหวังของผู้โดยสาร รวมทั้งน�ำไปสู่การยกระดับ
คุ ณ ภาพบริ ก ารสายการบิ น เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
การแข่ ง ขั น ให้ แ ก่ ส ายการบิ น ของไทย และสายการบิ น
ต่างประเทศทีใ่ ห้บริการในเส้นทางการบินมายังประเทศไทย
โดยผลการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อตัวชี้วัดและเกณฑ์
การประเมินคุณภาพบริการสายการบินที่ได้พัฒนาขึ้น จะน�ำ
ไปสู่การพัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินต่อไป อย่างไรก็ตาม
หากในอนาคต กพท. ได้พัฒนาตัวชี้วัดและเกณฑ์ประเมินที่
เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นนั้น กพท.
จะด�ำเนินการสื่อสารกับสายการบินและประชาชนให้รับทราบ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการน�ำตัวชี้วัดและ
เกณฑ์การประเมินไปใช้ส�ำหรับการประเมินคุณภาพบริการ
สายการบินต่อไป
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Conclusion
The meeting marked CAAT’s first important step on
the economic regulation front in the mission to promote
acknowledgement and understanding of Thailand’s
changing direction with regard to airline service quality.
CAAT has prepared ASQR to educate passengers
about how to choose airlines that properly respond
to their needs and expectations, and to increase the
competitiveness of Thai airlines as well as foreign airlines
that have connections with Thailand.
The exchange of opinions on airline service quality
standards at the meeting will lead to further ASQR
development. CAAT, in the future, may update airline
service quality standard in line with changing contexts
and disseminate any changes to airlines and the public
to ensure confident implementation of ASQR.

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาพื้นทีว่ งั จันทร์
วั ล เลย์ เ ป็ น พื้น ที่ ต ้ น แบบที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ท ดสอบ
ทดลองเพื่อ การวิจั ย และพั ฒ นาอากาศยานซึ่ ง ไม่ มี
นักบิน (UAV Regulatory Sandbox)
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ก�ำหนดให้พื้นที่วังจันทร์
วั ล เลย์ อ.วั ง จั น ทร์ จ.ระยอง เป็ น พื้ น ที่ เ พื่ อ การพั ฒ นา
ด้านนวัตกรรมในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(EECi) ตามนโยบายรั ฐ บาลส� ำ หรั บ การส่ ง เสริ ม ธุ ร กิ จ
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) ซึ่งพบว่ามีธุรกิจ
ด้านการบินและโลจิสติกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม ส่งผลให้
การผลิตและพัฒนาอากาศยานซึง่ ไม่มนี กั บินเป็นหนึง่ ในรูปแบบ
ธุรกิจดังกล่าว ประกอบอากาศยานซึง่ ไม่มนี กั บินเป็นนวัตกรรม
ที่เริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ยังต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนือ่ ง ปตท. จึงประสงค์ให้พนื้ ทีว่ งั จันทร์วลั เลย์ ซึง่ เป็นพืน้ ที่
ที่ ปตท. มีกรรมสิทธิ์ ส�ำหรับการเป็นพื้นที่เพื่อการทดลอง
และพัฒนาอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน และ กพท. ในฐานะของ
หน่วยงานก�ำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศ มีภารกิจ
ในการก�ำกับดูแลและสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินพลเรือน
ส� ำ หรั บ อากาศยานซึ่ ง ไม่ มี นั ก บิ น เป็ น หนึ่ ง ในประเภท
ของอากาศยานที่ กพท. ก� ำ กั บ ดู แ ล ด้ ว ยภารกิ จ ของ
สองหน่ ว ยงานจึ ง เกิ ด ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ การพั ฒ นา
พื้ น ที่ วั ง จั น ทร์ วั ล เลย์ เ ป็ น พื้ น ที่ ต ้ น แบบที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ ท ดสอบทดลองเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นาอากาศยาน
ซึ่ ง ไม่ มี นั ก บิ น (UAV Regulatory Sandbox) โดยมี
การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) วันที่ 24 กรกฎาคม 2563
บันทึกข้อตกลงมีก�ำหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ได้มี
การลงนาม หรือตามที่จะตกลงขยายระยะเวลาออกไป
หลังจากทีไ่ ด้มกี ารลงนามในบันทึกข้อตกลง ได้มกี ารประชุม
หารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ ก� ำ หนดแผนและรู ป แบบการด� ำ เนิ น งาน
ปตท. ได้เชิญ กพท. ไปเยีย่ มชมพืน้ ทีว่ งั จันทร์วลั เลย์ จ.ระยอง
เมือ่ วันที่ 28 กันยายน 2563 เมือ่ ทราบถึงวัตถุประสงค์ประกอบ
การพิจารณาพืน้ ทีจ่ ริงแล้ว ปตท. จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึง
การเป็นพืน้ ที่ Sandbox ของพืน้ ทีว่ งั จันทร์วลั เลย์เพือ่ เชิญผูส้ นใจ
ที่จะท�ำการทดลองและใช้พื้นที่ทำ� การบินทดสอบ โดย ปตท.
จะเป็นผูพ้ จิ ารณาศักยภาพของผูท้ จี่ ะเข้ามาใช้พนื้ ที่ เพือ่ เตรียม
ขออนุญาตต่อ กพท. ในกรณีมกี ารปฏิบตั กิ ารบินทีแ่ ตกต่างจาก
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในประกาศกระทรวงฯ ซึ่งผู้ที่จะท�ำการบิน
จะต้องมีการจัดท�ำแผนการบิน แผนด้านความปลอดภัย แผนการ
ประเมินความเสี่ยง และจัดท�ำผลการท�ำการบินพร้อมปัญหา
และข้อเสนอแนะทีไ่ ด้จากการท�ำการบิน เพือ่ ปตท. จะรวบรวม
น�ำส่งให้ กพท. เป็นข้อมูลในการแก้ปญั หาเป็นรายปี และส่งเสริม
อุตสาหกรรมต่อไป

Cooperation agreement on the development of
Wangchan Valley as a UAV Regulatory Sandbox
PTT Public Company Limited has designated its
Wangchan Valley site in Rayong’s Wang Chan district
as an innovation-development space in the Eastern
Economic Corridor of Innovations (EECi) for supporting
the government policy to promote the New S-Curve.
Aviation and logistics industries, which are components
of the New S-Curve, have spurred the development
and production of unmanned aerial vehicles (UAVs).
As UAVs are becoming increasingly widespread and
high-tech, PTT wishes to use its Wangchan Valley
site for UAV development and experiments. CAAT,
which regulates Thailand’s civil aviation, is required to
oversee and support civil aviation too. Given that UAVs
are also under its supervision, CAAT has agreed with
PTT to develop Wangchan Valley as a UAV Regulatory
Sandbox. The Memorandum of Understanding (MOU)
between CAAT and PTT was signed on 24 July 2020.
It is valid for three years from the date of signing and
may be extended in the future.
After the signing of the MOU, more meetings followed
as both organizations sought to formulate plans and
operational methods. PTT also invited CAAT to visit
Wangchan Valley in Rayong province on 28 September
2020. Following the identification of objectives and
inspection of the actual site by CAAT, PTT started
public relation activities to raise awareness of this UAV
Regulatory Sandbox in the hope of attracting parties
interested in testing UAVs at the site. PTT shall review
the potential of parties interested in the sandbox before
asking CAAT for permission to let them operate there. If
their planned operations differ from conditions laid down
by an applicable ministerial regulation, operators must
submit flight plans, safety plans, risk-assessment plans,
and a report on flight problems as well as recommended
solutions to PTT. It is the duty of PTT to compile such
information and submit it to CAAT on an annual basis to
solve problems and promote the target industry further.
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การจัดท�ำพื้นที่เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินดังกล่าว เป็นการใช้หลักการอนุญาตให้บุคคลอื่นเข้า
ใช้พื้นที่ที่ ปตท. มีกรรมสิทธิ์ แต่ไม่ใช่การก�ำหนดพื้นที่หรือ
ประกาศเขตพืน้ ทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ ยังเป็นการปฏิบตั ติ ามประกาศ
กระทรวงคมนาคมฯ อยู่ ในกรณีที่ผู้ที่จะเข้ามาท�ำการบินเพื่อ
การทดสอบทดลองไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน
ประกาศกระทรวงคมนาคมฯ ได้ ต้องด�ำเนินการขออนุญาต
ปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขที่ก�ำหนดตามข้อ 17 ของประกาศ
กระทรวงคมนาคมฯ เพือ่ ให้ กพท. อนุญาต โดย ปตท. ในฐานะ
เจ้าของพื้นที่จะเป็นผู้ด�ำเนินการควบคุมดูแลผู้ที่เข้ามาใช้
พื้นที่ ก�ำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย มาตรการใน
การลดความเสีย่ งและผลกระทบต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดขึน้ กับการท�ำ
การบินเหนือพืน้ ทีข่ อง ปตท. การจัดตัง้ พืน้ ที่ UAV Regulatory
Sandbox จึงยังคงเป็นการก�ำกับดูแลทีส่ ามารถเกิดการพัฒนา
ในอุตสาหกรรมได้
หลังจากที่ ปตท. ประชาสัมพันธ์ Sandbox แล้ว มีผู้สนใจ
ติดต่อเพื่อขอใช้พื้นที่จ�ำนวนหนึ่ง ซึ่ง ปตท. ก�ำลังพิจารณา
เลือกผู้ที่มีศักยภาพในการเข้าใช้พื้นที่และจะด�ำเนินการแจ้ง
กพท. ให้พิจารณาการอนุญาตกรณีต้องมีการปฏิบัติแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่ก�ำหนดในประกาศกระทรวงคมนาคม ต่อไป
ปตท. คาดการณ์ว่าจะสามารถเสนอให้ กพท. พิจารณาได้
ประมาณเดือนมีนาคม 2564

The preparation of space for UAV research and
development is based on allowing other parties to use
PTT’s compound. However, the space has not been
declared a special zone. Operations conducted inside
the sandbox are still subject to the Transport Ministry’s
regulation. If users of the sandbox’s space are unable
to comply with the regulation, they shall have to seek
permission to operate in different ways under Item 17
of the regulation. Authorization power lies with CAAT.
PTT, as the owner of the sandbox’s land, shall control
all users of space to ensure they comply with safety
standards and implement measures to reduce risks
and unwanted impacts while flying their UAVs over
PTT’s Wangchan Valley. The establishment of the UAV
Regulatory Sandbox not only enables the supervision
of UAV development, but it also encourages the
development of this industrial sector.
After PTT started promoting the sandbox, several
parties expressed interest. PTT is now in the process of
choosing the parties with potential to join the sandbox. If
operators plan to operate in a way that differs from the
Transport Ministry’s specifications, their case shall be
submitted before CAAT for review. PTT plans to submit
the list of qualified candidates for CAAT to consider in
March 2021.

โครงการพัฒนาพื้นที่ EECi@วังจันทร์วัลเลย์ เป็นพื้นที่ต้นแบบเพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ (UAV Regulatory Sandbox)
Development of the Wangchan Valley as a UAV Regulatory Sandbox
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ประกาศส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรือ นแห่ ง ประเทศไทย
เรื่อง การอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภท
อากาศยานซึง่ ควบคุมการบินจากภายนอกบินเข้าพื้นที่
หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok City พ.ศ. 2563
เนื่องจากผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานมีการขอยกเว้น
เงื่อนไขระหว่างท�ำการบินในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VT R1
Bangkok City เป็ นจ� ำ นวนมาก ซึ่ ง แนวทางปฏิ บัติ ข อง
กพท. ที่ผ่านมา คือ หากผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน
ได้รับอนุญาตจากเจ้าของพื้นที่ท่ีจะท�ำการบินแล้ว กพท.
จะพิจารณาอนุญาตให้ปฏิบัติการบินในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ
VT R1 Bangkok City ได้ แต่การขออนุญาตและอนุญาตนั้น
ด�ำเนินการในรูปแบบเอกสารซึ่งต้องใช้เวลาในการด�ำเนินงาน
และอาจไม่ทันต่อการท�ำการบินจริง นอกจากนี้ยังมีเอกสาร
ทีใ่ ช้ประกอบการพิจารณาเป็นจ�ำนวนมาก และมีการขออนุญาต
ในการปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขในข้อดังกล่าวเป็นจ�ำนวน
มาก จึงจ�ำเป็นต้องออกประกาศส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย เรื่อง การอนุญาตให้อากาศยานซึ่งไม่มี
นักบิน ประเภทอากาศยาน ซึง่ ควบคุมการบินจากภายนอกบิน
เข้าพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok City ปี 2563
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยาน
สามารถขอปฏิบตั แิ ตกต่างจากเงือ่ นไขระหว่างท�ำการบิน กรณี
ห้ามท�ำการบินในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok City
ที่ก�ำหนดตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์
การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยาน
ซึ่งไม่มีนักบิน ประเภทอากาศยานที่ควบคุมจากภายนอก
พ.ศ. 2558 ได้สะดวกขึ้น แต่ยังคงมีมาตรฐานความปลอดภัย
กพท. จึงได้รวบรวมปัญหาและจ�ำนวนผู้ที่ขออนุญาตปฏิบัติ
แตกต่างจากเงือ่ นไขระหว่างท�ำการบินในพืน้ ที่ VT R1 Bangkok
City และจัดท�ำร่างประกาศฯ เพือ่ อนุญาตให้ทำ� การบินในพืน้ ที่
หวงห้ามเฉพาะ VT R1 Bangkok City พร้อมจัดท�ำแบบ
การแจ้งขอปฏิบัติแตกต่างจากเงื่อนไขแนบท้ายประกาศฯ
เพื่อให้ผู้ขออนุญาตสามารถแจ้งการท�ำการบินได้สะดวกเป็น
รูปแบบเดียวกัน เนื้อหาและเอกสารแนบครบถ้วนเพียงพอต่อ
การพิจารณาของ กพท. โดยสามารถแจ้งขออนุญาตได้ทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ก่อนการท�ำการบินตามที่ขอนุญาต
5 วันท�ำการ และ กพท. จะแจ้งให้สามารถท�ำการบินได้หรือไม่
ก่อนวันท�ำการบิน พร้อมแจ้งศูนย์ต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบิน ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

CAAT Announcement on Permission for Flight of
Unmanned Aerial Vehicles in Remotely Piloted
Aircraft Category in VT R1 Bangkok City B.E.
2563 (2020)
A number of operators/launchers of UAVs requested
exemption from flying requirements associated with
the Restricted Area of VT R1 Bangkok City. Based
on CAAT guidelines, UAV operators/launchers should
seek permission from the owner of the area over which
their UAVs would fly before submitting a request for
CAAT to approve flights in the Restricted Area. Such a
request must be handwritten. This therefore takes time
and considerable paperwork, delaying permission for
the planned flight operations. As CAAT had received a
huge number of such requests, it decided to issue CAAT
Announcement on Permission for Flight of Unmanned
Aerial Vehicles in Remotely Piloted Aircraft Category in
VT R1 Bangkok City B.E. 2563 (2020).
To facilitate UAV flights that differ from flying
conditions normally allowed in the Restricted Area
pursuant to the Transport Ministry’s Announcement on
UAV Permit Guideline and Conditions B.E. 2558 (2015)
and to maintain safety standards, CAAT has compiled
records of problems and the number of operators/
launchers seeking exemption from flying requirements
associated with the Restricted Area for the drafting of
the CAAT Announcement on Permission for Flight of
Unmanned Aerial Vehicles in Remotely Piloted Aircraft
Category in VT R1 Bangkok City. CAAT also prepared
a form as an attachment so that applicants seeking
permission can easily present their request with adequate
information and documents for CAAT review. Moreover,
CAAT has decided to allow applicants to seek permission
via email. This announcement requires applicants to
submit their request at least five days ahead of the
scheduled flight. CAAT will inform them of its decision
before the date of the scheduled flight and report their
case to the Anti-Drone Center of the National Police
Office for reference.
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Duration
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
The draft announcement was proposed in January
   เริม่ เสนอร่างประกาศฯ เดือนมกราคม 2563 และประกาศฯ
2020. It became effective on 14 May 2020.
มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 14 พฤษภาคม 2563
ผลการปฏิบัติงาน
หลังจากทีป่ ระกาศฯ มีผลใช้บงั คับพบว่า ผูย้ นื่ ค�ำขออนุญาต
ได้ รั บ การพิ จ ารณาเอกสารแนบตามแบบค� ำ ขอท� ำ การบิ น
ในพื้นที่หวงห้ามเฉพาะ VTR1 Bangkok City ภายใน 5 วัน
ท�ำการ ก่อนท�ำการบินจริง 1 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั เอกสารถูกต้อง
และครบถ้วนทุกราย และพบว่าผูข้ ออนุญาตได้รบั ความสะดวก
มากขึ้น โดยไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องการขออนุญาต
ท�ำการบินดังกล่าว

ประกาศ กพท.ฯ
CAAT Announcement

ขอบเขตพื้นที่ห้ามบิน VT R1 Bangkok City
Restricted Area of VT R1 Bangkok City
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Operational results
After the announcement came into effect, all
applicants successfully submitted their requests with the
complete set of required documents. They also received
a response within five working days and at least one
day ahead of the planned flight. The announcement has
made life much easier for applicants and no complaints
have been received.

แบบแจ้งการท�ำการบินแนบท้ายประกาศฯ
Form attached to the announcement

ที่มา : https://news.mthai.com
Source: https://news.mthai.com

แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ และ
แผนอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ
1. การจั ด ท� ำ แผนรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น
พลเรือนแห่งชาติ
เพือ่ ให้เป็นไปตามอนุสญั ญาว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ  ค.ศ. 1944  ภาคผนวก 17 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัย
ในการบินพลเรือน ข้อ 3.1.1 ที่ก�ำหนดให้รัฐภาคีต้องจัดท�ำ
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National
Civil Aviation Security Programme: NCASP) เพื่อเป็น
การก�ำหนดกรอบและแนวทางในการปกป้องการบินพลเรือน
ของไทยให้มคี วามปลอดภัยจากการกระท�ำอันเป็นการแทรกแซง
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานสากลทีเ่ กีย่ วข้อง ประกอบกับ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา
50/16 ก�ำหนดให้ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จั ด ท� ำ แผนรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ
เพื่ อ เป็ น แนวทางในการรั ก ษาความปลอดภั ย และป้ อ งกั น
การบินพลเรือนจากการกระท�ำอันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย โดยค�ำนึงถึงความปลอดภัย ความสม�ำ่ เสมอ และ
ความมีประสิทธิภาพของการท�ำการบิน    
แผนรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรือ นแห่ ง ชาติ
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในปี 2563 2 ครั้ง ได้แก่
1. แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2563 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 7 เมษายน 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ให้เป็นไปตามภาคผนวก 17 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 16 (Annex
17 Amendment 16) ของอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 และเพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจสอบขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศตามโครงการ Universal
Security Audit Programme - Continuous Monitoring
Approach (USAP-CMA) ซึ่งเข้าตรวจสอบประเทศไทย
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2563
2. แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 3 พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุง
เนือ้ หาของแผนให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ

National Civil Aviation Security Programme and
National Civil Aviation Facilitation Programme
1. Preparations for the National Civil Aviation
Security Programme
Preparations were made to comply with Item 3.1.1
of the Convention on International Civil Aviation 1994
Annex 17 that requires state members to draw up their
National Civil Aviation Security Programme (NCASP)
and to formulate frameworks and guidelines to protect
Thailand’s civil aviation operations against acts of
unlawful interference, uphold their efficiency, and ensure
compliance with applicable laws, rules, regulations, and
international standards. Pursuant to Article 50/16 of
the Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 (2019), an
amendment of the Air Navigation Act B.E. 2497 (1954),
CAAT has the duty to prepare the NCASP to provide
civil aviation security guidelines and protect civil aviation
operations against acts of unlawful interference with
emphasis on aviation security, consistency and efficiency.
The NCASP was revised twice in 2020 as follows:
1. Version 2 of the National Civil Aviation Security
Programme B.E. 2560 (2017) or Amendment 2 B.E.
2563 (2020) became effective on 7 April 2020 to
ensure compliance with Annex 17 Amendment 16 of
the Convention on International Civil Aviation that took
effect on 16 November 2018 and to make preparations
for the audit by the ICAO under the Universal Security
Audit Program - Continuous Monitoring Approach (USAPCMA) project. The audit of Thailand’s civil aviation took
place in February 2020.
2. Version 3 of the National Civil Aviation Security
Programme B.E. 2560 (2017) or Amendment 3 B.E. 2563
(2020) became effective on 1 February 2021 to ensure
compliance with the Air Navigation Act (Version 14)
B.E. 2562 (2019), relevant secondary laws, and Annex
17 Amendment 17 of the Convention on International
Civil Aviation that took effect on 30 July 2020. This
amendment also addressed flaws identified by the ICAO
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(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563 และกฎหมายล�ำดับรองอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งให้เป็นไปตามภาคผนวก 17 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 17
(Annex 17 Amendment 17) ของอนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ย
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่
30 กรกฎาคม 2563 พร้อมทั้งแก้ไขเนื้อหาตามข้อบกพร่อง
ทีต่ รวจพบ (Finding) จากการตรวจสอบขององค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศตามโครงการ USAP-CMA และเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของผู้ด�ำเนินการที่เกี่ยวข้อง
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1. แผนรักษาความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 2 พ.ศ. 2563 เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่
เดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบกับการแก้ไขแผน
เมือ่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 และเสนอต่อคณะกรรมการการ
บินพลเรือน ซึ่งคณะกรรมการการบินพลเรือนมีมติเห็นชอบ
การแก้ไขแผน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการการบินพลเรือน
เรื่ อ ง แผนรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563
2. แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2563 เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่
เดือนเมษายน 2563 โดยคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน
2563 และวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2563 และได้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการการบินพลเรือน ซึง่ คณะกรรมการการบินพลเรือน
มีมติเห็นชอบกับแก้ไขแผน จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการ
การบินพลเรือน เรือ่ ง แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563
รูปแบบการด�ำเนินงาน
ส� ำ นั ก งานการบิน พลเรือ นแห่งประเทศไทย โดยฝ่ าย
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอ�ำนวยความสะดวก
ในการบินพลเรือนได้จัดท�ำแผนรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนแห่งชาติ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
รักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ก่อนเสนอต่อ
คณะกรรมการการบินพลเรือนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนรักษา
ความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ ใ ห้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ
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during its audit, which was conducted as a part of the
USAP-CMA project and sought to increase the work
efficiency of relevant operators.
Duration
1. Preparations for Amendment 2 started in February
2019. The National Civil Aviation Security Board approved
the proposed amendment on 11 November 2019 and
later submitted it to the Civil Aviation Board (CAB). After
CAB granted approval, the CAAT Announcement on
National Civil Aviation Security Programme B.E. 2563
(2020) was issued on 7 April 2020.
2. Preparations for Amendment 3 started in April
2020. The National Civil Aviation Security Board
approved the proposed amendment on 25 June 2020.
It was submitted to CAB on 8 July 2020. After CAB
granted approval, the CAAT Announcement on National
Civil Aviation Security Programme B.E. 2563 (2020) was
issued on 3 December 2020.
Work process
CAAT via its Aviation Security and Facilitation
Standards Department prepared the NCASP. The draft
program was approved by the National Civil Aviation
Security Board before it was submitted to CAB to
consider and approve. After the NCASP took effect,
CAAT was authorized to monitor, in coordination with
relevant agencies, its implementation. If an operator
fails to comply with the NCASP, CAAT’s director general
may issue a measure to enforce compliance. Failure to
comply with the measure may constitute a crime under
the Air Navigation Act. The NCASP features:
1.1 Objectives of the NCASP
1.2 Definitions
1.3 Distribution and amendments of documents
1.4 Relevant laws
1.5 Delegation of responsibilities

โดยเมื่อแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
มีผลใช้บงั คับแล้ว ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมี
อ�ำนาจหน้าทีต่ ดิ ตาม ประสานงาน และขับเคลือ่ นให้มกี ารปฏิบตั ิ
ตามแผน ทัง้ นี้ หากปรากฏว่าผูด้ ำ� เนินการรายใดไม่ปฏิบตั ติ าม
แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ ผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอาจพิจารณาออก
มาตรการบังคับให้ปฏิบัติตามแผน ซึ่งการฝ่าฝืนค�ำสั่งก�ำหนด
มาตรการอาจถูกด�ำเนินคดีภายใต้พระราชบัญญัติการเดิน
อากาศ  โดยแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
ประกอบด้วยเนื้อหาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 วัตถุประสงค์ของแผนรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือนแห่งชาติ (NCASP)
1.2 นิยามศัพท์
1.3 การแจกจ่ายและการแก้ไขเอกสาร
1.4 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.5 การแบ่งความรับผิดชอบ
1.6 การประสานงานและการสื่อสาร
1.7 มาตรการการรั ก ษาความปลอดภั ย เชิ ง ป้ อ งกั น
สนามบินอากาศยาน การบินทัว่ ไป และบริเวณติดตัง้ เครือ่ งช่วย
การเดินอากาศ
1.8 การควบคุมการรักษาความปลอดภัยของบุคคลและ
สิ่งของที่ขึ้นบนอากาศยาน
1.9 เครื่องมือรักษาความปลอดภัย
1.10 การฝึกอบรมด้านการรักษาความปลอดภัยการบิน
พลเรือน
1.11 การบริหารจัดการเกี่ยวกับการตอบสนองการกระท�ำ
อันเป็นการแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
1.12 การประเมินประสิทธิผล
1.13 การปรับแผนรักษาความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุ
1.14 การเงิน

1.6 Coordination and communications
1.7 Security measures for airports, aircraft, general
aviation, and air navigation installation areas
1.8 Security control for air passengers/items
boarding aircraft
1.9 Security tools
1.10 Civil aviation security training
1.11 Management of responses to acts of unlawful
interference
1.12 Evaluation of effectiveness
1.13 Adjustment of security plan/response plan
1.14 Finance
Operational results
Version 3 of the National Civil Aviation Security
Programme B.E. 2560 (2017) or Amendment 3 B.E.
2563 (2020), became effective on 1 February 2021.

ผลการปฏิบัติงาน
แผนรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 3 พ.ศ. 2563 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
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2. การจัดท�ำแผนอ�ำนวยความสะดวกในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14)
พ.ศ. 2562 มาตรา 50/42 ก�ำหนดให้สำ� นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยจัดท�ำ  พัฒนา และด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ เพื่อเป็น
กรอบและแนวทางให้หน่วยงานทางศุลกากร ตรวจคนเข้าเมือง
สาธารณสุข และหน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง สนับสนุน
แก้ไข ปัญหาตามความจ�ำเป็นในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. การอ�ำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นทีข่ องอากาศยาน
สมาชิกลูกเรือ ผู้โดยสารสินค้า ไปรษณียภัณฑ์ และคลังสินค้า
โดยการขจัดอุปสรรคและความล่าช้าที่ไม่จ�ำเป็น
2. การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและคุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร
ด้านการขนส่งทางอากาศของพลเรือน พร้อมทัง้ สนับสนุนให้มี
การพัฒนาแนวคิดในการแก้ปญั หาด้านการอ�ำนวยความสะดวก
ในการบินพลเรือน
3. การประสานผลประโยชน์ ข องทุ ก หน่ ว ยงานที่
เกี่ ย วข้ อ งในการอ� ำ นวยความสะดวกการสนั บ สนุ น ให้ เ กิ ด
ความปลอดภัยในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจนสร้างความน่าเชื่อถือ
และมีศักยภาพของภาคอุตสาหกรรมการบิน
แผนอ� ำ นวยความสะดวกในการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับ
ตัง้ แต่วนั ที่ 7 กุมภาพันธ์  2563 มีวตั ถุประสงค์ในการปรับปรุง
แก้ไข ดังนี้
1. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง องค์ ป ระกอบคณะกรรมการอ� ำ นวย
ความสะดวกในการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ ใ นแผนอ� ำ นวย
ความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยเพิ่มเติมผู้แทน
กองทั พ อากาศ และผู ้ แ ทนสภาอุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย ว
แห่งประเทศไทย เป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ
2. เพื่อเพิ่มเติมอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ�ำนวย
ความสะดวกในการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
องค์ ป ระกอบและอ� ำ นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการอ� ำ นวย
ความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติตามค�ำสัง่ คณะกรรมการ
การบินพลเรือน ที่ 3/2562 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวย
ความสะดวกการบินพลเรือนแห่งชาติ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562
3. เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง แผนอ� ำ นวยความสะดวกในการบิ น
พลเรือนแห่งชาติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ ารเดินอากาศ
(ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
4. เพื่อเพิ่มเติมกฎหมายของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนให้ครอบคลุม
และเป็นปัจจุบัน
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2. Preparation of the National Civil Aviation
Facilitation Programme (NCAFP)
Article 50/42 of the Air Navigation Act (No. 14)
B.E. 2562 (2019), which is an amendment of the Air
Navigation Act B.E. 2497 (1954), stipulates that CAAT
shall prepare, develop and implement the NCAFP that
serves as a guideline and framework for customs,
immigration, public-health and other relevant authorities
in providing support or solving problems in the following
areas:
1. Facilitating movements of aircraft, air crew, air
passengers, air cargo, air mail, and in warehouses by
removing obstacles that cause unnecessary delays;
2. Increasing the efficiency and quality of civil aviation
services and supporting conceptual development that can
solve problems related to civil aviation facilitation;
3. Coordinating for the interests of all authorities
involved in facilitating civil aviation, raising safety
standards, and enhancing the credibility and potential
of the aviation industry.
The NCAFP, which was amended for the first time
in 2020, became effective on 7 February 2020 with the
following objectives:
1. To improve the structure of the National Civil
Aviation Facilitation Board in the NCAFP by adding
a representative of the Royal Thai Air Force and a
representative of the Tourism Council of Thailand to the
board;
2. To increase the authority of the National Civil
Aviation Facilitation Board in line with the components
and authority of the National Civil Aviation Facility
Board mentioned in CAAT Order No. 3/2562 on the
Appointment of the National Civil Aviation Facilitation
Board dated 4 July 2019;
3. To revise the NCAFP for compliance with the Air
Navigation Act (No. 14) B.E. 2562 (2019); and
4. To add relevant laws invoked by other authorities
but related to civil aviation facilitation for updated and
comprehensive reference.

ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
แผนอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ.
2560 ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2563 เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่เดือน
ตุลาคม 2562 โดยคณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวกในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ มีมติเห็นชอบเมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
และได้เสนอต่อคณะกรรมการการบินพลเรือน ซึง่ คณะกรรมการ
การบินพลเรือนมีมติเห็นชอบกับแก้ไขแผน จึงได้ออกประกาศ
คณะกรรมการการบินพลเรือน เรือ่ ง แผนรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์
2563
รูปแบบการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยฝ่ายมาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยและการอ�ำนวยความสะดวกในการบิน
พลเรือนได้จัดท�ำแผนอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน
แห่งชาติ โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการอ�ำนวย
ความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ ก่อนเสนอต่อคณะกรรมการ
การบินพลเรือนเพื่อพิจารณาอนุมัติแผนอ�ำนวยความสะดวก
ในการบินพลเรือนแห่งชาติให้มผี ลใช้บงั คับ โดยเมือ่ แผนอ�ำนวย
ความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติมีผลใช้บังคับแล้ว
คณะกรรมการอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ
จึงมีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง อั น ประกอบด้ ว ยหน่ ว ยงานด้ า นการอ� ำ นวย
ความสะดวกในการเข้าออกประเทศ การท่องเทีย่ ว การพาณิชย์
การต่างประเทศ และผู้ประกอบการต่าง ๆ รวมถึงผู้ให้บริการ
ภาคพื้น และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อด�ำเนินการให้เป็นไปตาม
แผนอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ โดยแผน
อ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติ ประกอบด้วย
เนื้อหาด้านต่าง ๆ ดังนี้
1.1 นิยามศัพท์
1.2 การแจกจ่ายและการแก้ไขเอกสาร
1.3 วัตถุประสงค์ของแผนอ�ำนวยความสะดวกในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ
1.4 มาตรฐานระหว่างประเทศและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
1.5 การบริหารจัดการแผนอ�ำนวยความสะดวกในการบิน
พลเรือนแห่งชาติ
1.6 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของหน่วยงาน
อ�ำนวยความสะดวกต่าง ๆ

Duration
Preparations for the first amendment of the NCAFP,
which became effective in 2020, started in October 2019.
The National Civil Aviation Facilitation Board approved
this proposed amendment on 12 November 2019. The
draft was then presented to CAB. After receiving approval
from the CAB, the CAAT Announcement on the National
Civil Aviation Security Program was issued on 7 February
2020.
Work process
CAAT via its Aviation Security and Facilitation
Standards Department (SFD) prepared the NCAFP.
After this program won the approval of the National
Civil Aviation Facilitation Board, it was submitted to
CAB for review and approval. After approval from
CAB, the NCAFP became effective. The National Civil
Aviation Facilitation Board then received the authority to
coordinate with relevant authorities namely authorities in
charge of immigration, tourism, commerce, and foreign
affairs, as well as with operators including ground service
providers and other organizations for implementation of
the program. NCAFP features:
1.1 Definition
1.2 Distribution and amendments of documents
1.3 Objectives of the NCAFP
1.4 Relevant international standards and laws
1.5 Management of the NCAFP
1.6 Roles, duties, and responsibilities of facilitation
authorities
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ผลการปฏิบัติงาน
แผนอ� ำ นวยความสะดวกในการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ชาติ
พ.ศ. 2560 ฉบับแก้ไขครัง้ ที่ 1 พ.ศ. 2563 มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563  
ทัง้ นี้ เมือ่ แผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ
และแผนอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือนแห่งชาติมีผล
ใช้บงั คับแล้ว จะเป็นกรอบในการด�ำเนินงานให้กบั ผูด้ ำ� เนินการ
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องในการปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามทีแ่ ผนก�ำหนดไว้
รวมทัง้ เป็นกรอบและแนวทางในการก�ำกับดูแลให้กบั ส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยในการก�ำกับดูแลมาตรฐาน
การรั ก ษาความปลอดภั ย และการอ� ำ นวยความสะดวกใน
การบินพลเรือนต่อไป โดย SFD ได้ด�ำเนินการเผยแพร่แผนฯ
ทัง้ สองฉบับลงใน เว็บไซต์ ของ กพท. และในระบบ Avsec Portal
ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบแล้ว

Operational results
Amendment 1 of the National Civil Aviation
Facilitation Programme, B.E. 2560 (2017) became
effective on 7 February 2020.
After the NCASP and the NCAFP took effect,
operators and relevant parties were provided with
frameworks in pursuit of the programs’ objectives. These
programs have also given CAAT supervisory frameworks
and guidelines for civil aviation security and facilitation.
The SFD has already posted the two programs on
CAAT’s website as well as the Avsec Portal to inform
all relevant parties of their contents.

การด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพด้านการรักษา
ความปลอดภัยการบินพลเรือนประจ�ำปี 2563
กพท. ได้ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพแก่ผู้ด�ำเนินการ
สนามบิน ผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ ตัวแทนควบคุม การไปรษณีย์
ควบคุม และผูใ้ ห้บริการจราจรทางอากาศ ผ่านการด�ำเนินกิจกรรม
ควบคุมคุณภาพเพือ่ ติดตามก�ำกับดูแลและควบคุมการด�ำเนินการ
ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนของประเทศ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่กิจกรรม
ดังต่อไปนี้
- การตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
ทั้งระบบ (Security Audit)
- การตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
เฉพาะด้าน (Security Inspection)
- การทดสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
(Security Test)
- การส�ำรวจมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
(Security Survey)

Quality control work for civil aviation security
in 2020
CAAT carried out quality control (QC) activities for
airport operators, air operators, regulated agents, postal
regulated authority, and air navigation service providers
for supervisory and control purposes to ensure the quality
of Thailand’s civil aviation security. These QC activities
were:
- Security Audit
- Security Inspection
- Security Test
- Security Survey

Summary
CAAT prepared and implemented the AVSEC Annual
Quality Control Activity Plan: QCP. For implementation,
CAAT conducted QC activities for all operators who are
obliged to comply with laws, regulations, announcements,
รายละเอียดโดยสรุป
rules, the NCASP, the National Civil Aviation Security
กพท. ได้จัดท�ำแผนการด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพ Training Programme (NCASTP), and the National Civil
ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนประจ�ำปี (AVSEC Aviation Security Quality Control Programme (CASQCP).
Annual Quality Control Activity Plan: QCP) และได้ The QC activities comprised:
ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพตามแผนดังกล่าวแก่ผดู้ ำ� เนินงาน
(Operators) ทัง้ หมดทีม่ หี น้าทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ ห้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และข้อก�ำหนดในแผนรักษา
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ความปลอดภัยในการบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil
Aviation Security Programme : NCASP) แผนฝึกอบรม
การรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ (National
Civil Aviation Security Training Programme
: NCASTP) และแผนควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนแห่งชาติ (National Civil Aviation Security
Quality Control Programme : NCASQCP) โดยได้ด�ำเนิน
กิจกรรมควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัย ดังนี้
1. ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพในรูปแบบการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งระบบ (Audit) และ
การตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเฉพาะ
ด้าน (Inspection) กับผู้ด�ำเนินการสนามบินและผู้ให้บริการ
จราจรทางอากาศ ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
1.1 ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมควบคุ ม คุ ณ ภาพกั บ ผู ้ ด� ำ เนิ น การ
สนามบินจ�ำนวน 24 แห่ง โดยเป็นการตรวจสอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Inspection) จ�ำนวน
35 ครั้ง และการส�ำรวจ (Survey) จ�ำนวน 2 ครั้ง
1.2 ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพให้แก่ผใู้ ห้บริการจราจร
ทางอากาศจ�ำนวน 6 แห่ง โดยเป็นการตรวจสอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ (Audit) จ�ำนวน 6 ครั้ง
2. ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพในรูปแบบการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย ทั้งระบบ (Audit) และ
การตรวจสอบมาตรฐานด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
เฉพาะด้าน (Inspection) แก่ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ ตัวแทน
ควบคุมและการไปรษณีย์ควบคุม ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
2.1 ด� ำ เนิ น กิ จ กรรมควบคุ ม คุ ณ ภาพกั บ ผู ้ ด� ำ เนิ น การ
เดินอากาศที่จดทะเบียนสัญชาติไทย จ�ำนวน 10 สายการบิน
โดยเป็นการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือนทั้งระบบ (Audit) จ�ำนวน 10 ครั้ง และ
การตรวจสอบมาตรฐานด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย
เฉพาะด้าน (Inspection) จ�ำนวน 13 ครั้ง
2.2 ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพกับผู้ด�ำเนินการเดิน
อากาศที่มีเที่ยวบินเข้าออกระหว่างประเทศที่ปฏิบัติการอยู่
ณ สนามบินภูเก็ต จ�ำนวน 10 สายการบิน โดยเป็นการตรวจสอบ
มาตรฐานด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย การบิ น พลเรื อ น
เฉพาะด้าน (Inspection) จ�ำนวน 10 ครั้ง
2.3 ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพกับตัวแทนควบคุม
จ�ำนวน 7 แห่ง โดยเป็นการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษา
ความปลอดภัยทัง้ ระบบ (Audit) จ�ำนวน 8 ครัง้ และการตรวจสอบ
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน (Inspection)
จ�ำนวน 7 ครั้ง

1. Details of the security audits and security
inspections for airport operators and air operators in
2020:
1.1 QC activities for 24 airport operators, covering
35 security inspections and two security surveys;
1.2 QC activities for six air navigation service
providers, covering six security audits.
2. Details of the security audits and security
inspections for air operators, regulated agents and postal
regulated authority in 2020:
2.1 QC activities for 10 Thai air operators, covering
10 security audits and 13 security inspections;
2.2 QC activities for 10 air operators with
international flights to and from Phuket Airport, covering
10 security inspections;
2.3 QC activities for seven regulated agents,
covering eight security audits and seven security
inspections;
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2.4 ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพกับการไปรษณีย์
ควบคุม จ�ำนวน 1 แห่ง โดยเป็นการตรวจสอบมาตรฐาน
ด้านการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ 1 ครั้ง (Audit)
3. ด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพในรูปแบบการทดสอบ
มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย (Security Test)
กับผู้ด�ำเนินการ ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
3.1 ท�ำการทดสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
ผู้ด�ำเนินการสนามบิน จ�ำนวน 82 ครั้ง                  
3.2 ท�ำการทดสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
ผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ จ�ำนวน 6 ครั้ง
3.3 ท�ำการทดสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัย
ตัวแทนควบคุมและการไปรษณีย์ควบคุม จ�ำนวน 4 ครั้ง
3.4 ท�ำการทดสอบด้านการรักษาความปลอดภัยผู้ให้
บริการจราจรทางอากาศ จ�ำนวน 14 ครั้ง
4. ด�ำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
พนักงานตรวจค้นทีไ่ ด้รบั การรับรอง (Certified Screener) จาก
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ภายใต้สังกัดของ
ผูด้ ำ� เนินงานด้านการบินหรือหน่วยงานผูใ้ ห้บริการด้านการรักษา
ความปลอดภัยที่ได้รับการว่าจ้างโดยผู้ด�ำเนินงานด้านการบิน
ต่าง ๆ เป็นจ�ำนวนทั้งสิ้น 812 คน
หมายเหตุ : แผนการด�ำเนินกิจกรรมควบคุมคุณภาพของ
แต่ละกองมีการเสนออนุมัติปรับเปลี่ยนเนื่องจากเหตุการณ์
โรคระบาด COVID-19
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2.4 QC activities for one postal regulated authority,
covering one security audit.
3. For QC, the following security tests were
conducted in 2020:
3.1 A total of 82 security tests were conducted for
airport operators;
3.2 A total of six security tests were conducted for
air operators;
3.3 A total of four security tests were conducted
for regulated agents and postal regulated authority; and
3.4 A total of 14 security tests were conducted for
air navigation service providers.
4. Audits were carried out to check the work
efficiency of 812 certified screeners or screeners certified
by CAAT, who had worked for aviation operators or their
security service providers.
Note: The QC plans of each division have been amended
due to the COVID-19 situation.

ด้านการบริหารองค์กร

Organizational Management
การบริหารองค์กร
กพท. ได้ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยเฉพาะด้านการอบรมบุคลากรขององค์กรทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับพนักงานจนถึงผู้บริหาร หรือแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญ ก็ยังต้อง
ได้รับการอบรมและเรียนรู้อยู่สม�่ำเสมอ นอกจากเสริมสร้าง
ความรู้แล้ว กพท. ยังมีโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรให้เติบโต และแข็งแรงจากภายใน
เพื่อพร้อมต่อการเป็นผู้รักษามาตรฐาน (Standard Assurer)
ในอุตสาหกรรมการบินของไทย

Organizational Management
CAAT places importance on human resource
development. Training is regularly provided to enhance
the knowledge of personnel - be they staff, executives,
or even experts. In addition, several initiatives have been
implemented to promote organizational culture to ensure
that the organization grows stronger from within and is
ready to act as the national “standard assurer” of the Thai
civil aviation industry.

การฝึกอบรม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์แผนยุทธศาสตร์ของ กพท.
ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ในการเป็นศูนย์กลางข้อมูล และองค์ความรู้
ด้านการบินเพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
กพท. ได้จัดท�ำสื่อโครงการแบ่งปันความรู้ด้านการบิน (KM
Sharing Project) ในรูปแบบวีดทิ ศั น์ผา่ นทางระบบ e-Learning
เพือ่ แบ่งปันความรูด้ า้ นการบินทีม่ คี ณ
ุ ค่าให้กบั พนักงานภายใน
องค์กร โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสายงานตามพันธกิจ
ของ กพท. มีเนื้อหาจากฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

Training
To fulfil Strategy 5 of the CAAT Strategic Plan, which
envisages CAAT as an aviation knowledge and information
center that promotes research and development as well
as innovation development in the aviation industry,
CAAT has implemented the Knowledge Management
(KM) Sharing Project under which videos are produced
to provide CAAT staff with aviation information; they are
presented via an e-learning program. Experts are available
to share knowledge about the following different fields of
CAAT’s functions:
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1. ฝ่ายพิธีการบิน (FFD): อากาศยานไร้คนขับหรือโดรน
(Drone) และกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
2. ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน (AIR):
วิศวกรรมการบิน และการแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ของกองตรวจสอบผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ (AO)
3. ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และการอ�ำนวย
ความสะดวกในการบิ น พลเรื อ น (SFD): การท� ำ งาน
ด้านการรักษาความปลอดภัย และการอ�ำนวยความสะดวกใน
การบินพลเรือน ในส่วนของกองการรับรองมาตรฐานบุคคล
(SC) กระบวนการรับรองวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน    
4. ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS): ลักษณะงาน
ด้าน Air Navigation Services ต่าง ๆ ในการก�ำกับดูแล
การบินพลเรือน
5. ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (OPS): มาตรฐานปฏิบัติ
การบิน กระบวนการการรับรองผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ (Air
Operator Certification Process) ในส่วนของ Phase 1
Pre-application Phase
6. ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (AGA): การปฏิบัติงานต่าง ๆ
ภายในสนามบิน รวมถึงมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับแผนฉุกเฉิน
และการกู้ภัย และดับเพลิงภายในสนามบิน
โครงการแบ่งปันความรูด้ า้ นการบิน (KM Sharing Project)
ถือเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจและการเชื่อมโยงภาพรวม
ของอุตสาหกรรมการบิน และการปฏิบัติงานในฝ่ายต่าง ๆ
อย่างมืออาชีพและท�ำให้พนักงานในองค์กรโดยเฉพาะพนักงาน
สายงานสนับสนุนเข้าใจในบทบาทและภารกิจของฝ่ายในฐานะ
ที่เป็นผู้ควบคุมกฎ ระเบียบการบินพลเรือนต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น
และเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety)
นอกจากนี้ กพท. ได้ปรับปรุงการฝึกอบรมของพนักงาน
ให้มีประสิทธิผลมากขึ้นโดยเน้นการปิดช่องว่างสมรรถนะ
รวมถึงพัฒนาความสามารถในการแต่งตัง้ พนักงานเป็นผูต้ รวจสอบ
ด้านการบิน (Inspector) ให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละ
ฝ่าย โดยมีความก้าวหน้าในการพัฒนาสมรรถนะแล้ว ร้อยละ
87.10 รวมถึงให้พนักงานทุกคนมีการอบรมหลักสูตร Basic
Corporate ขององค์กร 6 วิชา ได้แก่ Thai Aviation Laws/
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี (Employee Ethics)/General SMS and
Thai SSP/General Human Factors in Aviation/Quality
Management System/การเขียนหนังสือราชการ (Official
Correspondence) ซึ่งมีพนักงานที่อบรมครบแล้วคิดเป็น
ร้อยละ 94.19 จากจ�ำนวนพนักงานทั้งหมด
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1. The Flight Formalities Department (FFD):
Unmanned aerial vehicles (drones) and related rules
and regulations.
2. The Airworthiness and Aircraft Engineering
Department (AIR): Aviation engineering and exchange
of knowledge and experience by the Air Operators
Inspection Division (AO).
3. The Aviation Security and Facilitation Standards
Department (SFD): Operations that concern civil aviation
security and facilitation by the Security Personnel
Certification Division (SC), and the certification process
for aviation security instructors.
4. The Air Navigation Services Standards Department
(ANS): The nature of air navigation services in terms of
civil aviation supervision.
5. The Flight Operation Standards Department (OPS):
Flight operational standards and the pre-application
phase (phase 1) of the air operator certification process.
6. The Aerodrome Standards Department (AGA):
Operations within airports, including standards related
to emergency plans and airport rescue and firefighting.
The KM Sharing Project has provided CAAT staff
with a precise overview of the aviation industry and the
professional operation of each department. This improves
staff, especially support officers, understanding of the
roles and missions of the organization in its capacity as
an aviation regulator and also raises their awareness of
the importance of aviation safety.
In addition, CAAT has improved its personnel training
programs with a focus on addressing capacity gaps and
enhancing capability to appoint aviation inspectors to
serve the needs of every party. In 2020, 87.1% was
achieved progress-wise in the capacity enhancement
mission. Staff were required to participate in the
Basic Corporate Training Program which comprised
six subjects: Thai Aviation Laws; Employee Ethics;
General SMS and Thai SSP; General Human Factors in
Aviation; the Quality Management System; and Official
Correspondence; all six subjects have been completed
by 94.19% of staff members already.

เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรนอกจากการเริม่ ทีบ่ คุ ลากร
แล้ว กพท. ยังส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างค่านิยมและ
อัตลักษณ์องค์กร ซึ่งเป็นอีกส่วนประกอบที่ช่วยให้ กพท.
แข็งแรงยิง่ ขึน้ โดยด�ำเนินการจัดกิจกรรมทัง้ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ร่วมกันสกัดค่านิยมองค์กร (Core Values) และพฤติกรรม
ที่พึงประสงค์ จนได้ออกมาเป็นค่านิยม 6 ตัว ดังนี้

Trust

ความไวเนื้อเชื่อใจ

Integrity
คามหนักแนน
ที่จะทำใน
สิ�งที่ถูกตอง

Respect
ความเคารพ
ซึ่งกันและกัน

และจัดกิจกรรม “ฮาวทู USE ใช้อย่างไรให้ถูกใจคนใน
โดนใจคนนอก” เป็นการเปิดตัวอัตลักษณ์องค์กร (Corporate
Identity) ครั้งแรก โดยเน้นไปที่การสร้าง Corporate Design
ทีจ่ ำ� เป็นต่อองค์กร เช่น การใช้สี โลโก้ แบบอักษร PowerPoint
ของทีร่ ะลึก เพลงประจ�ำองค์กร เป็นต้น เพือ่ ให้ทกุ คนได้เข้าใจ
และน�ำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงเป็นการสร้างการจดจ�ำ
ต่อบุคคลภายนอกด้วย

Promoting organizational culture
The task of promoting organizational culture not only
focuses on the performance of CAAT personnel, but
also underscores shared values and corporate identity,
which helps to consolidate the organization. Executives
and staff have brainstormed on how to sustain desirable
behavior and agreed on the six core values given below.

Accountability
ความรับผิดชอบ
ตอการกระทำและหนาที่

Teamwork
การทำงาน
รวมกันเปนทีม

Continuous
Improvement
การพัฒนา
ผลงานอยางตอเนื่อง

In addition, the “How to Use” event was held to
inaugurate the implementation of maintaining corporate
identity and promoting the corporate image which can be
expressed through the use of colors, logos, PowerPoint
presentations, souvenirs, the corporate anthem and so
forth, to enhance public recognition.
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ธรรมาภิบาล และความรับผิดชอบต่อสังคม
ในฐานะที่ กพท. เป็นหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการบิน
พลเรือนของไทย จ�ำเป็นต้องมีมาตรฐานและได้รบั ความเชือ่ มัน่
และความไว้วางใจในบทบาทของการเป็นผู้รักษามาตรฐาน
ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมการบินของประเทศ ดังนัน้ ผูบ้ ริหารและ
พนักงานต้องมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การบริหารงานและ
การด�ำเนินงาน เป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล
รวมถึงสร้างประโยชน์ให้สังคม มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
และเป็นต้นแบบให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้การก�ำกับดูแล

Good governance and social responsibility
As the regulator of Thai civil aviation, CAAT is
committed to underscoring operational standards to
reinforce public trust in the Thai aviation industry.
CAAT executives and staff must collaborate to ensure
that the organization is moving forward with integrity,
transparency, and good governance while embracing
social responsibility and serving as a role model for
other sectors.

ธรรมาภิบาล
กิจกรรม Corporate Governance (CG Day) หรือ AntiCorruption Day จัดขึ้นเพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักและ
ค่านิยมของผู้บริหารและพนักงาน กพท. ในการปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภายในองค์กรและการให้บริการแก่ประชาชน
เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมของผูบ้ ริหารและพนักงานในกิจกรรม
ที่ส่งเสริมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะอนุกรรมการ
ก� ำ กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง
ประเทศไทย ผู้บริหาร (คณะท�ำงานก�ำกับดูแลกิจการที่ดีของ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย) และผู้สนับสนุน
การขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านการก�ำกับดูแล
กิจการที่ดี (CG Change Agent) เข้าร่วมกิจกรรม
รวมทั้งสิ้น 64 คน ผู้ร่วมงานได้ร่วมกันระดมความคิดปัญหา
ขององค์กรและข้อเสนอแนะเพื่อน�ำไปพัฒนาองค์กร เช่น
ด้านการสือ่ สารต้องมีความชัดเจนและมีมาตรฐานต่อบุคคลภายใน
และบุคคลภายนอก กระบวนการการท�ำงาน การเผยแพร่
ข้อมูลองค์กร การรับรู้เกี่ยวกับงบประมาณองค์กร เป็นต้น
นอกจากนี้ กพท. ยังสนับสนุนโยบาย No Gift Policy เพือ่ ปลูกฝัง
ให้คนในองค์กรตระหนักถึงการมีธรรมาภิบาลและปฏิบัติงาน
แบบโปร่งใส

Good governance
The Corporate Governance Day (CG Day) or
Anti-Corruption Day event was held for staff to raise
awareness, encourage honesty and transparency
for enhancing efficient corporate management and
service delivery, and to prompt their participation in
corporate governance promotion activities. There were
64 participants comprising members of the Corporate
Governance Sub-committee, executives (Corporate
Governance Group) and CG Change Agents. They
held a brainstorming session to identify corporate
problems and provide advice on different aspects of
organizational development such as internal and external
communications (providing clear information in a way
that meets the set standard), work processes, corporate
information dissemination, identification of corporate
budget, and so forth. CAAT also responds to the “No
Gift” policy to instill the practices of good governance,
probity and transparent operation.

ความรับผิดชอบต่อสังคม
“CAAT Aviation Camp เติมความคิดก่อนติดปีก”  เป็น
กิจกรรม CSR ที่ กพท. ได้ไปแบ่งปันความรู้ด้านการบินแก่
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา
โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ และโรงเรียนวัดสระแก้ว
โดยมีนกั เรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า100 คน ณ โรงเรียนบ้านฉาง
กาญจนกุลวิทยา จังหวัดระยอง
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กิ จ กรรมครั้ ง นี้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ น ้ อ ง ๆ เกี่ ย วกั บ
อุตสาหกรรมการบิน ไม่วา่ จะเป็นด้านมาตรฐานความปลอดภัย
กฎระเบียบต่าง ๆ ในสนามบินหรือบนเครื่องบิน มารยาท
การเป็ น ผู ้ โ ดยสาร รวมทั้ ง สร้ า งแรงบั น ดาลใจด้ า นอาชี พ
ให้น้อง ๆ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่อุตสาหกรรมการบินในอนาคต
นอกจากนี้ กพท. ยังร่วมสนับสนุนกิจกรรมอืน่ ๆ ด้านสังคม
เช่น บริจาคของขวัญเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2563  
ให้กับโรงเรียนวัดหลักสี่ และห้องสมุดฯ วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต
และมอบเงินช่วยเหลือคนพิการเป็นประจ�ำทุกปี

This activity was held to provide the students
with knowledge about the aviation industry such as
security standards, airport and aircraft regulations,
and passengers’ code of conduct. It also aimed to
create occupational inspiration for youth in the Eastern
Economic Corridor (EEC) area.
CAAT has also supported other activities to benefit
society. They have included presenting gifts to children at
Wat Lak Si School and the library of Siriphong Thamnimit
temple on Children’s Day 2020 and providing annual
cash donations for disabled people.

Social responsibility
The “CAAT Aviation Camp” was a CSR activity
through which staff shared aviation knowledge with
junior high school students. The event was held at Ban
Chang Kanchanakulwittaya School in Rayong Province
and was attended by more than 1,000 students from
there and two other schools namely Wat Suwanrangsan
Community School and Wat Sa Kaeo School.
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รับเรื่องร้องเรียน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ กพท. ไม่ได้มีเพียงแค่บุคลากร
ในอุตสาหกรรมการบินเท่านั้น แต่ประชาชนและผู้โดยสาร
ก็นับเป็นผู้ที่มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนการบินของไทย
เช่นกัน กพท. ได้เห็นความส�ำคัญของประชาชนและผู้โดยสาร
ทุกท่านที่ใช้บริการสายการบินที่จดทะเบียนในประเทศไทย
และพร้อมเป็นหน่วยงานที่รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
เพื่ อ น� ำ ไปปรั บ ปรุ ง มาตรฐานการบิ น ของไทยให้ ทั ด เที ย ม
นานาชาติมากยิ่งขึ้น
กพท. จึงได้มีการท�ำระบบร้องเรียนให้ประชาชนสามารถ
ร้องเรียนได้ โดยเฉพาะผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินที่
จดทะเบียนในประเทศไทย นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารประชาสัมพันธ์
สิทธิผโู้ ดยสารตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรือ่ ง การคุม้ ครอง
สิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย พ.ศ. 2553
เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและรับรู้สิทธิของตัวเองอย่างถูกต้อง
ปี 2563 มีการร้องเรียนทัง้ หมด 5,229 เรือ่ ง ยุตไิ ด้ 2,676  เรือ่ ง
(ที่ยุติไม่ได้ส่วนใหญ่ เพราะปัญหาการขาดสภาพคล่องทาง
การเงินช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19)
ปัจจุบัน กพท. มีช่องทางการร้องเรียน 3 ช่องทาง คือ
1. เว็บไซต์ www.caat.or.th/complaint
2. ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง ส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย 333/105 อาคารหลักสีพ่ ลาซ่า
ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
3. ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย 333/105 อาคารหลักสีพ่ ลาซ่า ถนนก�ำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
Press Conference แถลงข่าวประจ�ำปี 2563
กพท. จัดงานแถลงข่าว “ซีเอเอที” เผยแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก
พร้อมทิศทางการด�ำเนินงานปี 2563 มุ่งยกระดับมาตรฐาน
อุ ต สาหกรรมการบิ น ไทยสู ่ ค วามยั่ ง ยื น โดยมี น ายจุ ฬ า
สุ ข มานพ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง
ประเทศไทยเป็นผู้ให้ข้อมูล ในวันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา
13.30 - 15.30 น. ณ ห้องลาดพร้าวสวีท โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
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Addressing complaints
Apart from stakeholders in the sector, CAAT regards
passengers and the general public as a major force
behind the growth of Thai civil aviation. Realizing their
importance as service users on domestically registered
airlines, CAAT is willing to receive their opinions and
suggestions for further improvement of Thai aviation
standards with the goal of matching those in the global
community.
In this connection, CAAT has developed a complaint
system to accommodate complaints from the public,
especially domestic passengers; concomitantly, it
disseminates information about passenger’s rights as
specified in the Ministry of Transport’s Announcement on
Protection of the Rights of Passengers of Domestically
Registered Airlines B.E. 2553 (2010) to raise passengers’
awareness of their rights.
In 2020, a total of 5,229 complaints were received,
out of which 2,676 cases were resolved. Those that
remained unsettled were mostly due to the lack of
financial liquidity during the COVID-19 pandemic.
Currently, complaints can be made to CAAT via the
following three channels.
1. Website: www.caat.or.th/complaint
2. Regular mail sent to:
The Civil Aviation Authority of Thailand
333/105, Lak Si Plaza Building, Kamphaeng Phet 6
Road, Talat Bang Khen, Bang Khen, Bangkok 10210
3. By visiting the abovementioned address in person.
Press conference
CAAT organized the CAAT Press Conference to
publicize its proactive strategic plan and operational
direction in 2020 in an effort to upgrade the standard
of the Thai aviation industry. The event took place on
16 January 2020 from 13.30 to 15.30 hrs at Ladprao
Suite Room, Centara Grand at Central Plaza Ladprao,
Bangkok. The keynote speaker was Mr. Chula Sukmanop,
Director General of CAAT.

ในการแถลงข่าวครัง้ นี้ นายจุฬา ได้กล่าวถึงแผนยุทธศาสตร์
เชิงรุก พร้อมทิศทางการด�ำเนินงานของ กพท. ในปี 2563
เน้นการส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมการบินพลเรือน
ในทุกมิติ ขับเคลื่อนการบินพลเรือนของไทย และองค์กร
โดยเน้นงานด้านก�ำกับดูแลการบินพลเรือน และด้านส่งเสริม
อุตสาหกรรมการบินใน 3 ส่วน ได้แก่ 1) การยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน และการเตรียมการ
ส�ำหรับมาตรฐานใหม่ในอนาคต อาทิ การใช้อากาศยาน
ไร้ ค นขั บ (Drone) การให้ บ ริ ก ารด้ า นการแพทย์ ฉุ ก เฉิ น
ด้วยเฮลิคอปเตอร์ (Helicopter Emergency Medical Service:
HEMS) 2) การก�ำกับดูแลด้านเศรษฐกิจ และ 3) การเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ให้ ผู ้ ป ระกอบการตลอดห่ ว งโซ่ อุ ป ทานของ
การบินของไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในด้านมาตรฐาน
คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก าร องค์ ค วามรู ้ และการเป็ นมิ ต รต่ อ
สิง่ แวดล้อม มัน่ ใจแผนงานดังกล่าวจะช่วยยกระดับอุตสาหกรรม
การบินได้ตามวิสัยทัศน์ “มาตรฐานสู่ความยั่งยืน : Standard
toward Sustainability”

At this event, Mr. Chula disclosed CAAT’s proactive
strategic plan and the corporate direction for the year
2020, in which CAAT aimed to promote and develop the
civil aviation industry in all dimensions while driving the
growth of the industry and the organization. The plan
focused on civil aviation oversight and promotion of three
aspects of the industry: (1) upgrading aviation security
standards and preparing new standards for handling
new technologies such as drones and the helicopter
emergency medical service (HEMS); (2) overseeing
the economy of the industry; and (3) empowering all
entrepreneurs in the supply chain of the Thai aviation
industry as well as enhancing their competitiveness in
the contexts of service quality and standards, upgraded
knowledge, and eco-friendly operations. The plan
targeted amelioration of the industry in line with the
vision “Standards towards Sustainability”.

ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการบินผ่านสื่อต่าง ๆ
ความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในการเดินทาง
โดยเครื่องบินเริ่มตั้งแต่วินาทีที่เราเริ่มวางแผนการเดินทาง
กพท. จึงได้เน้นย�้ำให้ผู้โดยสารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้
เห็นความส�ำคัญของความปลอดภัยอยูเ่ สมอ นอกจากนี้ กพท.
ได้ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านความปลอดภัยทั้งในสนามบิน
บนเครื่องบิน
รวมไปถึงอากาศยานไร้คนขับอย่างโดรนด้วย โดยได้
น�ำเสนอเนื้อหาผ่านสื่อต่าง ๆ ได้แก่ สปอตวิทยุ/Facebook
CAAT และ Influencer Page/ดิจิทัลบิลบอร์ดในสนามบิน
และ Airport Link/Event การท่องเที่ยว และ Campus Tour
เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมากขึ้น

Information dissemination through different
media
Flight security management starts from the moment
a trip is being planned and CAAT notifies passengers and
all relevant officers to always underscore safety aspects.
CAAT disseminates information about safety practices
both at the airport and during flights - as well as for
drone operation - via different types of media including
radio spots, Facebook, fanpages, digital displays at
airports and the airport link system, tourism events and
campus tours, in order to reach all target groups.

ANNUAL REPORT 2020

85

การบินพลเรือนของประเทศให้ครอบคลุมกิจการการบินพลเรือน
ทุกด้านและเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการจัดท�ำและ
ด�ำเนินการพัฒนากฎหมายล�ำดับรองให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
กฎระเบียบด้านการก�ำกับดูแลของ กพท. ประจ�ำในแต่ละปี
เพือ่ ให้ประเทศไทยสามารถปฏิบตั ติ ามพันธกรณีตามอนุสญั ญา
ว่าด้วยการบินพลเรือนระหว่างประเทศและภาคผนวกแห่ง
อนุสญั ญาได้อย่างครบถ้วน และเพือ่ ผูเ้ กีย่ วข้องในภาคอุตสาหกรรม
การบินสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุดต่อประเทศ
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1 ปี (มกราคม - ธันวาคม 2563)

ด้านกฎหมาย LAW
Legal Affairs

การจัดท�ำและด�ำเนินการตามแผนพัฒนากฎระเบียบ Formulation and implementation of the Plan
for Development of Regulations on Aviation
ด้านการก�ำกับดูแลของ กพท. ประจ�ำปี 2563
Supervision in 2020
วัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนากฎระเบียบทีใ่ ช้ในการก�ำกับดูแลของ กพท. ให้ Objective
To develop rules and regulations on CAAT’s
ครอบคลุมกิจการการบินพลเรือนทุกด้าน
supervision to ensure coverage of all civil aviation
aspects
รายละเอียดโดยสรุป
ตามพระราชก�ำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2558 ก�ำหนดให้สำ� นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย Summary
According to the Civil Aviation Act B.E. 2558 (2015),
(กพท.) มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม
และพัฒนากิจการการบินพลเรือน ทั้งในด้านความปลอดภัย CAAT is authorized to oversee, supervise, regulate,
การรักษาความปลอดภัย การอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง promote and develop all aspects of Thai civil aviation
ทางอากาศ การรักษาสิ่งแวดล้อมด้านการบิน เศรษฐกิจ ranging from safety and security, air transportation
การขนส่งทางอากาศ และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจการ facilitation, aviation environmental stewardship, air
การบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานสากล transportation economy, to other related activities. Such
ดังนั้น กพท. จึงต้องด�ำเนินการพัฒนากฎระเบียบด้านการบิน oversight ensures compliance with international laws
อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการก�ำกับดูแลกิจการ and standards. As such, CAAT needs to continuously
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รูปแบบการด�ำเนินงาน
1. จัดท�ำแผนพัฒนากฎระเบียบในด้านการก�ำกับดูแลของ
กพท. (CE2) ประจ�ำปี 2563 โดยทบทวนจากผลการด�ำเนินงาน
ในปีทผี่ า่ นมาของแผนพัฒนากฏระเบียบในด้านการก�ำกับดูแล
ของ กพท. ปี 2562 - 2564 และเสนอแผนฯ ให้ผู้อ�ำนวยการ
ให้ความเห็นชอบ โดยในการจัดท�ำแผนได้ด�ำเนินการทบทวน
ร่างกฎระเบียบที่ยังด�ำเนินการไม่แล้วเสร็จจากปี 2562 และ
รวบรวมร่างกฎระเบียบที่ต้องด�ำเนินการในปี 2563 และน�ำมา
จัดล�ำดับการด�ำเนินการตามหลักการจัดล�ำดับความส�ำคัญ ดังนี้
(1) กลุ ่ ม ที่ 1 ร่ า งกฎระเบี ย บที่ ต ้ อ งด� ำ เนิ น การตาม
Amendment ของภาคผนวกแต่ละฉบับที่มีผลใช้บังคับแล้ว
และก�ำลังจะมีผลใช้บังคับ รวมทั้ง Finding จาก USOAP
USAP และ FAA
(2) กลุ่มที่ 2 ร่างกฎระเบียบที่ต้องออกตามนโยบาย
ซึ่งหากเป็นนโยบายเร่งด่วนสามารถปรับล�ำดับความส�ำคัญให้
เร่งด่วนขึ้น
(3) กลุ่มที่ 3 ร่างกฎระเบียบที่ต้องออกตาม พ.ร.บ.
การเดินอากาศฯ ฉบับล่าสุด รวมถึงพระราชบัญญัตอิ นื่ ทีอ่ ยูใ่ น
ความรับผิดชอบของ กพท. ซึ่งยังไม่มีกฎระเบียบในเรื่อง
ดังกล่าว
(4) กลุ่มที่ 4 ร่างกฎระเบียบที่ต้องออกตาม พ.ร.บ.
การเดินอากาศฯ ฉบับล่าสุด ซึง่ มีบทเฉพาะกาลให้ใช้กฎระเบียบ
ในเรื่องนี้ที่ออกตาม พ.ร.บ. การเดินอากาศฯ ฉบับเดิม
ใช้บังคับไปพลางก่อน
(5) กลุ ่ ม ที่ 5 ร่ า งกฎระเบี ย บที่ อ อกใหม่ ห รื อ แก้ ไ ข
เพื่อปรับปรุงมาตรฐานในการท�ำงานให้ดีขึ้น หรือเพื่อปรับปรุง
กฎระเบียบเดิมให้ทันสมัยและสถานการณ์

develop related rules and regulations for governing
all dimensions of national civil aviation in line with
international standards. The tasks include formulating
and developing subordinate laws in conformity with the
annual plan for development of rules and regulations
on aviation supervision. The aim is to enable Thailand
to completely fulfil the commitments stipulated by the
Convention on International Civil Aviation (also known
as the Chicago Convention) and its annexes, and to
encourage all stakeholders in the industry to comply
with international standards, which will generate optimum
national benefits.
Operational duration
One year (January to December 2020)
Work process
1. CAAT formulated the plan for development of
rules and regulations on aviation supervision (CE2) for
the year 2020, based on review of implementation of its
peer designed for 2019 to 2021. The plan was submitted
for the Director General’s approval. The plan included
review of unfinished draft regulations from the previous
year and development of new drafts and prioritizing their
implementation as follows.
(1)		Group 1: Regulations which required actions in
accordance with the Amendment of the annex of each
regulation that had already been and would be enacted
as well as the findings provided by the USOAP, USAP
and FAA of the US Government.
(2)		Group 2: Regulations which must be issued in
line with the policies. If governed by an urgent policy,
the regulation could be given higher priority.
(3)		Group 3: Regulations which must be issued
under the latest Air Navigation Act and other acts in
the purview of CAAT for which there are no supporting
regulations.
(4)		Group 4: Regulations which must be issued under
the latest Air Navigation Act of which the transitory
provision requires the existing regulations that were
issued under the former Air Navigation Act to remain
effective until the new regulations are promulgated.
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ข้อมูลอุตสาหกรรมการบิน
(5)		Group 5: New or amended regulations which
must be issued to improve operational standards or to
update the existing regulations.
2. CAAT developed regulations in line with the Plan
for Development of Regulations on Aviation Supervision
in 2020. The process involved the following steps:
(1)		Study and analyze the issues for which secondary
regulations were to be developed. Sources of information
were the ICAO Convention and Annexes; international
instruments such as the EASA and FAA; findings from
different inspection programs such as USAOP, USAP
and IASA-FAA; Thailand’s Air Navigation Act B.E. 2497
(1954) and Amendments; other related laws; and the
results of law effectiveness assessment after enactment.
(2)		Draft a new regulation or amend the regulation
that has been enacted.
(3)		Hold a meeting to solicit opinions and suggestions
from relevant parties for further improving the draft.
(4)		Submit the draft to the authority at each level
for approval.
(5)		Host a training course for CAAT officers to
ensure they will conform to the approved regulation and
hold a meeting to provide relevant parties with precise
ผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนากฎระเบียบในด้านการก�ำกับดูแลของ information and enhance their understanding.
กพท. ประจ�ำปี 2563  มีจำ� นวนร่างกฎระเบียบทีต่ อ้ งด�ำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 126 ฉบับ Operational results
According to the Plan for Development of Regulations
ซึง่ กพท. ได้ดำ� เนินการจัดท�ำร่างกฎระเบียบแล้วเสร็จตามแผนฯ
ได้ จ�ำนวน 66 ฉบับ และ กพท. ได้ดำ� เนินการจัดท�ำกฎระเบียบ on Aviation Supervision in 2020, 126 draft regulations
ที่มีความเร่งด่วนตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม และ required completion within 31 December 2020. CAAT
ตามสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) completed 66 of them and, in addition, formulated 50
ซึ่งไม่อยู่ในแผนการพัฒนากฎระเบียบในด้านการก�ำกับดูแล regulations, which were not required by the Plan, in
ของ กพท. ประจ�ำปี 2563 อีกจ�ำนวน 50 ฉบับ รวมกฎระเบียบ response to the most pressing policies of the Ministry
ทีส่ ามารถด�ำเนินการพัฒนาได้ทงั้ สิน้ 116 ฉบับ โดยมีรายละเอียด of Transport in the context of the COVID-19 pandemic.
ตามตารางรายงานผลการออกกฎระเบียบด้านการก�ำกับดูแล As such, in 2020 CAAT developed and promulgated a
total of 116 regulations as shown in the Table of Rules
ของ กพท.ประจ�ำปี 2563 ดังนี้
and Regulations on Aviation Supervision in 2020.

2. ด�ำเนินการพัฒนากฎระเบียบให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
กฎระเบียบในด้านการก�ำกับดูแลของ กพท. ประจ�ำปี 2563
ที่ได้รับความเห็นชอบ ดังนี้
(1) ศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาสาระของเรื่องที่จะน�ำมาพัฒนา
กฎระเบียบล�ำดับรอง ทั้งจากอนุสัญญาว่าด้วยการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศและภาคผนวก (Annexes) กฎระเบียบด้าน
การบินพลเรือนของต่างประเทศ เช่น EASA FAA ข้อบกพร่อง
ที่ตรวจพบ (Finding) จากการตรวจสอบตามโครงการต่าง ๆ
เช่น USAOP USAP IASA-FAA พ.ร.บ. การเดินอากาศ
พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายหลังกฎหมาย
มีผลบังคับใช้
(2) จัดท�ำร่างกฎระเบียบโดยยกร่างขึ้นใหม่หรือแก้ไข
ปรับปรุงกฎระเบียบที่มีผลใช้บังคับอยู่
(3) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและ
น�ำข้อคิดเห็นจากการประชุมมาแก้ไขปรับปรุงร่างกฎระเบียบ
(4) เสนอร่างกฎระเบียบต่อผู้มีอ�ำนาจตามขั้นตอนเพื่อ
ลงตามให้กฎระเบียบมีผลบังคับใช้
(5) ฝึ ก อบรมการด� ำ เนิ น การตามกฎระเบี ย บให้ แ ก่
เจ้ า หน้ า ที่ ข อง กพท. และจั ด ประชุ ม ชี้ แ จงและซั ก ซ้ อ ม
ความเข้าใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

สแกน QR code
ตารางรายงานผลการออกกฎระเบียบด้านการก�ำกับดูแลของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2563
รวม 116 ฉบับ
Scan to view Table of Rules and Regulations on Aviation Supervision in 2020 (116 Regulations)
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รายงานประจำ�ปี 2563

Aviation Industry Information
Air transportation situation
The COVID-19 pandemic in 2020 began with an
outbreak in Asia followed by the disease spreading
rapidly to the rest of the world. It eventually became
a global public health crisis that critically affected the
aviation industry worldwide.

สถานการณ์การขนส่งทางอากาศ
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )
ในปี 2563 โดยเริ่ มต้ นจากการแพร่ ร ะบาดอย่ างรวดเร็ ว
ในภูมภิ าคเอเชียและแพร่กระจายไปยังทัว่ โลกจนเกิดเป็นภาวะ
วิกฤตทางด้านสาธารณสุข วิกฤตการณ์ในครัง้ นีส้ ง่ ผลกระทบต่อ
ภาคอุตสาหกรรมการบินเป็นอย่างมาก

GLOBAL-LEVEL ANALYSIS
- 55%

- 64%

- 1.184bn

- 49.7%
NORTH AMERICA
- 49.5%
- 55%
- 98M
- 27.4bn

- 112.7M
- 31.1bn

EOROPE

- 499.5M
- 66.2bn

-214bn

- 252bn

- 62.7%

ASIA AND PACIFIC
- 71.9%
- 77.5%

- 628M
- 84.9bn
MIDDLE EAST
- 50.9%
- 55.5%

LATIN AMRICAN / CARIBBAN
- 38.8%
- 44%
- 63M
- 17.9bn

- 1.398bn

- 92.9M
- 17bn

- 395M
- 82.9bn

- 433.5M
- 91.6bn

- 105.6M
- 19.4bn

AFRICAN
- 36.5%
- 44.3%

- 74.2M
- 21.3bn

- 35.3M
- 7.6bn

- 43.9M
- 9.4bn

GLOBAL-LEVEL ANALYSIS
- 18%

- 23%

- 750M

- 29.7%
NORTH AMERICA
- 20%
- 24.7%
- 289.2M
- 34bn

- 381.7M
- 44.9bn

- 96.7M
- 7.9bn

EOROPE

-68bn

- 91bn

- 40%

ASIA AND PACIFIC
- 12.9%
- 16.2%

- 132.4M
- 10.9bn
MIDDLE EAST
- 23.8%
- 25.6%

LATIN AMRICAN / CARIBBAN
- 23.2%
- 27.7%
- 59.2M
- 4.9bn

- 1000M

- 73.3M
- 6.1bn

- 15.6M
- 1.5bn

- 276.8M
- 18.6bn

- 377.2M
- 26.2bn

- 18.9M
- 1.8bn

AFRICAN
- 24.2%
- 29.8%
- 12.9M
- 1.2bn

- 16.7M
- 1.5bn

ที่มา : Global-level Analysis of Impacts on International Traffic, ICAO
Source: Global-level Analysis of Impacts on International Traffic, ICAO
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Passenger (million persons)

Thailand’s air transportation in 2020

จำนวนผูโดยสาร (ลานคน)

การขนส่งทางอากาศของประเทศไทย

Statistically, from 2011 to 2019, prior to the
152 162 165
COVID-19
141 outbreak, the compound annual growth rate
127
(CAGR) of passengers was 10.585% on average. When
89
the pandemic77broke 83and restricted
aviation activities in
65
70
58
2020, the number of passengers nationwide drastically
16 the previous year;
dropped70– a decrease
62
75
79 by 64.7%
76 from
this had never been witnessed in the42past decade. Out of
2558
2559of 58.25
2560 million
2561 passengers
2562 2563for the whole year,
the total
2015
2016
2017
2018
2019
2020
16.25 million
were
international
passengers
(81.7% drop)
Domestic
International
Total
and 41.99 million were domestic passengers (44.9%
drop).

เที่ยวบิน
Flights

1,200

Flight (thousand trips)

According to the ICAO’s report on the impact of
COVID-19 on world scheduled passenger traffic, in
2020 seats offered by airlines worldwide decreased by
55% to 64% with a reduction of 1,184 million to 1,398
million passengers and approximately USD 214 billion to
252 billion loss of gross passenger operating revenues
of airlines when compared with the business-as-usual
situation in 2019. The Asia-Pacific region saw the most
passenger seat reductions (71.9% to 77.5%) while
Africa experienced the least reduction (36.5% to 44.3%).
Regarding domestic passenger traffic, seats offered by
airlines decreased by 18% to 23% Year over Year (YoY)
with reductions of 750 million to 1,000 million passengers
and USD 68 billion to USD 91 billion loss for airline
operators. Europe experienced the most passenger seat
reductions (29.4% to 40%) and the Asia-Pacific region
had the smallest reduction (12.9% to 16.2%). This shows
that domestic passenger traffic was less affected than
international passenger traffic.

ปร�มาณเที่ยวบิน (พันเที่ยวบิน)

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization: ICAO) ได้รายงานผลกระทบ
จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ต่อการขนส่งทาง
อากาศระหว่างประเทศ ว่าในปี 2563 ทั่วโลกมีจ�ำนวนที่นั่ง
โดยสารเฉลี่ยลดลงร้อยละ 55 - 64 มีจ�ำนวนผู้โดยสารลดลง
1,184 - 1,398 ล้านคน และผู้ประกอบการสายการบินสูญเสีย
รายได้ 214,000 - 252,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เมื่อเทียบกับ
สถานการณ์ปกติในปี 2562 ซึง่ ภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ มีจำ� นวน
ที่นั่งโดยสารลดลงสูงที่สุดร้อยละ 71.9 - 77.5 และภูมิภาค
แอฟริกามีจ�ำนวนที่นั่งโดยสารลดลงน้อยที่สุดร้อยละ 36.5 44.3 และเมื่อพิจารณาการขนส่งทางอากาศภายในประเทศ
พบว่าจ�ำนวนทีน่ งั่ โดยสารภายในประเทศลดลงร้อยละ 18 - 23
มีจำ� นวนผูโ้ ดยสารลดลง 750 - 1,000 ล้านคน และผูป้ ระกอบการ
สายการบินทัว่ โลกสูญเสียรายได้ 68,000 - 91,000 ล้านดอลลาร์
สหรัฐเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปกติในปี 2562 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าการเดินทางภายในประเทศได้รับผลกระทบน้อยกว่า
การเดินทางระหว่างประเทศ โดยภูมิภาคยุโรปมีจ�ำนวนที่นั่ง
โดยสารลดลงสูงที่สุดร้อยละ 29.4 - 40 และภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟกิ มีจำ� นวนทีน่ งั่ โดยสารลดลงน้อยทีส่ ดุ ร้อยละ 12.9 - 16.2

ผูโดยสาร
Passengers
สถิติจ�ำนวนผู้โดยสารภาพรวมทั
่วประเทศในช่วง 10 ปี
ทีผ่ า่ นมา (ปี 2554 - 2563) พบว่า ในสถานการณ์ปกติปี 2554 2562 จ�ำนวนผู้โดยสารมีอัต150
ราการเติบโตเฉลี่ย (Compound
97 104
83
Annual Growth Rate: 100
CAGR)
ร้
อ
ยละ
10.58
ต่อปี
74
ต่อมาในปี 2563 ได้เกิดสถานการณ์การแพร่55ระบาดของ
54
42
47 ท�ำให้การขนส่ง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201950 (COVID-19)
42
50
32จำ� นวนผู
36 โ้ ดยสารภาพรวม
ทางอากาศต้องหยุดชะงักลงจึง0ท�ำให้
255410 2555
2557
ทั่วประเทศลดลงมากที่สุดในรอบ
ปีของอุ2556
ตสาหกรรม
2011
2012
2013
2014
การบินของไทย โดยมีจ�ำนวนผู้โดยสารเพียง 58.25 ล้านคน
ลดลงจากปี ก ่ อ นถึ ง ร้ อ ยละ 64.7   แบ่ ง เป็ น ผู ้ โ ดยสาร
ระหว่างประเทศ 16.25 ล้านคน ลดลงร้อยละ 81.7 และผูโ้ ดยสาร
ภายในประเทศ 41.99 ล้านคน ลดลงร้อยละ 44.9 จากปี
ที่ผ่านมา

ผูโดยสาร
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Total

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority
and Bangkok Airways Public Company Limited. Data analysis by the Aviation Economy Division.

เที่ยวบิน
1,200

ht (thousand trips)

ที่ยวบิน (พันเที่ยวบิน)
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540

593
286

698
337

768
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894
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1,038 1,098 1,068

2012

2013

2014

2015

2016

2017

การเติบโตของปริมาณเที่ยวบินภาพรวมของประเทศไทย
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การขนส
(ปี 2554 ง-สิ2563)
พบว่า ในปี 2554 นคาทางอากาศ
2562 เที่ยวบินมีอัตราการเติ
Freight บ โตเฉลี่ ย (CAGR) ร้ อ ยละ
9.24 ต่อปี แต่ในปี 25632,000ได้มีมาตรการจ�ำกัดการเดินทาง
ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศเนื
่องจากการระบาด
1,481 1,466
1,369 1,435
1,5002019 (COVID-19) ส่งผลให้
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
มี ป ริ ม าณเที่ ย วบิ น ลดลงเหลื
อ เพี ย ง 500,435 เที่ ย วบิ น
1,000
1,34853.1
1,336
ลดลงจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ
แบ่ง1,249
เป็นเที่ย1,319
วบิน
100 เที่ยวบิน ลดลงร้อยละ 73.9
ระหว่างประเทศจ�ำนวน 133,940
และเทีย่ วบินภายในประเทศมีจ0ำ� นวน
่ 120วบิน ลดลง
134366,495
131 เทีย
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ร้อยละ 33.8
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From 2011 to 2019, the CAGR of flights was
9.24% on average. In 2020, restrictions on domestic
and international flights due to the COVID-19 pandemic
resulted in a 53.1% decrease. Out of the total of 500,435
1,619the whole year, 133,940 were
flights1,546
carried1,665
out for
1,491
1,449
international flights (73.9% drop) and 366,495 were
domestic flights (33.8% drop). 954
1,332 1,424 1,550 1,524 1,413

922

118

122

116

95

78

32

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2558 2559 2560 2561 2562 2563
Domestic

428

503

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority
and Bangkok Airways Public Company Limited. Data analysis by the Aviation Economy Division.

Flight volume (thousand tons)

100 74

83

127

141

162

ปร�มาณการขนสงสินคาทางอากาศ
(พันตัน)

Passenger (million persons)

จำนวนผูโดยสาร (ลานคน)

150
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551

465

Domestic

2011

90

428

1,038 1,098 1,068

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563

Passengers

800

978

International

Total
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ภาพรวมท่าอากาศยานที่มีจ�ำนวนผู้ โดยสารและปริมาณเที่ยวบินสูงสุด 15 อันดับและสัดส่วนการให้บริการ
An overview of Thailand’s top 15 airports with the highest numbers
of passengers and flights in 2020 and service proportions

การขนสงสินคาทางอากาศ
Flight volume (thousand tons)

ปร�มาณการขนสงสินคาทางอากาศ
(พันตัน)

Freight

2,000
1,500
1,000

1,546
1,481 1,466
1,369 1,435 1,449

1,665 1,619

1,491
954

1,348 1,336 1,249 1,319 1,332 1,424 1,550 1,524 1,413

100

922

95
78
32
0 134 131 120 116 118 122 116
2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563
2011

2012

2013

2014

2015
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Domestic

2017

2018

2019

International

2020

Total

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority
and Bangkok Airways Public Company Limited. Data analysis by the Aviation Economy Division.

ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
(ปี 2554 - 2563) พบว่า การเติบโตของการขนส่งสินค้าทาง
อากาศของประเทศไทยมีความผันผวน โดยในสถานการณ์
ปกติ ป ี 2554 - 2562 มี อั ต ราการเติ บ โตของปริ ม าณ
การขนส่งสินค้าเฉลี่ย (CAGR) ลดลงร้อยละ 6.54 ต่อปี
อย่ า งไรก็ ต ามสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ
ปริมาณการขนส่งสินค้าอย่างมีนัยส�ำคัญ ท�ำให้ในปี 2563
ปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศมีจ�ำนวน 954,377 ตัน
ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 36.0 ซึง่ การลดลงส่วนใหญ่เกิดจาก
การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
โดยการขนส่ ง สิ น ค้ า ทางอากาศระหว่ า งประเทศมี จ�ำ นวน
922,163 ตั น ลดลงร้ อ ยละ 34.7 และการขนส่ ง สิ น ค้ า
ทางอากาศภายในประเทศมี จ�ำ นวน 32,214 ตั น ลดลง
ร้อยละ 58.6
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The growth of Thailand’s air freight transportation
has been irregular. From 2011 to 2019 the CAGR of
air freight traffic decreased by 6.54% annually. The
global spread of COVID-19 impacted on air freight traffic
so significantly that in 2020 the volume of air freight
decreased by 36% from the previous year; most cargo
was international freight to and from Suvarnabhumi
Airport. The total amount transported over the whole
year was 954,377 tons, out of which 922,163 tons were
international freight (34.7% drop) and 32,214 tons were
domestic freight (58.6% drop).

Flight (100,000 trips)

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority
and Bangkok Airways Public Company Limited. Data analysis by the Aviation Economy Division.

เมื่ อ พิ จ ารณาท่ า อากาศยานที่ มี จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสารและ
ปริมาณเที่ยวบินมากที่สุด 10 อันดับแรก พบว่า ในปี 2563
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ มี จ� ำ นวนผู ้ โ ดยสารและปริ ม าณ
เที่ยวบินรวมมากที่สุด โดยมีจ�ำนวนผู้โดยสาร 16.69 ล้านคน
ลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 74.5 และมีปริมาณเที่ยวบิน
150,894 เทีย่ วบิน ลดลงจากปีทผี่ า่ นมาร้อยละ 60.2 รองลงมา
ได้แก่ ท่าอากาศยานดอนเมือง จากสถิติพบว่า ท่าอากาศยาน
ที่ มี สั ด ส่ ว นการเดิ น ทางระหว่ า งประเทศมาก ได้ แ ก่
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ท่ า อากาศยานดอนเมื อ ง
ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานกระบี่
ท่ า อากาศยานสมุ ย และท่ า อากาศยานอู ่ ต ะเภา จะเป็ น
ท่าอากาศยานทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 มากกว่าท่าอากาศยานที่มีการเดินทาง
ภายในประเทศเป็ น หลั ก เช่ น ท่ า อากาศยานหาดใหญ่
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ท่าอากาศยานอุดรธานี
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชและท่าอากาศยานขอนแก่น
เป็นต้น เนื่องจากการเดินทางภายในประเทศได้รับปัจจัย
ส่งเสริมจากการกระตุ้นการท่องเที่ยวของรัฐบาล ส่งผลให้
จ�ำนวนผูโ้ ดยสารมีการฟืน้ ตัวเร็วกว่าท่าอากาศยานทีใ่ ห้บริการ
ผู้โดยสารระหว่างประเทศเป็นหลัก

When considering the top 10 airports with the highest
numbers of passengers and flights, in 2020 Suvarnabhumi
Airport had the highest number of passengers and flights.
There were 16.69 million passengers, a 74.5% decrease
from the previous year and 150,894 flights, a 60.2%
decrease from the previous year. Don Mueang Airport
ranked second. The airports that had high volumes of
international flights, namely Suvarnabhumi Airport, Don
Mueang Airport, Phuket Airport, Chiang Mai Airport,
Krabi Airport, Samui Airport and U-Tapao Airport, were
more affected by the pandemic than those that mainly
accommodated domestic flights – Hat Yai Airport, Mae
Fah Luang–Chiang Rai Airport, Udon Thani Airport,
Nakhon Si Thammarat Airport, Khon Kaen Airport, for
example. This was because domestic travel was boosted
by the government’s tourism stimulus. As such, the
volume of domestic passengers recovered faster in these
domestic airports.
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ผูโดยสารรวม

16.25
ลานคน

Others , 8,596,267 ,
52.9%

million passengers

3.5%
QATAR AIRWAYS , 558,031 ,
3.4%

การขนสงสินคา รวม

922,162
ตัน

Others , 423,836,034 ,
46.0%

THAI AIRASIA X , 427,516 , 2.6%

tons of freight

BANGKOK AIRWAYS , 394,544 , 2.4%
THAI SMILE AIRWAYS , 311,622 , 1.9%
SCOOT , 301,069 , 1.9%
SPRING AIRLINES , 289,314 , 1.8%

หนวย : คน
Unit: person

หนวย : ตัน
Unit: ton

CHINA AIRLINES ,
40,679,867 ,
4.4%
KOREAN AIR ,
39,933,775 ,
4.3%
HONGKONG AIR CARGO ,
34,000,925 ,
3.7%
EMIRATES , 33,511,962 , 3.6%
AIR HONG KONG , 27,932,011 ,
2.7%

ส่วนแบ่งทางการตลาดของสายการบินในการขนส่งผู้ โดยสารและสินค้าทางอากาศ
Airline market share by passenger and freight flights
เส้นทางบินระหว่างประเทศ
International flights

เส้นทางบินภายในประเทศ
Domestic flights
THAI LION AIR , 7,023,384 ,
16.7%

THAI AIRWAYS , 150,973,450 ,
16.4%

THAI AIRWAYS , 2,967,375 ,
18.3%

THAI AIR ASIA , 1,189,909 ,

7.3%

EVA , 48,820,141 ,
5.3%

THAI LION AIR , 652,717 ,
4.0%

ผูโดยสารรวม

16.25
ลานคน

Others , 8,596,267 ,
52.9%

million passengers

EMIRATES , 566,545 ,
3.5%
QATAR AIRWAYS , 558,031 ,
3.4%

การขนสงสินคา รวม

922,162
ตัน

Others , 423,836,034 ,
46.0%

tons of freight

BANGKOK AIRWAYS , 394,544 , 2.4%
THAI SMILE AIRWAYS , 311,622 , 1.9%
SCOOT , 301,069 , 1.9%
SPRING AIRLINES , 289,314 , 1.8%
หนวย : ตัน
Unit: ton

5.1%

CHINA AIRLINES ,
40,679,867 ,
4.4%
KOREAN AIR ,
39,933,775 ,
4.3%
HONGKONG AIR CARGO ,
34,000,925 ,
3.7%
EMIRATES , 33,511,962 , 3.6%
AIR HONG KONG , 27,932,011 ,
2.7%

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority
and Bangkok Airways Public Company Limited. Data analysis by the Aviation Economy Division.

การขนส่ ง ทางอากาศระหว่ า งประเทศโดยส่ ว นใหญ่
เป็นการท�ำการบินของสายการบิน16.7ทีร่ บั ส่งบุคคลกลับภูมลิ ำ� เนา
(Repatriation Flight) และขนส่งสินค้า (Cargo
Aircraft)
12.1
เท่านั้น 17.5
ต่อมาได้มีการอนุญาตให้ท�ำการบินด้วยเที่ยวบินแบบ
กึ่งพาณิชย์ (Semi Commercial Flight) ในช่วงเดือนตุลาคม
ผูโดยสารรวม
2563 เพื่อเป็นช่องทางเพิ
่มเติมในการขนส่งทางอากาศเข้
9.8 าสู่
41.99
ลานคน
ประเทศไทย โดยสายการบิ
นที่มีการขนส่งผู้โดยสารระหว่าง
million passengers
ประเทศมากที
่สุด ได้แก่ การบินไทยมีการขนส่ง2.4ผู้โดยสาร
33.9
จ�ำนวน 2.97 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
18.3 รองลงมา
2.7
ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชียมีการขนส่งผู้โดยสารจ�ำนวน
1.19 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7.3 และสายการบินไทย
ไลอ้อนแอร์มีการขนส่งผู้โดยสารจ�ำนวน 652,717 คน คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 4 เมื่อพิจารณาปริมาณการขนส่งสินค้าทาง
อากาศระหว่างประเทศ พบว่า การบินไทยมีการขนส่งสินค้า
ทางอากาศมากที่สุดจ�ำนวน 150,973 ตัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 16.4 รองลงมา ได้แก่ สายการบินกาตาร์แอร์เวย์มี
การขนส่งสินค้าทางอากาศจ�ำนวน 50,433 ตัน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 5.5 และสายการบินอีวเี อทีม่ กี ารขนส่งสินค้าทางอากาศ
จ�ำนวน 48,820 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5.3
THAI LION AIR , 7,023,384 ,
%

NOK AIR , 7,343,078 ,
%

THAI VIET JET AIR , 5,095,701 ,
%

THAI SMILE AIRWAYS ,
4,112,098 ,
%

THAI AIR ASIA ,
14,229,116 ,
%

หนวย : คน
Unit: person

94

รายงานประจำ�ปี 2563

BANGKOK AIRWAYS ,
3,044,831 ,
%

THAI AIRWAYS , 1,127,351 ,
%

THAI VIET JET AIR , 5,095,701 ,
12.1%

NOK AIR , 7,343,078 ,
17.5%

THAI AIRWAYS , 8,394 ,
26.1%

ANA , 47,453,559 ,

THAI AIRASIA X , 427,516 , 2.6%

หนวย : คน
Unit: person

NOK AIR , 7,189 ,

22.3%

QATAR AIRWAYS , 50,432,961 ,
5.5%

Most international air transport in 2020 was operated
by airlines that carried people back22.3to their hometowns
(repatriation flights) and freight carriage. Semi-commercial
26.1 allowed in October 2020 as an additional
flights were
channel for air transportation into Thailand. The airline
8.4
การขนสงสินคา รวม
that carried the most
international passengers was Thai
32,214
Airways, with 2.97 million
ตัน passengers, accounting for
tons of freight
8.0
18.3% of the ridership, followed by Thai Air Asia with
29.3
1.19 million
passengers, accounting for5.8 0.17.3%, and Thai
Lion Air which carried 652,717 passengers, accounting
for 4.0%. When considering the volume of international
air freight, Thai Airways had the highest volume of
freight – 150,973 tons, accounting for 16.4%, followed
by Qatar Airways with 50,433 tons, accounting for 5.5%,
and EVA Airlines, with 48,820 tons, accounting for 5.3%.
NOK AIR , 7,189 ,
%

THAI AIRWAYS , 8,394 ,
%

THAI AIR ASIA , 2,695 ,
%

BANGKOK AIRWAYS , 2,588 ,
%

THAI SMILE AIRWAYS ,
9,443 ,
%

หนวย : ตัน
Unit: ton

THAI LION AIR , 1,880 ,
%
%

Others , 26 ,

ผูโดยสารรวม

41.99
ลานคน

การขนสงสินคา รวม

THAI SMILE AIRWAYS ,
4,112,098 , 9.8%

32,214
ตัน

million passengers
THAI AIR ASIA ,
14,229,116 ,
33.9%
หนวย : คน
Unit: person

tons of freight

BANGKOK AIRWAYS ,
3,044,831 , 2.4%
THAI AIRWAYS , 1,127,351 ,
2.7%

THAI SMILE AIRWAYS ,
9,443 , 29.3%
หนวย : ตัน
Unit: ton

THAI AIR ASIA , 2,695 ,
8.4%

BANGKOK AIRWAYS , 2,588 ,

8.0%

THAI LION AIR , 1,880 ,
5.8%
Others , 26 , 0.1%

ที่มา : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) กรมท่าอากาศยาน การท่าอากาศยานอู่ตะเภา
และบริษัท การบินกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) วิเคราะห์โดยกองเศรษฐกิจการบิน
Sources: Airports of Thailand Public Company Limited, Department of Airports, U-Tapao Airport Authority
and Bangkok Airways Public Company Limited. Data analysis by the Aviation Economy Division.

สายการบินสัญชาติไทยทีม่ กี ารขนส่งผูโ้ ดยสารในเส้นทางบิน
ภายในประเทศมากที่สุด ได้แก่ สายการบินไทยแอร์เอเชีย
มีการขนส่งผู้โดยสารภายในประเทศจ�ำนวน 14.23 ล้านคน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 33.9 รองลงมา ได้แก่ สายการบินนกแอร์
ที่มีการขนส่งผู้โดยสารจ�ำนวน 7.34 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 17.5 และสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ที่มีการขนส่ง
ผู้โดยสารจ�ำนวน 7.02 ล้านคน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 16.7
เมือ่ พิจารณาปริมาณการขนส่งสินค้าทางอากาศภายในประเทศ
พบว่า สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์มกี ารขนส่งสินค้าทางอากาศ
มากที่สุดจ�ำนวน 9,443 ตัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 29.3
รองลงมา ได้แก่ การบินไทยที่มีการขนส่งสินค้าทางอากาศ
จ� ำ นวน 8,394 ตั น คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 26.1 และ
สายการบินนกแอร์ที่มีก ารขนส่ง สินค้าทางอากาศจ�ำนวน
7,189 ตันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 22.3

Thai national airlines that carried the most passengers
on domestic routes were Thai Air Asia with 14.23 million
passengers, accounting for 33.9% of ridership, followed
by Nok Air with 7.34 million passengers, accounting for
17.5%, and Thai Lion Air with 7.02 million passengers,
accounting for 16.7 percent. Regarding domestic air
freight transportation, Thai Smile Airways carried the
most air freight – 9,443 tons which accounted for 29.3%,
followed by Thai Airways with 8,394 tons, accounting
for 26.1%, and Nok Air with 7,189 tons, accounting for
22.3%.
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มาตรการช่วยเหลือและฟืน้ ฟูอุตสาหกรรมการบินจาก
ผลกระทบของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบต่อ
อุตสาหกรรมการบินโดยตรง ท�ำให้รัฐบาลและหน่วยงาน
ภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งกรมท่าอากาศยาน (ทย.)
บริษัท การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (มหาชน)  
(ทอท.) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศ จ�ำกัด (บวท.) และ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จ�ำเป็น
ต้องออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบ
ให้แก่ผู้ประกอบการสายการบินให้สามารถด�ำเนินการต่อไปได้
เนือ่ งจากสายการบินถือเป็นอุตสาหกรรมต้นน�ำ้ ทีน่ ำ� รายได้หลัก
เข้าสู่อุตสาหกรรมการบิน โดยในปี 2563 ที่ผ่านมา ได้มี
การด�ำเนินมาตรการไปแล้ว 2 ระยะ สามารถสรุปได้ ดังนี้
มาตรการด้านการลดค่าใช้จ่ายของสายการบิน
เพื่ อ เป็ น การช่ ว ยเหลื อ ทางด้ า นค่ า ใช้ จ ่ า ยและลดต้ น ทุ น
การด�ำเนินงานของผู้ประกอบการสายการบิน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ออกมาตรการปรับลดค่าบริการสนามบิน เช่น
ค่าบริการในการขึ้นลงของอากาศยาน (Landing Charge)
ค่าบริการทีเ่ ก็บอากาศยาน (Parking Charge) ค่าเช่าพืน้ ทีส่ ำ� นักงาน
ปรับลดค่าบริการการเดินอากาศ (Air Navigation Service
Charge) และปรับลดค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ
(Regulatory fee) โดยมีก�ำหนดสิ้นสุดมาตรการเมื่อวันที่ 31
ธันวาคม 2563
มาตรการอ�ำนวยความสะดวกเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการสร้างรายได้ของสายการบิน กพท. ได้ อ อก
มาตรการต่าง ๆ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ประกอบการสายการบิน ทั้งการจัดสรรเวลาการบินที่ได้ท�ำ
การผ่อนผันการตัดสิทธิในการได้รับประวัติการบินในฤดูกาล
ถั ด ไปให้ กั บ สายการบิ น ที่ ท� ำ การยกเลิ ก เที่ ย วบิ น จาก
สถานการณ์ดงั กล่าว โดยจะไม่ถกู น�ำมาใช้คำ� นวณเงือ่ นไขการท�ำ
การบินของเวลาการบินต่อเนือ่ งทีไ่ ด้รบั การจัดสรรการประสาน
หน่วยงานก�ำกับดูแลด้านการบินในต่างประเทศที่สายการบิน
ได้ทำ� การยกเลิกเทีย่ วบิน เช่น จีน ญีป่ นุ่ และสาธารณรัฐเกาหลี
เป็นต้น เพื่อขอคงสิทธิในเวลาการบินที่ได้รับการจัดสรรเดิม
อีกทั้งได้มีการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาจัดสรรเส้นทาง
ให้มีความรวดเร็วขึ้น และมีการเจราจรสิทธิการบินในเส้นทาง
ระหว่างประเทศที่สายการบินของไทยมีศักยภาพในอนาคต
เช่น สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และ
สาธารณรัฐเกาหลี เป็นต้น
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Measures for helping aviation industry recovery
from the impact of the COVID-19 pandemic
The spread of COVID-19 has had a severe impact
on the aviation industry. The government and agencies
under the Ministry of Transport, including the Department
of Airports, Airports Authority of Thailand Public Company
Limited, Aeronautical Radio of Thailand Limited and
CAAT, have issued various measures to mitigate
the impacts on airline operators and enable them to
continue business, since airlines are the frontrunners for
generating the main income of the aviation industry. In
2020, the following measures were implemented in two
phases.
Measures for reducing the costs of airlines.
To help airline operators cut costs and save on operating
costs, relevant agencies implemented measures on
reduction of airport service charges such as landing
charge, parking charge, office space rental, air navigation
service charge and regulatory fee. The measures were
effective until 31 December 2020.
Measures for allowing airline operators to
generate additional income. CAAT has introduced
various measures to facilitate airline operators. For
example, introducing waivers for airport slot allocation
systems so that airlines which canceled flights due to
the COVID-19 situation would not lose their rights to
operate the slot in the next equivalent season and the
cancellation would not be reckoned for the allocation
of continuous flight schedules. CAAT also coordinated
with aviation regulators in the countries whose airlines
canceled flights, such as China, Japan and the Republic
of Korea to maintain the airlines’ rights in their allocated
slots. In addition, CAAT improved the route allocation
consideration process to make it faster and negotiated
with several countries including the Republic of India,
the Islamic Republic of Pakistan and the Republic of
Korea on traffic rights on international routes that Thai
airlines would have potential to use in the future.

มาตรการสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ในการเดิ น ทาง
ทางอากาศ กพท. กระทรวงสาธารณสุข การท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ได้พยายาม
สร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ แ ก่ ผู ้ โ ดยสารเพื่ อ เพิ่ ม ความต้ อ งการ
การเดินทางทางอากาศ โดยมีการประชาสัมพันธ์มาตรการ
ด้านการสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางทางอากาศ
เช่น กระบวนการคัดกรองผู้ป่วย วิธีการท�ำความสะอาดและ
ฆ่าเชื้อห้องโดยสาร เป็นต้น รวมทั้งการออกประกาศรองรับ
สิทธิของสายการบินในการปฏิเสธผู้โดยสารที่มีความเสี่ยงใน
การติ ด เชื้ อ ไวรั ส โควิ ด -19 เพื่ อ ให้ อ� ำ นาจสายการบิ น ใน
การปฏิเสธผูโ้ ดยสารทีม่ คี วามเสีย่ งจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค
มาตรการอ�ำนวยความสะดวกเพื่อความต่อเนือ่ ง
ในการด�ำเนินธุรกิจของสายการบิน กพท. ได้มกี ารขยาย
ระยะเวลาการมี ผ ลใช้ ไ ด้ ข องใบอนุ ญ าตและเอกสารแสดง
การรับรองอย่างอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับใบอนุญาตผูป้ ระจ�ำหน้าทีต่ า่ ง ๆ
ซึง่ มีวนั สิน้ อายุไม่เกินวันที่ 30 มิถนุ ายน 2563 ให้มผี ลใช้บงั คับ
ออกไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 ต่อมาได้มีการยกเว้น
การยื่นเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่
ทีใ่ ช้ในการต่ออายุผปู้ ระจ�ำหน้าที่ ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
รวมทั้งลดขั้นตอนการขอหยุดท�ำการบินชั่วคราวและอนุญาต
ให้ ส ายการบิ น ไปสามารถกลั บ มาท� ำ การบิ น ได้ ทั น ที เ มื่ อ มี
ความพร้อม
มาตรการทางการเงิน เพื่อบรรเทาผลกระทบของ
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน หน่วยงานภายใต้สังกัด
กระทรวงคมนาคม ได้มีการออกมาตรการขยายระยะเวลา
การช�ำระหนี้ (Credit Terms) ค่าบริการ ค่าภาระหรือเงินตอบแทน
ทีผ่ ปู้ ระกอบการสายการบินถูกเรียกเก็บ รวมทัง้ กรมสรรพสามิต
ได้มกี ารออกกฎกระทรวงก�ำหนดพิกดั สรรพสามิต (ฉบับที่ 11)
พ.ศ. 2563 ลดอัตราภาษีสรรพสามิตส�ำหรับน�้ำมันเชื้อเพลิง
เครือ่ งบินไอพ่น จากอัตราลิตรละ 4.726 บาท เป็นอัตราลิตรละ
0.20 บาท โดยให้มีผลบังคับใช้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2563 ต่อมาได้ขยายมาตรการดังกล่าวต่อเนื่องตั้งแต่วันที่
3 พฤศจิกายน 2563 - 30 เมษายน 2564
อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงส่งผลกระทบ
ต่อผูป้ ระกอบการสายการบิน อีกทัง้ ความยืดเยือ้ ของสถานการณ์
การแพร่ระบาดยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปถึงผู้ประกอบการ
ที่เป็นผู้ให้การช่วยเหลือสายการบินในช่วงปี 2563 ที่ผ่านมา
ซึง่ ทุกหน่วยงานปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างด�ำเนินการมาตรการบรรเทา
ผลกระทบของสายการบินจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ระยะที่ 3 ซึ่งเริ่มด�ำเนินการไปแล้วในช่วง
ต้นปี 2564

Measures for building confidence in air
travel. CAAT, the Ministry of Public Health, the Tourism
Authority of Thailand and entrepreneurs in the aviation
industry combined efforts to build passenger confidence
and stimulate the demand for air travel. The efforts
included disseminating information about public health
measures in the air transport sector such as passenger
temperature screening, cleaning and disinfection of
passenger cabins and so forth. Moreover, a measure was
imposed to advocate an airline’s right to deny boarding
for passengers at risk of contracting COVID-19.
Measures for facilitating the continuity of
the airline’s business operations. CAAT extended
the validity period of personnel licenses and other
certifications which were due to expire within 30 June
2020 so that they remained effective until 30 September
2020. Subsequently, the submission of documents
showing flight experience, required for renewal of
personnel licenses, was exempted until 31 December
2020. The protocols for temporary suspension of flights
were reduced and airlines were allowed to resume flying
immediately when they were ready.
Financial measures. To mitigate impacts on
entrepreneurs in the aviation industry, agencies under
the Ministry of Transport implemented measures on
extension of credit terms for the payment of service fees
as well as airport charges or remunerations charged for
the airline operators. In addition, the Excise Department
issued the Ministerial Regulation Stipulating the Excise
Tariff (No. 11) B.E. 2563 (2020) according to which the
excise tax rate on jet fuel was decreased from 4.726
baht per liter to 0.20 baht per liter, initially effective until
30 September 2020 and subsequently renewed from 3
November 2020 to 30 April 2021.
However, the pandemic persisted and continued to
affect airline operators as well as entrepreneurs who
had supported airlines in 2020. All relevant agencies
have been implementing the third phase of measures
to mitigate the impacts on the airlines, which started in
early 2021.
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คณะกรรมการตรวจสอบ ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้วยกรรมการ จ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้
นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์ ประธานกรรมการ
นายชนินทร์ แก่นหิรัญ รองประธานกรรมการ
นาวาอากาศเอก ศักรินทร์ ไชยวาน กรรมการ
นายสมดุลย์ จตุนารถ กรรมการ
นายกิตติพงษ์ ภิญโญตระกูล กรรมการ
นายชยุต วัฒกภาคย์ ผู้จัดการส�ำนักตรวจสอบภายใน
เป็นเลขานุการ
และนางรัชนี สุขสมอรรถ หัวหน้ากองตรวจสอบด้าน
การเงินและการปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
การด�ำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ�ำปี 2563
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง
โดยได้มีการหารือร่วมกับผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ส�ำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และผูต้ รวจสอบภายใน สรุปสาระ
ส�ำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้

CAAT’s Audit Committee comprises five members
as follows.
Mrs. Intira Phokpoonyarak Chairperson
Mr. Chanin Kanhirun Vice Chairman
Group Captain Sakkarin Chaiwan Committee
Member
Mr. Somdul Chatunart Committee Member
Mr. Kittipong Pinyotraool Committee Member
Mr. Chayut Wattakaphak Director of the Internal
Audit Office, serving as Secretary
Mrs. Ratchanee Suksomarth Head of the Financial
and Operational Audit Division, serving as Assistant
Secretary
In 2020, the Audit Committee held 12 meetings at
which consultation with relevant executives, the State
Audit Office of the Kingdom of Thailand (SAO), and the
Internal Auditor was conducted. The agenda items of
the Audit Committee’s meetings are summarized below.

การสอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานรายงานการเงิ น
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562
ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2562 งบแสดงผลการด� ำ เนิ น งานทางการเงิ น งบแสดง
การเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญและหมายเหตุเรื่องอื่น ๆ โดยได้สอบทาน
งบการเงินก่อนและหลังการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ กระบวนการจัดท�ำงบการเงินและการเปิดเผยข้อมูล
ส�ำคัญมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระส�ำคัญตามมาตรฐาน
และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังประกาศใช้
จากการสอบทานรายงานการเงินของส�ำนักตรวจสอบ
ภายในมีประเด็นที่ตรวจพบ และข้อเสนอแนะเรื่องการจ่ายค่า
ดูแลบ�ำรุงรักษาระบบ และค่าให้ความช่วยเหลือสนับสนุนระบบ
ซึ่งมีการจ่ายเงินค่าบริการไปในปี 2562 และถูกบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายทั้งจ�ำนวนในบัญชีค่าจ้างเหมาบริการ แต่เนื่องจาก
ระยะเวลาการให้บริการเกินกว่าวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ส่วนที่
กพท. ยังไม่ได้รับบริการ ในปี 2562 จะต้องบันทึกบัญชีเป็น

Review of the Financial Reports
The Audit Committee reviewed CAAT’s financial
reports for the year 2019. They consisted of the
Statement of Financial Position as of 31 December 2019,
the Statement of Financial Performance, the Statement
of Changes in Net Assets/Equity, the Statement of Cash
Flow for the year ended on the same day; they were
supplemented by the remark summarizing important
accounting policies and other remarks. The Audit
Committee reviewed the financial statements both before
and after the audit by the auditor to ensure that the
financial statement preparation process and disclosure
of important information were accurate in all respects in
accordance with government accounting standards and
policies promulgated by the Ministry of Finance.
Reviewing the Internal Audit Office’s financial reports,
the Audit Committee commented on some issues and
suggestions on the payment for system maintenance
and for assistance to support the system. The payment
was made in 2019 and was recorded as an expense,
in whole amount, in the lump sum turnkey account.
However, the service period extended beyond 31
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ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จ�ำนวนเงิน December 2019, so they were not services delivered to
9.712 ล้านบาทซึ่งฝ่ายการเงินบัญชีและงบประมาณได้ท�ำการ CAAT in 2019 and thus should have been recorded as
an advance payment as of December 31, 2019 to the
บันทึกปรับปรุงบัญชีเรียบร้อยแล้ว
amount of 9.712 million baht; the Financial, Accounting
and Budgeting Department has successfully corrected
การสอบทานการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
the account.
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และส่งเสริมให้
การบริหารจัดการมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใส Review of Good Corporate Governance
The Audit Committee reviewed management
น่าเชื่อถือ ในปี 2563 คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
มี เ จตนารมณ์ ใ นการด� ำ เนิ น การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล procedures that embrace good corporate governance,
การบริ ห ารกิ จ การที่ ดี และเพื่ อ ให้ ป ฏิ บั ติ ต ามแนวทาง transparency and accountability. In 2020, the Corporate
Subcommittee observed good corporate
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ Governance
governance principles and complied with guidelines for
จึงก�ำหนดมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต evaluating the integrity and transparency of government
ทั้งมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มี agencies. Therefore, measures were continued to
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสใน promote transparency and prevent corruption. These
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มาตรการจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทุ จ ริ ต measures included disseminating information to the
มาตรการป้องกันการรับสินบน และมาตรการป้องกันการขัดกัน public, encouraging stakeholder participation, promoting
in the procurement procedure, handling
ระหว่ า งผลประโยชน์ ส ่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส ่ ว นรวม transparency
corruption complaints, and preventing bribery and
โดยมีการพัฒนาระบบงาน ออกแบบกลไก และวางหลักการ conflicts of interest. Already abiding by these measures,
บริ ห ารที่ ดี มี แ นวปฏิ บั ติ ก ารจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นทุ จ ริ ต the work system was improved based on the principles
และประพฤติมิชอบ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสาร and mechanisms of good management. Guidelines
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและ for handling complaints on corruption and misconduct
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency were developed and effective disclosure of information
Assessment: ITA) ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ or news was enabled. As a result, CAAT scored higher
than in 2019 according to the Integrity and Transparency
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มีระดับคะแนนสูงขึ้นกว่า Assessment (ITA) conducted by the Office of the National
ปี 2562
Anti-Corruption Commission (NACC).
การสอบทานการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการบริหารความเสีย่ ง
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสีย่ ง ได้ตดิ ตามการด�ำเนินการตามแผนบริหารความเสีย่ ง
เป็นประจ�ำทุกเดือน รวมถึงมีการพิจารณาความเสีย่ งใหม่ทเี่ กิดขึน้
ในระหว่างปี เพือ่ หาแนวทางบริหารจัดการ ลดระดับความเสีย่ ง
และควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้อย่างทันต่อ
เหตุการณ์ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง และการบริหารความเสี่ยงที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ความเสี่ยงเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอแนะให้มีการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด และในกรณีทภี่ ารกิจบางส่วน
ของ กพท. ทีม่ ลี กั ษณะเฉพาะ หากด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติ

Review of Risk Management
The Audit Committee reviewed risk management and
business continuity management. The Risk Management
Sub-committee monitored the implementation of the Risk
Management Plan on a monthly basis and considered
new risks that arose during the year to develop guidelines
for reducing and controlling risk to an acceptable level in
a timely manner. The Audit Committee gave the following
recommendations about risks and risk management:
1. Risks related to the procurement process
The Audit Committee recommended that the Government
Procurement and Inventory Management Act B.E. 2560
(2017) be strictly observed. If compliance with the Act
affects the procurement period and CAAT’s operational
efficiency, regulations should be formulated on CAAT’s
procurement process appropriate for the nature of the
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การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อาจส่ง
ผลกระทบต่อระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้างและประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินการตามภารกิจของ กพท. ก็ควรพิจารณา
จัดท�ำระเบียบเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างของ กพท. ให้เหมาะสม
กับลักษณะการด�ำเนินงานดังกล่าวเพื่อให้เกิดความคล่องตัว
มากยิง่ ขึน้ คณะอนุกรรมการกฎระเบียบในด้านการบริหารงาน
ภายใน กพท. ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท�ำระเบียบ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐขึ้นใช้เองทั้งหมด
หรือบางส่วน ว่าสามารถด�ำเนินการได้ โดย กพท. สามารถแจ้ง
ข้อขัดข้องในการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างฯ
ไปยังกรมบัญชีกลาง ซึง่ หาก กพท. ยังไม่มเี หตุผลความจ�ำเป็น
ทีจ่ ะออกระเบียบเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างขึน้ ใช้เองทัง้ หมดหรือ
บางส่วนก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ความเสี่ยงเรื่องการเช่า/จัดหาอาคารส�ำนักงาน
การจัดหาอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่เพื่อทดแทนอาคาร
เช่าเดิมซึ่งหมดอายุสัญญา ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสี่ยง
ด้านภาพลักษณ์ขององค์กรและการบริหารจัดการ ควรเร่งด�ำเนินการ
จัดหาที่ท�ำการแห่งใหม่โดยเร่งด่วนเพื่อรองรับอาคารเช่าเดิม
ที่หมดสัญญา และ กพท. ควรมีการจัดท�ำแผนการเคลื่อนย้าย
โดยก�ำหนดขัน้ ตอนหน้าทีค่ วามรับผิดชอบให้ชดั เจน แล้วสือ่ สาร
ให้พนักงานทราบทั่วทั้งองค์กรเพื่อให้มีความพร้อมในการย้าย
ไปยังอาคารส�ำนักงานแห่งใหม่ได้ในเวลาอันรวดเร็ว และเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยไม่กระทบต่อการปฏิบัติงาน
การสอบทานรายงานผลการตรวจสอบและการควบคุม
ภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานการรายงานผล
การตรวจสอบกระบวนงานต่าง ๆ ติดตามการปรับปรุงการควบคุม
ภายในตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ และให้
ข้อเสนอแนะเพิม่ เติมทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั งิ านของฝ่าย
บริหาร โดยสรุปประเด็นทีส่ ำ� คัญ รวมถึงความก้าวหน้าในการปรับปรุง
การควบคุมภายในและน�ำเสนอคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพือ่ พิจารณาเป็นประจ�ำทุกไตรมาส
รวมถึงได้สอบทานรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประจ�ำปี 2562
ซึ่งจากการประเมินการควบคุมภายในของฝ่ายบริหารและ
ส� ำ นั ก ตรวจสอบภายใน มี ค วามเห็ น ว่ า ระบบการควบคุ ม
ภายในมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและเป็น
ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
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aforementioned operations to ensure greater flexibility.
The Internal Management Regulations Sub-committee
took into consideration and indicated that CAAT could
establish its own regulations on procurement and
inventory management for internal use wholly or partly
and could report problems related to compliance with the
Act to the Comptroller General’s Department. Otherwise,
without adequate reasons for issuing procurement and
inventory management regulations by itself, whether in
whole or in part, CAAT must comply with the Government
Procurement and Inventory Management Act B.E. 2560
(2017).
2. Risks related to renting/procuring office buildings
The issue concerned the procurement of a new office
building to replace the existing leased building as
the contract was approaching its expiry date. Such
procurement could pose risks in terms of corporate
image and management. CAAT should thus expedite
the acquisition of a new office before the expiration of
the existing lease contract. In addition, CAAT should
formulate a relocation plan that clearly defines the steps
of relocation as well as duties and responsibilities of
each department, and then communicate the plan to
employees throughout the organization so that they are
ready to move to a new office building in a short time
and in an orderly manner without affecting the operation.
Review of Internal Audit and Control Reports
The Audit Committee reviewed the results of various
auditing procedures, followed up on the improvement
of the internal control system as suggested in the audit
report, and provided additional suggestions that were
beneficial to management performance. The review
concluded with a summary of key issues and progress
regarding internal control system improvement, which
was subsequently presented to CAAT’s Board of
Commissioners for consideration on a quarterly basis.
In addition, the Audit Committee reviewed CAAT’s report
on the internal control assessment for the year 2019.
Based on the internal control assessment of management
and the Internal Audit Office, the Audit Committee
considered that the existing internal control system
was sufficient, consistent and in accordance with the
Ministry of Finance’s Regulations on the Internal Control
Standards and Guidelines for Government Agencies B.E.
2561 (2018). However, some risk was perceived and
management has already determined an improvement
program for the internal control system.

หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส�ำหรับหน่วยงานของรัฐ The Audit Committee’s Quality Maintenance
The Audit Committee reviewed the Audit Committee
พ.ศ. 2561 อย่างไรก็ดีมีความเสี่ยงซึ่งฝ่ายบริหารได้กำ� หนด
Charter
to ensure it was appropriate, up-to-date and
ปรับปรุงการควบคุมภายในไว้แล้ว
in line with international standards, and approved the
Audit Committee’s Self-Assessment Manual. The manual
การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ
stipulates that the Audit Committee carries out a selfคณะกรรมการตรวจสอบได้ ท บทวนกฎบั ต รของคณะ assessment as a panel and reports the assessment
กรรมการตรวจสอบ เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสม ทั น สมั ย results to CAAT’s Board of Commissioners every 6
และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมถึงได้เห็นชอบคู่มือ months to make those involved confident that the
การประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งก�ำหนด operations of the Audit Committee are completely and
ว่ า คณะกรรมการตรวจสอบมี ก ารประเมิ น ตนเองแบบ efficiently in line with the framework of authority, duties
and responsibility. According to the self-assessment of
ทั้งคณะ และรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการก�ำกับ the whole committee for the period from 6 December
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยทุก 6 เดือน เพื่อให้ 2019 to 30 June 2020, the score was 91.67%; this was
ความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของ interpreted as very good performance.
คณะกรรมการตรวจสอบตามกรอบอ� ำ นาจหน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ และได้ Supervision of Internal Audit
The Audit Committee considered and approved the
ท�ำการประเมินตนเองแบบทั้งคณะ ส�ำหรับรอบระยะเวลา
internal audit plan and the strategic internal audit
6 ธันวาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563 คะแนนที่ได้คิดเป็น 2021
plan for 2021 to 2023. The considerations included the
ร้อยละ 91.67 ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
appropriateness of the scope of work, responsibility,
manpower, the human resource development plan
การก�ำกับดูแลการตรวจสอบภายใน
and the annual budget of the Internal Audit Office.
คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาอนุมตั แิ ผนการตรวจสอบ The Audit Committee also conducted a review of the
ภายในประจ�ำปี 2564 และแผนการตรวจสอบภายในเชิง Internal Audit Charter to assure correct performance
กลยุทธ์ปี 2564 - 2566 โดยพิจารณาความเหมาะสมของขอบเขต in accordance with the professional ethics of internal
auditing and international standards. In this context,
การปฏิบตั งิ าน หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ อัตราก�ำลัง แผนการพัฒนา the Audit Committee provided suggestions on the
บุคลากรและงบประมาณประจ�ำปีของส�ำนักตรวจสอบภายใน completion report of the project on employing KPMG
คณะกรรมการตรวจสอบด� ำเนิ น การสอบทานกฎบั ต รการ Phoomchai Business Advisory Company Limited as a
ตรวจสอบภายใน เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั งิ านทีถ่ กู ต้องตามวิชาชีพ consultant in the improvement of internal audit efficiency,
ตรวจสอบภายในและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และให้ and also gave advice on benefiting from the project’s
ข้ อ เสนอแนะในรายงานฉบั บ สมบู ร ณ์ ข องโครงการว่ า จ้ า ง implementation. Regarding human resource development
the Internal Audit Office, it was suggested that internal
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ�ำกัด เป็นที่ปรึกษา ofauditors
attend internal training events/seminars related
เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง to the procedures of CAAT’s core mission in order to
ให้ค�ำแนะน�ำเรื่องการใช้ประโยชน์จากผลการด�ำเนินงานตาม develop their knowledge and competence.
โครงการฯ ในส่วนของการพัฒนาบุคลากรของส�ำนักตรวจสอบ
ภายใน มีข้อเสนอแนะให้ผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมอบรม/
สัมมนาภายในทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนงานหลักของ กพท. เพือ่
พัฒนาความรูค้ วามสามารถของผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการตรวจสอบ
ภายใน

นางอินทิรา โภคปุณยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

Mrs. Intira Phokpoonyarak
Chairperson of the Audit Committee
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งบการเงินประจ�ำปี 2563
2020 Financial Statements
รายงานของผู้สอบบัญชี
เสนอ คณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงิน
ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (หน่วยงาน) ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน งบแสดงการเปลี่ยนแปลง
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน และงบกระแสเงินสด ส�ำหรับปีสิ้นสุด
วันเดียวกัน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน รวมถึงสรุปนโยบาย
การบัญชีที่ส�ำคัญ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นว่า รายงานการเงินข้างต้นนี้
แสดงฐานะการเงินของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผลการด�ำเนินงาน และกระแสเงินสด
ส�ำหรับปีสนิ้ สุดวันเดียวกันโดยถูกต้องตามทีค่ วรในสาระส�ำคัญตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวง
การคลังก�ำหนด

ทางอากาศลดลงอย่างมาก เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ
การจัดเก็บรายได้ของ กพท. ในงวดปี 2563 และในอนาคต
อย่างไรก็ตาม กพท. ยังมีสภาพคล่องส่วนเกินจากเงินลงทุน
ทั้งในรูปของเงินลงทุนระยะสั้นและระยะยาว กพท. จึงเชื่อมั่น
ว่าสามารถด�ำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมิได้แสดงความเห็นอย่างมี
เงื่อนไขในเรื่องนี้
ข้อมูลอื่น
ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย
ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ�ำปี แต่ไม่รวมถึงรายงานการเงิน
และรายงานของผูส้ อบบัญชีทอี่ ยูใ่ นรายงานประจ�ำปีนนั้ ซึง่ ผูบ้ ริหาร
จะจัดเตรียมรายงานประจ�ำปีให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินต่อรายงาน
การเงินไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลอืน่ และส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ไม่ได้ให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับการตรวจสอบรายงานการเงิน คือ การอ่านและพิจารณาว่า
ข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระส�ำคัญกับรายงานการเงินหรือ
กั บ ความรู ้ ที่ ไ ด้ รั บ จากการตรวจสอบของส� ำ นั ก งานการตรวจ
เงินแผ่นดิน หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือไม่
เมือ่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้อา่ นรายงานประจ�ำปี หาก
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินสรุปได้วา่ มีการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องสื่อสารเรื่องดังกล่าวกับผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับดูแล

เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ความรับผิดชอบของส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ได้กล่าวไว้ในวรรคความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบ
รายงานการเงินในรายงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีความเป็นอิสระจากหน่วยงาน
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่ก�ำหนด
โดยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินและข้อก�ำหนดจรรยาบรรณ
ของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่ก�ำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในส่วน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การตรวจสอบรายงานการเงิ น และส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินได้ปฏิบตั ติ ามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณ
อืน่ ๆ ซึง่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดิน
และข้อก�ำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
เชือ่ ว่าหลักฐานการสอบบัญชีทสี่ ำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้รบั ความรับผิดชอบของผู้บริหารและผู้มีหน้าที่ในการก�ำกับ
เพียงพอและเหมาะสม เพือ่ ใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ ดูแลต่อรายงานการเงิน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้บริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท�ำและน�ำเสนอรายงาน
การเงินเหล่านีโ้ ดยถูกต้องตามทีค่ วร ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
ข้อมูลและเหตุการณ์ที่เน้น
และนโยบายการบัญชีภาครัฐที่กระทรวงการคลังก�ำหนด และ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขอให้สงั เกตหมายเหตุประกอบ รับผิดชอบเกีย่ วกับการควบคุมภายในทีผ่ บู้ ริหารพิจารณาว่าจ�ำเป็น
งบการเงินข้อ 29 เรือ่ ง การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา เพือ่ ให้สามารถจัดท�ำรายงานการเงินทีป่ ราศจากการแสดงข้อมูลที่
2019 (COVID-19) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ จะเกิดจากการทุจริตหรือ
ดังกล่าว ทีป่ จั จุบนั ได้ขยายวงกว้างขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ข้อผิดพลาด
มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบิน ส่งผลต่ออุปสงค์ในการเดินทาง
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ในการจัดท�ำรายงานการเงิน ผูบ้ ริหารรับผิดชอบในการประเมิน
ความสามารถของหน่วยงานในการด�ำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผย
เรื่องที่เกี่ยวกับการด�ำเนินงานต่อเนื่องตามความเหมาะสมและ
การใช้เกณฑ์การท�ำบัญชีส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องเว้นแต่
มีข้อก�ำหนดในกฎหมายหรือนโยบายรัฐบาลที่จะเลิกหน่วยงาน
หรือหยุดด�ำเนินงานหรือไม่สามารถด�ำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ผู้มีหน้าที่ก�ำกับดูแลมีหน้าที่ในการก�ำกับดูแลกระบวนการ
ในการจัดท�ำรายงานการเงินของหน่วยงาน
ความรับผิดชอบของผูส้ อบบัญชีตอ่ การตรวจสอบรายงาน
การเงิน
การตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ ให้ได้ความเชือ่ มัน่ อย่างสมเหตุสมผลว่า รายงานการเงินโดยรวม
ปราศจากการแสดงข้อมูลทีข่ ดั ต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญหรือ
ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และเสนอรายงาน
ของผู ้ ส อบบั ญ ชี ซึ่ ง รวมความเห็ น ของส� ำ นั ก งานการตรวจเงิ น
แผ่นดินอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ ความเชื่อมั่น
ในระดับสูงแต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ตามหลักเกณฑ์มาตรฐานเกีย่ วกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบั ญ ชี จ ะสามารถตรวจพบข้ อ มู ล ที่ ขั ด ต่ อ ข้ อ เท็ จ จริ ง
อันเป็นสาระส�ำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
อาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส�ำคัญ
เมื่อคาดการณ์ได้อย่างสมเหตุสมผลว่ารายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริง
แต่ละรายการหรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทาง
เศรษฐกิจของผูใ้ ช้รายงานการเงินจากการใช้รายงานการเงินเหล่านี้
ในการตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตาม
หลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินและมาตรฐาน
การสอบบัญชี ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ใช้ดุลยพินิจและ
การสังเกตและสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินรวมถึง
• ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อ
ข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญในรายงานการเงิน ไม่ว่าจะเกิดจาก
การทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบตั งิ านตามวิธกี ารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบ
บัญชีทเี่ พียงพอและเหมาะสมเพือ่ เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ความเสี่ยงที่ไม่พบข้อมูล
ที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส�ำคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจริต
จะสูงกว่าความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริต
อาจเกีย่ วกับการสมรูร้ ว่ มคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตัง้ ใจ
ละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลทีไ่ ม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือ
การแทรกแซงควบคุมภายใน

• ท� ำ ความเข้ า ใจในระบบการควบคุ ม ภายในที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กั บการตรวจสอบ เพื่ อออกแบบวิ ธี ก ารตรวจสอบที่ เ หมาะสม
กับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อ
ความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของหน่วยงาน
• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีทผี่ บู้ ริหารใช้
และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชีและการเปิดเผย
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดท�ำขึ้นโดยผู้บริหาร
• สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชี
ส�ำหรับการด�ำเนินงานต่อเนื่องของผู้บริหารและจากหลักฐาน
การสอบบัญชีที่ได้รับ สรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญที่
เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุให้เกิดข้อสงสัย
อย่างมีนยั ส�ำคัญต่อความสามารถของหน่วยงานในการด�ำเนินงาน
ต่อเนื่องหรือไม่ ถ้าส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ข้อสรุปว่ามี
ความไม่แน่นอนที่มีสาระส�ำคัญ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ต้องกล่าวไว้ในรายงานของผูส้ อบบัญชีของส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินโดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงิน
ทีเ่ กีย่ วข้อง หรือถ้าการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็น
ของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินจะเปลีย่ นแปลงไป ข้อสรุปของ
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ ไ ด้ รั บ จนถึ ง วั น ที่ ใ นรายงานของผู ้ ส อบบั ญ ชี ข องส� ำ นั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดิน อย่างไรก็ตามเหตุการณ์หรือสถานการณ์
ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้หน่วยงานต้องหยุดการด�ำเนินงานต่อเนือ่ ง
• ประเมินการน�ำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของรายงาน
การเงินโดยรวม รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลว่ารายงานการเงินแสดง
รายการและเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ ำ� ให้มกี ารน�ำเสนอข้อมูลโดยถูกต้อง
ตามที่ควรหรือไม่
ส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้สอื่ สารกับผูม้ หี น้าทีใ่ นการก�ำกับ
ดูแลในเรื่องต่าง ๆ ที่ส�ำคัญ ซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของ
การตรวจสอบตามที่ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส�ำคัญที่พบจาก
การตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องทีม่ นี ยั ส�ำคัญในระบบการควบคุม
ภายในหากส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้พบในระหว่างการ
ตรวจสอบของส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(นางสาวบรรลูน ศิริสิงห์สังชัย)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักตรวจสอบการเงินและบริหารพัสดุที่ 11

(นายบุญชาย ชุมแสงหิรัญ)
นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินช�ำนาญการพิเศษ
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ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
เงินลงทุนระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
ลูกหนี้ระยะยาว
เงินลงทุนระยะยาว
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
		 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

2563

2562

5
6
7

     508,227,396.59
       17,952,474.30
   1,356,453,885.99

     815,257,366.23
     146,703,566.58
   1,240,365,602.00

8

727,924.35
       12,199,901.11
1,895,561,582.34

1,317,233.41
       20,620,061.42
2,224,263,829.64

       14,624,204.04
     800,000,000.00
       21,488,455.06
     145,939,533.90
982,052,193.00
2,877,613,775.34

       14,219,527.16
     800,000,000.00
       51,019,774.19
     183,270,951.14
1,048,510,252.49
3,272,774,082.13

9
10
11
12

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

หมายเหตุ

หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
		รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
เงินรับฝากระยะยาว
		รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
ทุนรับโอนจากกรมการบินพลเรือน
ทุนประเดิมจากรัฐบาล
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2563

2562

13
14
15

4,992,738.19
       21,763,481.09
        8,625,968.34
        1,461,301.89
36,843,489.51

       38,070,743.16
       24,562,894.56
        4,168,080.46
        2,090,363.87
68,892,082.05

16

499,583.00
499,583.00
37,343,072.51
2,840,270,702.83

          499,583.00
499,583.00
69,391,665.05
3,203,382,417.08

17
18

       15,966,945.42
     215,287,300.00
   2,609,016,457.41
2,840,270,702.83

       15,966,945.42
     215,287,300.00
   2,972,128,171.66
3,203,382,417.08

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

    ลงชื่อ .............................................................
(นางพรวีนัส กิติศรีวรพันธุ์)
หัวหน้ากองบัญชีบริหารและงบประมาณ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
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    ลงชื่อ .............................................................
(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

    ลงชื่อ .............................................................
(นางพรวีนัส กิติศรีวรพันธุ์)
หัวหน้ากองบัญชีบริหารและงบประมาณ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ

    ลงชื่อ .............................................................
(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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รายงานประจำ�ปี 2563

    ลงชื่อ .............................................................
(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

     618,342,737.73
3,203,382,417.08

(363,111,714.25)
2,840,270,702.83

     618,342,737.73
2,972,128,171.66

(363,111,714.25)
2,609,016,457.41

215,287,300.00

215,287,300.00

15,966,945.42

15,966,945.42

รวมสินทรัพย์สุทธิ/
ส่วนทุน

    ลงชื่อ .............................................................
(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
    ลงชื่อ .............................................................
(นางพรวีนัส กิติศรีวรพันธุ์)
หัวหน้ากองบัญชีบริหารและงบประมาณ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ

    ลงชื่อ .............................................................
(นางพรวีนัส กิติศรีวรพันธุ์)
หัวหน้ากองบัญชีบริหารและงบประมาณ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

  2,585,039,679.35

26

     309,273,644.57
        1,876,865.00
     344,860,776.56
        3,432,010.63
        9,691,759.14
       55,282,547.82
        1,054,600.00
719,459.02
726,191,662.74
618,342,737.73
618,342,737.73

  2,353,785,433.93

24
25

     392,038,439.42
        5,844,560.00
     211,707,939.39
        2,678,729.94
       10,080,596.40
       52,567,738.34
        1,638,250.00
        1,189,569.60
677,745,823.09
(363,111,714.25)
(363,111,714.25)

  215,287,300.00

21
22
23

     15,966,945.42

20

     274,846,944.22    1,306,497,944.38
            81,068.21             81,430.36
       39,706,096.41        37,955,025.73
314,634,108.84
1,344,534,400.47

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2562
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนส�ำหรับปี 2563
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายส�ำหรับงวด
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

19

2562

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายได้
รายได้ค่าธรรมเนียม
รายได้จากการบริจาค
รายได้อื่น
รวมรายได้
		
ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
ค่าตอบแทน
ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุน
ค่าใช้จ่ายอื่น
รวมค่าใช้จ่าย
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน
ต้นทุนทางการเงิน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ

2563

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หมายเหตุ

รายได้สูง (ต�่ำ) กว่า
ค่าใช้จ่ายสะสม

(หน่วย : บาท)

ทุนประเดิมจาก
รัฐบาล

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ทุนรับโอนจาก
กรมการบินพลเรือน

(หน่วย : บาท)

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน
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ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หน่วย : บาท)

2563

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ
รายการปรับกระทบยอดรายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายเป็น
เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมด�ำเนินงาน :
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รายได้จากการบริจาค
ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
(ก�ำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
และหนี้สินด�ำเนินงาน
สินทรัพย์ด�ำเนินงาน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
วัสดุคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
หนี้สินด�ำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
เงินรับฝากระยะสั้น
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่ง
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด�ำเนินงาน

    ลงชื่อ .............................................................
(นางพรวีนัส กิติศรีวรพันธุ์)
หัวหน้ากองบัญชีบริหารและงบประมาณ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ
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(หน่วย : บาท)

2562

(363,111,714.25)

618,342,737.73

      52,567,738.34
(35,413,629.45)
(81,068.21)
        1,189,569.60
(411,431.07)
(345,260,535.04)

      55,282,547.82
(33,849,494.01)
(81,430.36)
          209,700.64
          523,595.11
640,427,656.93

124,361,764.26
          589,309.06
        8,420,160.31

(6,435,849.29)
          320,348.78
        2,521,676.50

(4,885,644.97)
(2,799,413.47)
        4,464,642.07
(547,993.77)
(215,657,711.55)

(5,443,345.83)
14,066,705.17
(2,618,338.88)
(20,000.00)
1,263,241.45
644,082,094.83

    ลงชื่อ .............................................................
(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น
เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
เงินสดจ่ายซื้อครุภัณฑ์
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
ดอกเบี้ยรับ
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากรัฐบาลเป็นทุนประเดิม
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
		
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

    ลงชื่อ .............................................................
(นางพรวีนัส กิติศรีวรพันธุ์)
หัวหน้ากองบัญชีบริหารและงบประมาณ
รักษาการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บัญชี และงบประมาณ

2563

2562

(116,088,283.99)
(1,285,040.80)
(26,705,490.77)
      12,903,600.00
      39,802,957.47
(91,372,258.09)

(437,677,656.79)
(800,000,000.00)
(6,022,441.45)
(96,800,196.73)
28,307,568.80
(1,312,192,726.17)

(307,029,969.64)
815,257,366.23
508,227,396.59

(668,110,631.34)
1,483,367,997.57
815,257,366.23

    ลงชื่อ .............................................................
(นายสุทธิพงษ์ คงพูล)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
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ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) จัดตั้ง
ตามพระราชก� ำ หนดการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ชื่อภาษาอังกฤษ “The
Civil Aviation Authority of Thailand” เป็นหน่วยงานของ
รัฐที่ไม่เป็นราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และมีฐานะเป็นนิติบุคคล
มีวัตถุประสงค์เพื่อก�ำกับ ดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนา
กิจการการบินพลเรือน ทั้งในด้านนิรภัย การรักษาสิ่งแวดล้อม
การรักษาความปลอดภัย การอ�ำนวยความสะดวกในการขนส่ง
ทางอากาศ เศรษฐกิจการขนส่งทางอากาศ และด้านอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือนให้เป็นไปตามกฎหมาย
และมาตรฐานสากล ซึ่งในวาระแรกให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการของกรมการบินพลเรือน (เดิม) มาปฏิบตั งิ าน
ของส�ำนักงาน ดังนี้ กองมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
การบินพลเรือน กองมาตรฐานสนามบิน ส�ำนักก�ำกับกิจการขนส่ง
ทางอากาศ ส�ำนักมาตรฐานการบิน ยกเว้นส่วนงานที่เกี่ยวกับ
งานค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน และงานนิรภัยการบินและ
สอบสวนอากาศยานประสบอุบัติเหตุ และส�ำนักส่งเสริมและ
พัฒนากิจการขนส่งทางอากาศ ทั้งนี้ ทุนเริ่มต้นของ กพท.
ได้รับโอนทรัพย์สิน หนี้สิน และงบประมาณ มาจากกรมการ
บินพลเรือนในส่วนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจของ กพท.
ตามพระราชก�ำหนดนี้ และอีกส่วนหนึ่งได้จากงบประมาณ
รายจ่ายประจ�ำปี พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส�ำรอง
เพื่อเหตุฉุกเฉินจ�ำเป็น เพื่อเป็นทุนประเดิมของ กพท.
กพท. ได้มีประกาศในการเรียกเก็บรายได้ ดังนี้
1. ค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ ตาม
พระราชก�ำหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558
มาตรา 39 (2) โดยเก็บจากผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ ซึง่ ค�ำนวณ
จากผู้โดยสารที่เดินทางเข้ามายังหรือออกไปจากประเทศ
ในอัตรา 15 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยว เป็นไปตามประกาศ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรือ่ ง อัตรา ระยะเวลา
และวิธีการน�ำส่งค่าธรรมเนียมการเข้าหรือออกนอกประเทศ
พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ให้เริ่มเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมดัง กล่าวตั้งแต่วัน ที่ 1 พฤศจิกายน 2559
เป็นต้นไป
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2. ค่าด�ำเนินการออกตรวจ โดยเรียกเก็บจากผู้ขอตรวจ
ตามระเบี ย บส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการตามความในมาตรา 5/1
แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 พ.ศ. 2560
โดยก�ำหนดค่าใช้จา่ ยในการตรวจสอบ ทดลอง ทดสอบ หรือกระท�ำ
ด้วยประการใดเพือ่ ประกอบการพิจารณาออก หรือต่ออายุใบรับรอง
ใบอนุญาต ใบส�ำคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรอง
หรือในการด�ำเนินการเพือ่ ตรวจสอบว่าอากาศยาน ส่วนประกอบ
ส� ำ คั ญ ของอากาศยาน ชิ้ น ส่ ว นรั บ รองคุ ณ ภาพบริ ภั ณ ฑ์
ชิ้นส่วนของอากาศยาน สนามบิน เครื่องอ�ำนวยความสะดวก
ในการเดิ น อากาศ หรื อ ที่ ขึ้ น ลงชั่ ว คราวของอากาศยาน
มี ค วามปลอดภั ย หรื อ เป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ก� ำ หนดไว้
ตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497
และระเบียบส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเพื่อออกใบรับรอง ใบอนุญาต
ใบส�ำคัญ หนังสืออนุญาต หรือหนังสือรับรองที่ออกตาม
อ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พ.ศ. 2561 โดยก�ำหนดค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินการเพื่อออก
ใบรับรอง ใบอนุญาต ใบส�ำคัญหนังสืออนุญาต หรือหนังสือ
รับรองที่ออกตามอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย นอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ตามพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติมไว้
ปั จ จุ บั น ส� ำ นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
มี ส ถานที่ ตั้ ง อยู ่ ที่ เลขที่ 333/105 อาคารหลั ก สี่ พ ลาซ่ า
ถนนก� ำ แพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลั ก สี่
กรุงเทพมหานคร 10210
หมายเหตุ 2 เกณฑ์การจัดท�ำรายงานการเงิน
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
มาตรา 70 ได้บญั ญัตใิ ห้หน่วยงานของรัฐ จัดท�ำรายงานการเงิน
ประจ�ำปีงบประมาณ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย งบแสดง
ฐานะการเงิน และงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน  ทัง้ นี้
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังก�ำหนด ต่อมา
กระทรวงการคลังได้กำ� หนดหลักเกณฑ์และวิธกี ารจัดท�ำรายงาน
การเงินประจ�ำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด

ที่ กค 0410.2/ว 67 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 เรือ่ ง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท�ำรายงานการเงินประจ�ำปี เพื่อให้หน่วยงาน
ของรั ฐ ถื อ ปฏิ บั ติ ส� ำ หรั บ การจั ด ท� ำ รายงานการเงิ น ตั้ ง แต่
รอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 เป็นต้นไป
รายงานการเงิ น นี้ จั ด ท� ำ ตามมาตรฐานและนโยบาย
การบัญชีภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังก�ำหนด ซึง่ รวมถึงหลักการ
และนโยบายบัญชีสำ� หรับหน่วยงานภาครัฐ มาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ และแสดงรายการใน
รายงานการเงินตามแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่อง รูปแบบ
การน�ำเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0410.3/ว 357 ลงวันที่ 15
สิงหาคม 2561
รอบระยะเวลาบั ญ ชี ใ ช้ ป ี ง บประมาณ โดยเริ่ ม ตั้ ง แต่
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีปฏิทินนั้น
ตามระเบียบคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2559

การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 8 เมษายน 2564 มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีทเี่ ริม่ ในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
โดยให้หน่วยงานน�ำไปถือปฏิบัติกับรายการที่เกิดขึ้นตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 3 เรื่อง นโยบาย
การบั ญ ชี การเปลี่ ย นแปลงประมาณการทางบั ญ ชี แ ละ
ข้ อ ผิ ด พลาด มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ส� ำ หรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี
ที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- นโยบายการบัญชีภาครัฐ เรือ่ ง บัตรภาษี ให้ถอื ปฏิบตั ิ
ส�ำหรับรอบระยะเวลาบัญชีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
เป็นต้นไป
ฝ่ า ยบริ ห ารเชื่ อ ว่ า มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และ
นโยบายการบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ข้างต้น จะไม่มีผลกระทบ
อย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อรายงานการเงินในงวดที่น�ำมาถือ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
การบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ใหม่ และมาตรฐานการบั ญ ชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐที่ปรับปรุงใหม่
ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลังได้ประกาศใช้
มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ และนโยบายการบั ญ ชี ภ าครั ฐ
ฉบับใหม่ และฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี้
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ทีม่ ผี ลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลาบัญชีปจั จุบนั ทีเ่ ริม่ ในหรือ
หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2562
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 9 เรื่อง รายได้
จากรายการแลกเปลี่ยน
มาตรฐานการบั ญ ชี ภ าครั ฐ ฉบั บ ใหม่ ข ้ า งต้ น ไม่ มี
ผลกระทบอย่างเป็นสาระส�ำคัญต่อรายงานการเงินในงวด
ปัจจุบัน
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ
ที่จะมีผลบังคับใช้ในงวดอนาคต
- มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้
จากรายการไม่แลกเปลีย่ น มีผลบังคับใช้สำ� หรับรอบระยะเวลา
บัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
- หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ของมาตรฐาน
การบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2564 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐาน

4.1.1 เงินทดรอง เป็นเงินที่ กพท. ได้รับอนุมัติจาก
ผู ้ อ� ำ นวยการ เพื่ อ ทดรองจ่ า ยเป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยปลี ก ย่ อ ยใน
การด�ำเนินงานของ กพท. ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ แสดงไว้
เป็นเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด       
4.1.2 รายการเทียบเท่าเงินสด ได้แก่ เงินลงทุนระยะสั้น
ที่มีสภาพคล่องซึ่งมีระยะเวลาครบก�ำหนดที่จะเปลี่ยนให้เป็น
เงินสดได้ภายใน 3 เดือน เช่น เงินฝากประจ�ำ และตั๋วเงินที่มี
วันถึงก�ำหนดภายใน 3 เดือน แสดงไว้เป็นรายการเทียบเท่า
เงินสด

หมายเหตุ 4 สรุปนโยบายการบัญชีที่ส�ำคัญ
4.1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.2 เงินลงทุน

4.2.1 เงินลงทุนระยะสั้น เป็นเงินลงทุนที่ กพท. คาดว่า
จะถือครองครบก�ำหนด หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดภายในหนึ่งปี
ได้แก่ เงินฝากประจ�ำไม่เกิน 12 เดือน
4.2.2 เงินลงทุนระยะยาว เป็นเงินลงทุนที่ กพท. คาดว่า
จะถือครองครบก�ำหนดเกินกว่าหนึ่งปี ได้แก่ เงินฝากประจ�ำ
เกิน 12 เดือน
4.3  ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

4.3.1 ลูกหนี้เงินยืม
รั บ รู ้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ บั น ทึ ก รายการขอเบิ ก เงิ น ตาม
จ�ำนวนเงินในสัญญาการยืมเงิน
4.3.2 ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม
รับรู้เมื่อออกใบแจ้งหนี้
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4.4 วัสดุคงเหลือ

วัสดุคงเหลือ หมายถึง ของใช้สิ้นเปลืองที่ กพท. มีไว้เพื่อ
ใช้ในการด�ำเนินงานตามปกติโดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูงและไม่มี
ลักษณะคงทนถาวร แสดงตามราคาทุนโดยวิธเี ข้าก่อนออกก่อน
(FIFO)
4.5 อาคาร

รับรู้เป็นสินทรัพย์ตามราคาทุน และบันทึกค่าเสื่อมราคา
เป็นค่าใช้จา่ ยในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยวิธี
เส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์โดยประมาณ  5 - 20  ปี
4.6 อุปกรณ์

ราคาทุ น ของอาคาร และอุ ป กรณ์ รวมถึ ง รายจ่ า ยที่
เกี่ยวข้องโดยตรง เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสถานที่และสภาพ
ที่พร้อมใช้งาน ต้นทุนในการต่อเติมหรือปรับปรุง ซึ่งท�ำให้
หน่ ว ยงานได้ รั บ ประโยชน์ ตลอดอายุ ก ารให้ ป ระโยชน์ ข อง
สินทรัพย์เพิ่มขึ้นจากมาตรฐานเดิม ถือเป็นราคาทุนของ
สินทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมถือเป็นค่าใช้จ่ายแสดง
ในงบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน

4.10.2.5 รายได้ค่าด�ำเนินการออกตรวจ รับรู้รายได้
เมื่อส�ำนักงานแจ้งให้ผู้ยื่นค�ำขอช�ำระค่าใช้จ่าย
4.10.3 รายได้แผ่นดิน เป็นรายได้ที่ กพท. ไม่สามารถน�ำมา
ใช้จา่ ยในการด�ำเนินงาน รับรูร้ ายได้เป็นรายได้เมือ่ ได้รบั ช�ำระเงิน
รายได้แผ่นดินและรายได้แผ่นดินน�ำส่งคลังไม่ต้องแสดงเป็น
รายได้และค่าใช้จา่ ยของ กพท. แต่จดั ท�ำรายงานรายได้แผ่นดิน
แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายงานแยกต่างหาก   

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน รับรู้เป็นสินทรัพย์เฉพาะรายการที่มี
มูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 20,000 บาท ขึ้นไป แสดงมูลค่าด้วย
มูลค่าสุทธิตามบัญชี
ค่าตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์ไม่มตี วั ตน บันทึกเป็นค่าใช้จา่ ยใน
งบแสดงผลการด�ำเนินงานทางการเงิน โดยวิธเี ส้นตรงตามอายุ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ ดังนี้

หมายเหตุ 5 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

4.7 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

อุปกรณ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ รับรู้เป็นสินทรัพย์
เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
ยกเว้นอุปกรณ์ที่ได้มาก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2562 รับรู้เป็น
สินทรัพย์เฉพาะรายการที่มีมูลค่าต่อหน่วยตั้งแต่ 5,000 บาท
ขึ้นไป แสดงมูลค่าตามมูลค่าสุทธิตามบัญชีที่เกิดจากราคาทุน
หักค่าเสื่อมราคาสะสม ส่วนที่มีมูลค่าต่อหน่วยต�่ำกว่า 10,000 โปรแกรมคอมพิวเตอร์
3 - 5 ปี
บาท ถือเป็นค่าใช้จา่ ยทัง้ จ�ำนวนในปีทซี่ อื้ หรือได้มา และบันทึก ไม่มีการคิดค่าตัดจ�ำหน่ายส�ำหรับโปรแกรมระหว่างพัฒนา
ไว้ในทะเบียนคุมสินทรัพย์โดยไม่คิดค่าเสื่อมราคา
ค่ า เสื่ อ มราคาบั น ทึ ก เป็ น ค่ า ใช้ จ ่ า ยในงบแสดงผล
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ได้รับโอนจากกรมการบินพลเรือน
การด�ำเนินงานทางการเงิน ค�ำนวณโดยวิธีเส้นตรง ตามอายุ ใช้ราคาทุนสุทธิ ณ วันที่รับโอนเป็นราคาทุน และค�ำนวณ
การให้ประโยชน์โดยประมาณ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ค่าตัดจ�ำหน่ายตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่เกิน
ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือ อัตราค่าตัดจ�ำหน่ายที่ก�ำหนดข้างต้น
การบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนี้
4.8 เจ้าหนี้การค้า
รับรูเ้ มือ่ ตรวจรับสินค้า หรือบริการจากผูข้ ายหรือคูส่ ญั ญาแล้ว
ประเภทครุภัณฑ์
อายุการให้ประโยชน์ (ปี)
4.9 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
5 ปี
รับรูเ้ มือ่ เกิดค่าใช้จา่ ย โดยประมาณค่าตามระยะเวลาทีเ่ กิด
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
3 - 5 ปี
ค่าใช้จ่ายนั้น
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
5 - 20 ปี
4.10 รายได้
(รวมอากาศยาน)
4.10.1 รายได้จากเงินงบประมาณ รับรู้เป็นรายได้เมื่อได้
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
5 - 10 ปี
รับเงินงบประมาณ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
5 - 10 ปี
4.10.2 รายได้ค่าธรรมเนียม เป็นรายได้ที่ กพท. ได้รับ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
5 - 15 ปี
อนุญาตให้เก็บรายได้นั้น เพื่อใช้จ่ายในการด�ำเนินงานของ
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
5 - 10 ปี
กพท. รับรู้เป็นรายได้เมื่อเกิดรายได้ ดังนี้
ครุภัณฑ์โรงงาน
2 - 5 ปี
4.10.2.1 รายได้ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต รับรู้
ครุภัณฑ์งานบ้าน
2 - 5 ปี
รายได้เมื่อด�ำเนินการอนุญาตแล้วเสร็จ
ไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคาส�ำหรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง
4.10.2.2 รายได้คา่ ธรรมเนียมเข้าหรือออกนอกประเทศ
รับรู้รายได้เมื่อผู้โดยสารเข้ามายังหรือออกไปจากประเทศ
อุปกรณ์ที่ได้รับโอนจากกรมการบินพลเรือน ใช้ราคาทุน
4.10.2.3 รายได้ ค ่ า ธรรมเนี ย มทดสอบความรู ้
สุทธิ ณ วันที่รับโอนเป็นราคาทุน และค�ำนวณค่าเสื่อมราคา ภาคทฤษฎี รับรู้รายได้เมื่อได้รับช�ำระเงิน
ตามอายุการให้ประโยชน์ที่เหลืออยู่ ซึ่งไม่เกินอัตราค่าเสื่อม
4.10.2.4 รายได้คา่ ธรรมเนียมฝึกอบรม รับรูร้ ายได้เมือ่
ราคาที่ก�ำหนดข้างต้น
ให้การฝึกอบรม
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ทีเ่ ป็นตัวเงินซึง่ อยูใ่ นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท
โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ก�ำไร
และขาดทุนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
รวมอยู่ในการค�ำนวณผลการด�ำเนินงาน
4.13 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ

กพท. ได้เข้าร่วม “กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ ไทยมั่นคง
มาสเตอร์ พูล ฟันด์” ซึง่ ได้จดทะเบียนแล้ว ตามพระราชบัญญัติ
4.11 ค่าใช้จ่าย
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 โดยพนักงานที่เป็นสมาชิก
ค่าใช้จ่ายรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละ 3 และไม่เกิน
4.12 รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
ร้อยละ 15 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก และ กพท.
รายการที่เป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาท จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ 5 - 10 ของเงินเดือน
โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ น ณ วันทีเ่ กิดรายการ สินทรัพย์และหนีส้ นิ พนักงานที่เป็นสมาชิก
(หน่วย : บาท)

2563

เงินทดรอง
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์
เงินฝากธนาคาร - ประเภทฝากประจ�ำ 3 เดือน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

100,000.00
508,127,396.59
508,227,396.59

2562

100,000.00
410,130,411.39
405,026,954.84
815,257,366.23

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2563

635,412.00
10,327,348.46
455,000.00
445,142.21
6,089,571.63
17,952,474.30

ลูกหนี้เงินยืม
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม
ลูกหนี้อื่น
รายได้ค้างรับ
ดอกเบี้ยค้างรับ
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น

2562

3,262,360.40      
70,386,151.82   
60,364.71
62,515,790.00
10,478,899.65      
146,703,566.58

ลูกหนี้เงินยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)

ลูกหนี้เงินยืม
2563
2562

ยังไม่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ

560,112.00
2,958,760.00

เกินก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 15 วัน

75,300.00
303,600.40

เกินก�ำหนดช�ำระ
เกินกว่า 15 วัน

-

ลูกหนี้ค่าธรรมเนียม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 แยกตามอายุหนี้ ดังนี้
ลูกหนี้
ค่าธรรมเนียม

ยังไม่ถึง
ก�ำหนดช�ำระ

2563
2562

658,860.00
55,042,435.00

เกินก�ำหนดช�ำระ
ไม่เกิน 30 วัน

261,599.20
5,981,638.10

รวม

635,412.00
3,262,360.40
(หน่วย : บาท)

เกินก�ำหนดช�ำระ
เกินกว่า 30 วัน

9,406,889.26
9,362,078.72

รวม

10,327,348.46
70,386,151.82
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รวมเงินลงทุนระยะยาว
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2563

800,000,000.00
800,000,000.00
(หน่วย : บาท)

2562

800,000,000.00
800,000,000.00

โปรแกรมคอมพิวเตอร์
โปรแกรมระหว่างพัฒนา
รวม สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

125,092,343.33
117,596,171.73
242,688,515.06

5,048,900.16
5,048,900.16

เพิ่ม

หมายเหตุ 10 เงินลงทุนระยะยาว

ต้นงวด

2,595,600.00
(9,131,369.39)
(6,535,769.39)

โอน/ปรับปรุง

เงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาวทั้งจ�ำนวนเป็นเงินที่ กพท. จ่ายเป็นค่ามัดจ�ำให้คู่สัญญา ซึ่งมีก�ำหนดช�ำระคืนเกิน 12 เดือน

ประเภท

14,219,527.16
14,219,527.16

ราคาทุน

-

ลด

2562

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน - สุทธิ

(หน่วย : บาท)

(525,141.55)
(17,660,408.75)
(53,416.15)
(182,106.28)
(170,667.00)
(488,579.05)
(445,480.06)
(19,525,798.84)
(19,525,789.84)

127,687,943.33
113,513,702.50
241,201,645.83

ปลายงวด

5,544,267.57
5,544,267.57
5,501,806.20
3,887,321.52
5,005,931.15
45,504.00
4,032,050.39
66,301,655.09
78,255.50
84,852,523.85
90,396,791.42

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้ระยะยาว

26,400.00
617,190.00
(643,590.00)
-

14,624,204.04
14,624,204.04
59,417,563.92
59,417,563.92

ต้นงวด

1,131,314.39
1,131,314.39
3,282,851.73
3,650,659.81
2,017,031.63
2,284,372.12
8,136.87
3,420,723.09
41,303,282.77
73,931.80
445,471.06
56,486,460.88
57,617,775.27

ต้นงวด

13,373,315.04
5,476,090.78
1,770,655.60
20,620,061.42

67,945.00
206,510.00
366,995.80
643,590.00
1,285,040.80
1,285,040.80

2563

2562

5,544,267.57
5,544,264.57
5,959,002.75
17,660,408.75
3,707,827.67
4,821,041.63
45,504.00
4,202,717.39
66,173,044.14
78,255.50
445,480.06
103,093,281.89
108,637,549.46

6,526,724.44
5,673,176.67
12,199,901.11

ปลายงวด

35,844,548.01
35,844,548.01

ค่าตัดจ�ำหน่ายสะสม
เพิ่ม

364,744.14
364,744.14
1,178,504.61
24,305.60
697,710.67
945,050.51
5,698.62
512,743.91
12,990,118.57
4,313.70
16,358,446.19
16,723,190.33

(หน่วย : บาท)

อาคารส�ำนักงาน
รวม
ครุภัณฑ์ส�ำนักงาน
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
ครุภัณฑ์ส�ำรวจ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์งานบ้าน
ครุภัณฑ์โรงงาน
งานระหว่างท�ำ
รวม
รวม ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ลด

2563

โอน/ปรับปรุง

-

ลด

(427,337.49)
(3,674,965.41)
(53,407.15)
(172,274.08)
(170,658.00)
(488,516.05)
(445,471.06)
(5,432,629.24)
(5,432,629.24)

ลด

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

เพิ่ม

95,262,111.93
95,262,111.93

ปลายงวด

1,496,058.53
1,496,058.53
4,034,018.85
2,661,335.15
3,057,148.55
13,835.49
3,762,809
53,804,885.29
78,245.50
67,412,277.83
68,908,336.36

ปลายงวด

ราคาสุทธิ

32,425,831.40
113,513,702.50
145,939,533.90

ณ 31 ธ.ค. 63

ราคาสุทธิ

4,048,209.04
4,048,209.04
1,467,787.35
1,225,986.37
1,948,782.60
31,668.51
269,241.39
12,496,769.80
10.00
17,440,246.02
21,488,455.06

ณ 31 ธ.ค. 63

201,704,657.53
100,000,000.00
938,660,944.47
1,240,365,602.00

ต้นงวด

เงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
รวมลูกหนี้ระยะยาว
612,545,929.02
103,675,159.67
640,232,797.30
1,356,453,885.99

ค่าเสื่อมราคาสะสม
เพิ่ม

(หน่วย : บาท)

ประเภท

ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าเบี้ยประกันชีวิตจ่ายล่วงหน้า
เงินประกันสัญญาเช่า
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
2562

ราคาทุน

เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจ�ำ 6 เดือน
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจ�ำ 7 เดือน
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจ�ำ 8 เดือน
เงินฝากธนาคาร - เงินฝากประจ�ำ 12 เดือน
รวมเงินลงทุนระยะสั้น
2563

หมายเหตุ 11 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ

หมายเหตุ 7 เงินลงทุนระยะสั้น
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65,674,779.41
117,596,171.73
183,270,951.14

ณ 31 ธ.ค. 62

(หน่วย : บาท)

4,412,953.18
4,412,953.18
2,676,151.02
14,009,748.94
1,690,796.04
2,536,669.51
37,367.13
781,994.30
24,869,761.37
4,323.70
9.00
46,606,821.01
51,019,774.19

ณ 31 ธ.ค. 62

(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

หมายเหตุ 17 ทุนรับโอนจากกรมการบินพลเรือน
(หน่วย : บาท)

2563

ใบส�ำคัญค้างจ่าย
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน�ำส่ง
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอน�ำส่ง
รวมเจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

4,299,189.41
1,636,625.85
14,883,339.69
715,926.05
228,400.09
21,763,481.09

2562

4,344,213.88     
1,508,964.67     
18,012,663.96   
670,227.19       
26,824.86
24,562,894.56

หมายเหตุ 14 เงินรับฝากระยะสั้น
(หน่วย : บาท)

2563

เงินประกันสัญญา
เงินประกันผลงาน
เงินประกันซอง
รวมเงินรับฝากระยะสั้น

4,744,208.42
3,329,759.92
552,000.00
8,625,968.34

2562

2,763,755.50     
1,404,324.96     
4,168,080.46

กพท. ได้รบั โอนทรัพย์สนิ จากกรมการบินพลเรือน รวมทัง้ สิน้
จ�ำนวน 15,966,945.42 บาท ดังนี้
1. ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 กพท. ได้รับโอนสินทรัพย์
มาจากกรมการบินพลเรือน โดยถือตามมูลค่าคงเหลือตามระบบ
GFMIS จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 6,386,036.31 บาท
2. ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2559 กพท. ได้รับโอนสินทรัพย์
จากกรมการบินพลเรือน และได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับมอบสินทรัพย์ (ครุภณ
ั ฑ์) ทีโ่ อนมาใช้งานที่ กพท. สินทรัพย์

ที่รับโอน ประกอบด้วย อาคาร ครุภัณฑ์ และสินทรัพย์ไม่มี
ตัวตนโดยถือตามมูลค่าคงเหลือตามระบบ GFMIS จ�ำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น 9,310,233.31 บาท
3. ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2560 กพท. ได้รับโอนสินทรัพย์
จากกรมการบินพลเรือน และได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
รับมอบครุภัณฑ์โดยถือตามมูลค่าคงเหลือตามระบบ GFMIS
จ�ำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 270,675.80 บาท

หมายเหตุ 18 ทุนประเดิมจากรัฐบาล
กพท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบกลาง รายการเงินส�ำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จ�ำเป็น จ�ำนวน 215,287,300 บาท เพื่อใช้เป็นทุนประเดิมของ กพท.
หมายเหตุ 19 รายได้ค่าธรรมเนียม
(หน่วย : บาท)

2563

หมายเหตุ 15 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
(หน่วย : บาท)

2563

รายได้รับล่วงหน้า
รายได้รอการรับรู้
รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น

1,394,544.83
66,757.06
1,461,301.89

2562

1,942,538.60       
147,825.27        
2,090,363.87

ค่าธรรมเนียมออกใบอนุญาต
ค่าธรรมเนียมทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี
ค่าธรรมเนียมเข้าหรือออกนอกประเทศ
ค่าด�ำเนินการออกตรวจ
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม

39,235,100.00
2,341,300.00
223,835,544.22
9,435,000.00
274,846,944.22

2562

37,715,300.00
4,377,500.00
1,248,632,644.38
15,772,500.00
1,306,497,944.38

หมายเหตุ 20 รายได้อื่น
(หน่วย : บาท)

หมายเหตุ 16 เงินรับฝากระยะยาว
(หน่วย : บาท)

เงินประกันสัญญาระยะยาว
รวมเงินรับฝากระยะยาว
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รายงานประจำ�ปี 2563

2563

2562

499,583.00
499,583.00

499,583.00
499,583.00

2563

เงินเพิ่มค่าธรรมเนียมเข้าหรือออกนอกประเทศ
ดอกเบี้ยจากธนาคาร
ก�ำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รายได้อื่น
รวมรายได้อื่น

1,607,559.99
35,413,629.45
351,530.11
2,333,376.86
39,706,096.41

2562

3,603,015.05
33,849,494.01
502,516.67          
37,955,025.73
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หมายเหตุ 24 ค่าสาธารณูปโภค

หมายเหตุ 21 ค่าใช้จ่ายบุคลากร

(หน่วย : บาท)

(หน่วย : บาท)

2563

เงินเดือน
เงินประจ�ำต�ำแหน่ง
ค่าตอบแทนพิเศษตามผลงาน
ค่าล่วงเวลา
เงินสมทบกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ค่าเบี้ยประกันชีวิต
ค่ารักษาพยาบาล
เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ
เงินชดเชยกรณีเลิกจ้างและเกษียณอายุ
เงินช่วยการศึกษาบุตร
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น
รวมค่าใช้จ่ายบุคลากร

293,862,841.12
12,339,934.04
39,635,140.01
2,577,300.57
12,713,415.49
8,340,272.69
1,195,235.00
2,570,000.00
1,629,798.75
308,111.75
16,866,390.00
392,038,439.42

261,485,729.56
9,474,944.46
2,659,100.00
11,069,040.27
6,900,943.27
947,857.25
2,000,000.00
565,796.76
366,833.00
13,803,400.00
309,273,644.57

หมายเหตุ 22 ค่าตอบแทน
(หน่วย : บาท)

2563

ค่าเบี้ยประชุม
ค่าตอบแทนคณะกรรมการก�ำกับ กพท.
รวมค่าตอบแทน

5,004,560.00
840,000.00
5,844,560.00

1,216,865.00       
660,000.00           
1,876,865.00

(หน่วย : บาท)

ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม
ค่าใช้จ่ายเดินทาง
ค่าจ้างเหมาบริการ
ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิง
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ค่าใช้จ่ายในการประชุม
ค่าเช่าส�ำนักงาน
ค่าเช่ายานพาหนะ
ค่าเช่าระบบ Cloud Server
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต�่ำกว่าเกณฑ์
ค่าสอบบัญชี
ค่าธรรมเนียมธนาคาร
ค่าใช้สอยอื่น
รวมค่าใช้สอย
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รายงานประจำ�ปี 2563

16,332,443.81
13,655,821.51
66,647,558.73
394,946.30
51,256,336.83
2,283,671.99
23,700,000.00
2,898,704.00
3,603,336.81
31,900.30
150,000.00
173,952.38
30,579,266.73
211,707,939.39

ค่าไฟฟ้า
ค่าน�้ำประปา
ค่าโทรศัพท์
ค่าอินเตอร์เน็ต
ค่าไปรษณีย์
รวมค่าสาธารณูปโภค

8,404,362.86
79,372.60
352,880.02
1,092,788.72
151,192.20
10,080,596.40

2562

8,098,759.15   
77,896.00   
381,221.99        
992,532.00       
141,350.00          
9,691,759.14

หมายเหตุ 25 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
(หน่วย : บาท)

2563

อาคาร
ครุภัณฑ์
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย

364,744.14
16,358,446.19
35,844,548.01
52,567,738.34

2562

391,166.85  
20,496,129.42       
34,395,251.55        
55,282,547.82

2562

หมายเหตุ 23 ค่าใช้สอย
2563

2563

2562

2562

62,363,986.18
36,270,851.51
63,998,756.26
513,522.89
106,039,044.97
9,564,470.45         
24,813,278.00
2,630,610.97
2,249,620.97
3,960,774.11     
480,000.00        
268,324.99             
31,707,535.26          
344,860,776.56

หมายเหตุ 26 ค่าใช้จ่ายอื่น
(หน่วย : บาท)

2563

ขาดทุนจากการตัดจ�ำหน่ายสินทรัพย์
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
รวมค่าใช้จ่ายอื่น

1,189,569.60
1,189,569.60

2562

209,700.64
509,758.38
719,459.02

หมายเหตุ 27 กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กพท. มีพนักงานเป็นสมาชิก
กองทุนจ�ำนวน 381 ราย โดย กพท. จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ ส�ำหรับสมาชิกที่มีอายุการท�ำงานไม่เกิน 5 ปี
ในอัตราร้อยละ 5 ของเงินเดือนพนักงานทีเ่ ป็นสมาชิก สมาชิก
ที่มีอายุการท�ำงานมากกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี ในอัตรา
ร้อยละ 8 ของเงินเดือนพนักงานที่เป็นสมาชิก และสมาชิกที่มี

อายุการท�ำงานมากกว่า 10 ปี ในอัตราร้อยละ 10 ของเงินเดือน
พนักงานทีเ่ ป็นสมาชิก ในงวดบัญชีนี้ กพท. จ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพเป็นจ�ำนวนเงินทั้งสิ้น 12,713,415.49
บาท ซึง่ กองทุนส�ำรองเลีย้ งชีพบริหารงานโดยบริษทั หลักทรัพย์
จัดการกองทุน กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
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หมายเหตุ 30 รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมายเหตุ 28 ภาระผูกพัน

รายการ

กพท. ได้มกี ารเช่าทรัพย์สนิ และมีรายจ่ายประเภทค่าใช้สอย ซึง่ กพท. เป็นผูเ้ ช่า โดยมีภาระผูกพันตามสัญญาเช่าด�ำเนินงาน
ส�ำหรับการเช่าทรัพย์สินโดยจ�ำนวนเงินขั้นต�่ำที่ต้องจ่ายในอนาคตภายใต้สัญญาเช่าด�ำเนินงานที่บอกเลิกไม่ได้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2563 และ 2562 มีรายละเอียดดังนี้
(หน่วย : บาท)

2563

ไม่เกิน 1 ปี
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี
รวม

16,839,690.00
7,822,493.00
24,662,183.00

2562

10,956,054.00
7,067,795.00
18,023,849.00

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

418,210,911.63
147,381,061.38
76,224,979.00
49,574,376.52
691,391,328.53

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) ทีป่ จั จุบนั ได้ขยายวงกว้างขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง
ตัง้ แต่ตน้ ปี 2563 ท�ำให้เกิดการชะลอตัวของเศรษฐกิจมีผลกระทบ
ต่อธุรกิจและอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรม
การบิน การท่องเทีย่ ว และการบริการภายในประเทศ ซึง่ ส่งผลต่อ
อุปสงค์ในการเดินทางทางอากาศลดลงเป็นอย่างมาก อีกทั้ง
กพท. มีมาตรการต่าง ๆ เพือ่ ช่วยเหลือผูด้ ำ� เนินการเดินอากาศ
โดยปรับลดค่าธรรมเนียมเข้าหรือออกนอกประเทศจาก 15
บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยว เหลือ 10 บาทต่อผู้โดยสารต่อเที่ยว
ส� ำ หรั บ ประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย งรวม 11 ประเทศ ในช่ ว ง
ระหว่างเดือนเมษายน 2563 - ธันวาคม 2563 และมีการขยาย
เวลาช�ำระหนี้ (Credit term) ค่าธรรมเนียมเข้าหรือออก
นอกประเทศล่าช้าจาก 15 วัน เป็น 90 วัน รวมถึงยกเว้น
เงินเพิม่ (ค่าปรับ) กรณีสายการบินน�ำส่งค่าธรรมเนียมการเข้า

หรือออกนอกประเทศล่าช้า เป็นเวลา 90 วัน ระหว่างเดือน
มกราคม 2564 - มิถนุ ายน 2564 เหตุการณ์ดงั กล่าวส่งผลกระทบ
อย่างมีนัยส�ำคัญต่อการจัดเก็บรายได้ในปี 2563 ของ กพท.
และฐานะการเงิ น ผลการด� ำ เนิ น งาน และกระแสเงิ น สด
ในปัจจุบันและในอนาคต
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน กพท. ยังมีสภาพคล่องส่วนเกิน
จากเงินลงทุนทัง้ ในรูปของเงินลงทุนระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้
ฝ่ายบริหารได้ด�ำเนินมาตรการต่าง ๆ และบริหารจัดการ
โดยพิจารณาตามเหตุผลและความจ�ำเป็น เพื่อให้มีรายได้
เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายที่ได้รับงบประมาณอย่างคุ้มค่า และมี
ประสิทธิภาพ ฝ่ายบริหารของ กพท. จึงเชื่อมั่นว่ามาตรการ
และสถานการณ์เหล่านีจ้ ะช่วยท�ำให้ กพท. สามารถด�ำเนินงาน
ได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของ กพท. มีการติดตาม
ความคืบหน้าของสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด

เบิกจ่าย

18,651,193.50
38,078,390.50
11,791,015.41
68,520,599.41

คงเหลือ

403,293,533.30
76,567,994.29
9,217,994.10
29,950,693.03
519,030,214.72

14,917,378.33
52,161,873.59
28,928,594.40
7,832,668.08
103,840,514.40

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2562
รายการ

หมายเหตุ 29 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

งบสุทธิ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

76,707,455.44
18,443,600.00
28,515,548.64
123,666,604.08

งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เบิกจ่าย

คงเหลือ

43,019,805.99
26,856,392.87
69,876,198.86

33,687,649.45
18,443,600.00
1,659,155.77
53,790,405.22

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2561
รายการ

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

136,720,125.63
12,699,513.91
143,673,197.00
22,721,913.66
315,814,750.20

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เบิกจ่าย

คงเหลือ

4,593,269.65
23,059,647.51
22,721,913.66
50,374,830.82

136,720,125.63
8,106,244.26
120,613,549.49
265,439,919.38

ยกเลิกงบบุคลากร จ�ำนวน 136,720,125.63 บาท เป็นเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสัมมนาในประเทศ
และค่าใช้จ่ายฝึกอบรมและสัมมนาต่างประเทศ เนื่องจากในปีงบประมาณ 2563 ไม่มีการเบิกจ่าย
รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายการ

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
เงินส�ำรองเพื่อใช้ใน
กรณีฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น
รวม
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งบสุทธิ

ใบสั่งซื้อ/สัญญา

เบิกจ่าย

คงเหลือ

387,196,349.00
373,145,439.30
71,239,493.90
87,250,300.00
200,000,000.00

76,707,455.44
18,443,600.00
28,515,548.64
-

298,580,300.00
135,482,620.46
7,567,463.56
51,789,414.58
-

88,616,049.00
160,955,363.40
45,228,430.34
6,945,336.78
200,000,000.00

1,118,831,582.20

123,666,604.08

493,419,798.60

501,745,179.52
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการก�ำกับ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2561
รายการ

งบบุคลากร
งบด�ำเนินงาน
งบลงทุน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

194,585,725.90
40,763,487.58
291,635,300.00
60,280,333.03
587,264,846.51

เบิกจ่าย

Self-assessment of the Board of Commissioners
of the Civil Aviation Authority of Thailand

คงเหลือ

57,865,600.27
28,063,973.67
147,962,103.00
37,558,419.37
271,450,096.31

136,720,125.63
12,699,513.91
143,673,197.00
22,721,913.66
315,814,750.20

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหลักการและแนวทางการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้บรรลุผลของการก�ำกับดูแลที่ดี
หลักการส�ำคัญข้อหนึ่งคือ การก�ำหนดให้มีระบบประเมินผล
คณะกรรมการก�ำกับฯ ซึ่งจะน�ำองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดี
เป็นทีย่ อมรับและมีความน่าเชือ่ ถือ ดังนัน้ ด้วยความส�ำคัญของ
ระบบประเมินผลนี้ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์
2559 จึงก�ำหนดให้กระทรวงคมนาคมก�ำกับดูแลให้ส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ด�ำเนินการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการก�ำกับฯ ทุก 6 เดือน
ส�ำหรับการประเมินผลคณะกรรมการก�ำกับฯ ประจ�ำปี
2563 ใช้วิธีการประเมินผลแบบรายบุคคล และรายคณะ
โดยมีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็นร้อยละจากคะแนนเต็มใน
แต่ละข้อทั้งหมดตามหลักเกณฑ์

รายงานฐานะเงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ. 2560
รายการ

งบด�ำเนินงาน
งบรายจ่ายอื่น
รวม

เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
(สุทธิ)

3,423,340.00
51,774,685.00
55,198,025.00

เบิกจ่าย

คงเหลือ

3,423,340.00
51,137,027.00
54,560,367.00

637,658.00
637,658.00

หมายเหตุ 31 รายงานรายได้แผ่นดิน
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
รายงานรายได้แผ่นดิน

To ensure compliance with the principles and
guidelines of good corporate governance and fulfilment
of good governance, a key practice is establishing an
evaluation system for the Board of Commissioners.
This contributes to good corporate image, reliability and
acceptance from the public. Realizing the importance of
this evaluation system, the Cabinet reached a resolution
on 9 February 2016, requiring the Ministry of Transport
to supervise CAAT to evaluate the performance of the
Board of Commissioners on a six-monthly basis.
In 2020, the Board of Commissioners conducted
self-assessment both individually and as a panel. The
assessment results were reported as percentages with
the following interpretations:

ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
(หน่วย : บาท)

2563

รายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
รายได้แผ่นดิน - ค่าปรับ
รายได้แผ่นดิน - นอกจากภาษี
รวมรายได้แผ่นดินที่จัดเก็บ
หัก รายได้แผ่นดินถอนคืนจากคลัง
รายได้แผ่นดินจัดสรรตามกฎหมาย
รายได้แผ่นดินจัดเก็บสุทธิ
รายได้แผ่นดินน�ำส่งคลัง
รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
ปรับ รายได้แผ่นดินรอน�ำส่งคลัง
รายการรายได้แผ่นดินสุทธิ
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1,161,050.00
1,161,050.00
1,161,050.00
1,161,050.00
-

2562

5,247,500.00
5,247,500.00
5,247,500.00
5,267,500.00      
(20,000.00)
      20,000.00
-

ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
Scoring 90% or higher

=
=

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
Scoring 80% to 89%

=
=

ประสิทธิภาพดี

ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
Scoring 70% to 79%

=
=

ประสิทธิภาพเกณฑ์ปกติ

ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ 70

=
=

ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ

Scoring lower than 70%

โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
                                                       
1. การประเมิ น ตนเองของกรรมการก� ำ กั บ ส� ำ นั ก งาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (รายบุคคล)
ประกอบด้วย 3 หัวข้อ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะกรรมการ 2) การประชุมของคณะกรรมการ และ
3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
สรุปผลการประเมินตนเองแบบรายบุคคล ได้คะแนน
รวมทั้งหมด 293 คะแนน จากคะแนนเต็ม 308 คะแนน
คิดเป็นร้อยละ 95.13 ของคะแนนทัง้ หมด อยูใ่ นระดับประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม

Very efficient performance
Efficient performance
Normal level of efficiency
Lower efficiency than the standard

The assessment results are summarized below.
1. Self-assessment of CAAT’s Board of Commissioners
(individually)
The assessment covered three issues: 1) structure
of the Board and qualifications of the commissioners;
2) the Board’s meetings; and 3) the roles, duties and
responsibility of the Board.
In conclusion, the total score of the individual
assessment was 293 out of the total of 308, equal to
95.13%, showing very efficient performance.
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2. การประเมินตนเองคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (รายคณะ)
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ 1) นโยบาย โครงสร้าง และ
คุณสมบัตคิ ณะกรรมการ 2) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการ 3) การประชุ ม ของคณะกรรมการ
4) การท�ำหน้าทีข่ องกรรมการ 5) ความสัมพันธ์กบั ฝ่ายบริหาร
และ 6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบ้ ริหาร
สรุปผลการประเมินตนเองแบบรายคณะ ได้คะแนนรวม
ทัง้ หมด 1,326 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1,428 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 92.86 ของคะแนนทั้งหมด อยู่ในระดับประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
การประเมินผลคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการ
ก�ำกับฯ ประจ�ำปี 2563 ใช้วิธีการประเมินผลแบบรายคณะ
ซึ่งก�ำหนดขึ้นตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ประกอบด้วย
หัวข้อประเมินจ�ำนวน 3 หัวข้อ คือ 1) โครงสร้างและคุณสมบัติ
ของคณะอนุกรรมการในเรื่องดังต่อไปนี้มีความเหมาะสม
ท� ำ ให้ ก ารท� ำ งานของคณะอนุ ก รรมการมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
2) การประชุมคณะอนุกรรมการได้ดำ� เนินการในเรือ่ งดังต่อไปนี้
เพื่อให้คณะอนุกรรมการปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และ 3) บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการได้ให้ความส�ำคัญ ใช้เวลาในการพิจารณา
ทบทวนและปฏิบัติตามในเรื่องต่อไปนี้อย่างเพียงพอ โดยมี
เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผล คิ ด เป็ น ร้ อ ยละจากคะแนนเต็ ม
ในแต่ละข้อทั้งหมดตามหลักเกณฑ์
ได้คะแนนร้อยละ 90 ขึ้นไป
Scoring 90% or higher

=
=

ประสิทธิภาพดีเยี่ยม
Very efficient performance

ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป
Scoring 80% to 89%

=
=

ประสิทธิภาพดี
Efficient performance

ได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป
Scoring 70% to 79%

=
=

ประสิทธิภาพเกณฑ์ปกติ
Normal level of efficiency

ได้คะแนนต�่ำกว่าร้อยละ 70
Scoring lower than 70%

=
=

ต�่ำกว่าเกณฑ์ปกติ
Lower efficiency than the standard

โดยสรุปผลการประเมินได้ดังนี้
1. คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารและพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพ
องค์กร
สรุปผลประเมินผลตนเองของคณะอนุกรรมการได้คะแนน
รวมทัง้ หมด 490 คะแนน จากคะแนนเต็ม 544 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 90.07 ของคะแนนทั้งหมด อยู่ในระดับประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
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2. Self-assessment of CAAT’s Board of Commissioners
(as a panel)
The assessment covered six issues: 1) policy,
structure and qualifications of the Board; 2) the roles,
duties and responsibility of the Board; 3) the Board’s
meetings; 4) the Board’s performance; 5) relations with
management; and 6) self-development and development
of the executives.
In conclusion, the total score of the panel assessment
was 1,326 out of the total of 1,428, equal to 92.86%,
showing very efficient performance.
The assessment of the sub-committees under the
Board of Commissioners for the year 2020 was panelbased and in accordance with the principles of good
corporate governance. It covered three issues: 1) the
structure and qualifications of the sub-committees are
appropriate for its scope of responsibility and, as such,
enable operational efficiency; 2) the meeting of the subcommittees has addressed the issues that allow them to
perform their duties at meetings efficiently; and 3) the
roles, duties and responsibility of the sub-committees
focus on their missions and they have placed importance
and taken enough time to consider, review and follow up
on the matters. The assessment results were reported
as percentages with the following interpretations:

The assessment results are summarized below.
1. The Sub-committee for Organizational Management
and Efficiency Development
The total score of the panel assessment was 490
out of the total of 544, equal to 90.07%, showing very
efficient performance.

2. คณะอนุกรรมการประเมินผลงานผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
สรุปผลประเมินผลตนเองของคณะอนุกรรมการได้คะแนน
รวมทัง้ หมด 564 คะแนน จากคะแนนเต็ม 616 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 91.56 ของคะแนนทั้งหมด อยู่ในระดับประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
สรุปผลประเมินผลตนเองของคณะอนุกรรมการได้คะแนน
รวมทัง้ หมด 240 คะแนน จากคะแนนเต็ม 260 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 92.31 ของคะแนนทั้งหมด อยู่ในระดับประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม
4. คณะอนุกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สรุปผลประเมินผลตนเองของคณะอนุกรรมการได้คะแนน
รวมทัง้ หมด 191 คะแนน จากคะแนนเต็ม 208 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 91.83 ของคะแนนทั้งหมด อยู่ในระดับประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม    
5. คณะอนุกรรมการกฎระเบียบด้านการบริหารงานภายใน
สรุปผลประเมินผลตนเองของคณะอนุกรรมการได้คะแนน
รวมทัง้ หมด 288 คะแนน จากคะแนนเต็ม 312 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 92.30 ของคะแนนทั้งหมด อยู่ในระดับประสิทธิภาพ
ดีเยี่ยม    
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการก� ำ กั บ ส� ำ นั ก งาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีการก�ำหนด
การประชุมคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี
2563 มีการก�ำหนดการประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน และอาจมีการประชุมวาระพิเศษ
เฉพาะคราวเพิม่ เติมตามความเหมาะสม ซึง่ ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
โดยกองเลขานุการคณะกรรมการก�ำกับ จะส่งหนังสือเชิญ
ประชุม ระเบียบวาระการประชุม ที่มีรายละเอียดและเหตุผล
ครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จ�ำเป็น
และเพียงพอในการตัดสินใจให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า
ก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันท�ำการ เพื่อช่วยให้กรรมการ
สามารถจัดสรรเวลามาประชุมได้ และให้กรรมการมีเวลาเพียง
พอในการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า
โดยสรุ ป การเข้ า ร่ ว มประชุ ม ของคณะกรรมการก� ำ กั บ
ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย มีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

2. The Sub-committee for Evaluation of CAAT’s
Director General
The total score of the panel assessment was 564
out of the total of 616, equal to 91.56%, showing very
efficient performance.
3. The Risk Management Sub-committee
The total score of the panel assessment was 240
out of the total of 260, equal to 92.31%, showing very
efficient performance.
4. The Good Corporate Governance Sub-committee
The total score of the panel assessment was 191
out of the total of 208, equal to 91.83%, showing very
efficient performance.
5. The Sub-committee for Regulations on Internal
Management
The total score of the panel assessment was 218
out of the total of 312, equal to 92.30%, showing very
efficient performance.
Monthly Meetings of the Board of Commissioners
CAAT sets the official schedule of the Board of
Commissioners’ meetings throughout year in advance.
In 2020, a meeting was scheduled to be held once
a month on the fourth Monday of the month. Special
meetings were to be held on specific occasions as
deemed appropriate. The Secretary of the Board of
Commissioners Division, Corporate Strategy Department
was responsible for sending the invitation letters at
least three business days before the meeting day. The
invitation should include detailed agenda and meeting
documents that provide necessary and sufficient
information. This allows the commissioners to have
enough time to manage their schedules and study the
related information in advance.
The meeting attendance of the Board of Commissioners
is summarized and shown in the table below.
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2/2563
28 ก.พ. 63

3/2563
30 มี.ค. 63

4/2563
5/2563
27 เม.ย. 63 27 พ.ค. 63

√

√
6
7

√
√
√

7
7

√
√
√
√
√

x

√

7
7

√

√
√
√
√
√

7
7

√

√
√
√
√
√

7
7

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
(คณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีผลวันที่ 1 ต.ค. 63)
√
√
√
√
√

1/2563
29 ม.ค. 63

7
7

7
7

√
√
√
√
√

√

√
√
√
√
√
√

√

7/2563
29 มิ.ย. 63

√

6/2563
29 มิ.ย. 63

7
7

√
√
√
√
√

√

√

8/2563
8 ก.ค. 63

7
7

√
√
√
√
√

√

√

9/2563
29 ก.ค. 63

7
7

√
√
√
√
√

√

√

10/2563
27 ส.ค. 63

7
7

√
√
√
√
√

√

√

11/2563
21 ก.ย. 63

√
√

√
√

13/2563
14/2563
26 ต.ค. 63 30 พ.ย. 63

(ลาออกมีผล
25 ธ.ค. 63)

√

15/2563
28 ธ.ค. 63

7
7

7
7

7
7

4
6

√
√
√
√
√
√
√
x
√
√
√
√
√
√
√
x
(ครบวาระ 4 ป มีผล 1 ต.ค. 63)

√
√

12/2563
1 ต.ค. 63

2/2020
28 Feb 20

3/2020
30 Mar 20

4/2020
27 Apr 20

5/2020
27 May 20

6/2020
29 Jun 20

√
6
7

7
7

√

√
√
√

x

√
√
√
√
√

√

7
7

√

√
√
√
√
√

7
7

√

√
√
√
√
√

7
7

√
√
√
√
√

7
7

√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
(Appointed by the Cabinet, effective on 1 October 2020)
√
√
√
√
√
√

1/2020
29 Jan 20

7
7

7
7

√
√
√
√
√

√

√

√
√
√
√
√

√

8/2020
8 Jul 20

√

7/2020
29 Jun 20

7
7

√
√
√
√
√

√

√

9/2020
29 Jul 20

7
7

√
√
√
√
√

√

√

10/2020
27 Aug 20

7
7

√
√
√
√
√

√

√

11/2020
21 Sep 20

√
√

13/2020
26 Oct 20

√
√

14/2020
30 Nov 20

(Effective
date of
resignation
on 25
December
2020)

√

15/2020
28 Dec 20

7
7

7
7

7
7

4
6

√
√
√
√
√
√
√
x
√
√
√
√
√
√
√
x
(Completion of four-year term,
effective on 1 October 2020)

√
√

12/2020
1 Oct 20

Note:
1. Mr. Chaiwat Thongkamkoon completed his term as the Chairman of CAAT’s Board of Commissioners due to his retirement at the end of the fiscal year 2020 from the position of Permanent
Secretary, Office of the Permanent Secretary, Ministry of Transport, effective on 1 October 2020.
2. The Cabinet passed a resolution on 25 August 2020 appointing Mr. Chayatan Phromsorn, a civil servant, to hold the position of Permanent Secretary, Office of the Permanent Secretary,
Ministry of Transport, to replace the retiring office holder from 1 October 2020 onwards. He became the Chairman of CAAT’s Board of Commissioners on 1 October 2020.
3. Mr. Chula Sukmanop retired from the position of Commissioner and Secretary due to the completion of his term as Director General of CAAT, which became effective on 1 October 2020.
4. Mr. Sarun Benjanirat has been Acting Director of CAAT since 1 October 2020.

Total number of attendees
Total number of commissioners

(Mr. Sarun Benjanirat)

Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
Commissioner
and Secretary
Commissioner
and Secretary

Mrs. Sarinee Angsusingha
Mr. Chanin Kanhirun
Mrs. Intira Phokpoonyarak
Ms. Yaowanooch Wiyaporn
Mr. Chula Sukmanop

2

3
4
5
6
7

Position

Mr. Chaiwat Thongkamkoon
Chairman
(Mr. Chayatan Phromsorn)
Chairman
Group Captain Sakkarin Chaiwan Commissioner

Name

1

No.

Meeting Attendance of the Boards of Commissioners in 2020

of the Boards of Commissioners in 2020

Summary of Meeting Attendance

หมายเหตุ 					
1 นายชัยวัฒน์ ทองค�ำคูณ พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการ ในคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เนื่องจากเกษียณอายุราชการสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
จากการด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 แต่งตั้ง นายชยธรรม์ พรหมศร ข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ด�ำรงต�ำแหน่งปลัดกระทรวง ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม เพื่อทดแทน
ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
3 นายจุฬา สุขมานพ พ้นวาระการด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการและเลขานุการ เนื่องจากครบวาระการด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563
4 นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน์ รักษาการผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

รวมกรรมการที่เขาประชุม
จํานวนกรรมการทั้งหมด

(นายศรัณย เบ็ญจนิรัตน)

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
และเลขานุการ
กรรมการ
และเลขานุการ

นางสาริณี อังศุสิงห
นายชนินทร แกนหิรัญ
นางอินทิรา โภคปุณยารักษ
นางสาวเยาวนุช วิยาภรณ
นายจุฬา สุขมานพ

2
3
4
5
6
7

ตําแหนง

นายชัยวัฒน ทองคําคูณ
ประธานกรรมการ
(นายชยธรรม พรหมศร)
ประธานกรรมการ
นาวาอากาศเอกศักรินทร ไชยวาน กรรมการ

ชื่อ

1

ลําดับ

คณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ปี 2563

ของคณะกรรมการก�ำกับส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สรุปการเข้าร่วมประชุมในปี 2563

ระดับคะแนน
Score

100
80

71.8

77.4

72.4

74.6

60

44.4

40
20
0

ผลการส�ำรวจความพึงพอใจ

The Results of the Satisfaction Survey
การเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และความยั่ ง ยื น
ขององค์กร เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ที่ กพท. ได้ก�ำหนด
เป้าหมายไว้ให้มีการยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน
และผู ้ ป ระกอบการในอุ ต สาหกรรมการบิ น ให้ ดี ขึ้ น โดยมี
ตัวชีว้ ดั คือ ระดับความพึงพอใจของผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรม
การบิ น ต่ อ การปฏิ บั ติ ง านของ กพท. และการเผยแพร่
ข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้และนวัตกรรม ผลส�ำรวจดังกล่าว
จะถูกน�ำมาพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการปฏิบตั งิ าน และการให้
บริการ รวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูลของ กพท.
ในปี 2563 ได้ส�ำรวจกลุ่มเป้าหมาย จ�ำนวน 1,350
ตัวอย่าง แบ่งเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปและกลุ่มอุตสาหกรรม
การบิน โดยเก็บข้อมูลทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สรุปผล
ส�ำรวจได้ ดังนี้
สแกน QR code
เพื่ออ่านรายงานความพึงพอใจฉบับสมบูรณ์
Scan to read the satisfaction survey
report in details
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To strengthen the organization on a sustainable
basis, the strategic plan sets a goal of improving service
quality for optimum satisfaction of both the public and
entrepreneurs in the aviation industry. Therefore, a key
performance indicator is the level of public satisfaction
with CAAT’s operations as well as dissemination of news,
information, knowledge and innovations.
In 2020, CAAT conducted a satisfaction survey
based on both qualitative and quantitative approaches via
a sample of 1,350 people representing the general public
and entrepreneurs. The results are given hereunder.

สแกน QR code
รายงานโครงการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชน
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินของไทย
ประจ�ำปี 2560 -2563 (ฉบับเต็ม)
Scan to read the report on the satisfaction survey
project for 2017-2020 in full

1

2

3

4

5

การส�ำรวจด้านต่างๆ
Field of survey

1. การเผยแพร่ขอ้ มูล ข่าวสาร องค์ความรูแ้ ละนวัตกรรม
ในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 71.8
2. การให้บริการในภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ค่าเฉลี่ยร้อยละ 77.4
3. การรับรูโ้ ดยรวมทีม่ ตี อ่ บทบาทของภาพรวมกระบวนการ
ท�ำงานและการให้บริการของ กพท. อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ 72.4
4. การแสดงออกพฤติกรรมของเจ้าหน้าทีใ่ นการให้บริการ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยร้อยละ 74.6
5. ภาพรวมส่วนใหญ่เห็นว่า ภาพลักษณ์มกี ารเปลีย่ นแปลง
ไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 44.4
ทัง้ นี้ กพท. ยังมีสว่ นทีต่ อ้ งปรับปรุง เช่น การพัฒนาข้อมูล
ให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ การประยุกต์ใช้สอื่ ทีห่ ลากหลายเพือ่ เข้าถึง
ผู้รับสารได้มากขึ้น พัฒนาขั้นตอนการท�ำงานโดยใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เป็นต้น

1. Dissemination of news, information, knowledge,
and innovations: very satisfied (71.8%).
2. Services: very satisfied (77.4%).
3.Recognition of CAAT’s roles in terms of operations
and service delivery: well recognized (72.4%).
4. Behavior of officers who provide services: very
satisfied (74.6%).
5. Overall image of the organization: better than in
2019 (44.4%).
However, certain improvements were suggested:
information should be regularly updated; multi-media
should be adopted to reach target groups more
extensively; and working processes should rely more
on electronic and digital technology, for example.

ประกาศที่เกี่ยวข้องในสถานการณ์ COVID-19
ในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้สอดคล้องกับข้อก�ำหนด
ในพระราชบัญญัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการของ
ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) ของรัฐบาล ในการคุมเข้ม
มาตรการการเดิ น ทางการเข้ า ออกประเทศไทย รวมถึ ง
การเดินทางภายในประเทศ ทัง้ ทางบก ทางน�ำ 
้ และทางอากาศ
กพท. ในฐานะผู้ก�ำกับดูแลการบินพลเรือนในประเทศไทย
จึงได้ออกประกาศเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
ซึ่งสามารถแบ่งประเภทของประกาศได้ ดังนี้
1. ประกาศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การเดิ น ทางเข้ า ออกราช
อาณาจักรไทยโดยอากาศยาน
2. ประกาศที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่
และการออกใบอนุญาตผู้ประจ�ำหน้าที่
3. ประกาศที่เกี่ยวข้องส�ำหรับผู้ด�ำเนินการเดินอากาศ/
ผู้จดทะเบียนอากาศยาน/ผู้ถือใบรับรองหน่วยซ่อม
ประกาศทัง้ หมด ประชาชนและผูท้ เี่ กีย่ วข้องในอุตสาหกรรม
การบินสามารถตรวจสอบได้ทเี่ ว็บไซต์ www.caat.or.th/corona
หรือ Facebook page: CAAT.thailand

Announcements related to COVID-19 situation
In the context of the COVID-19 pandemic, domestic
and cross-border travel, be it road-, water- or airbased, has been intensively restricted pursuant to
the Emergency Decree on Public Administration in
Emergency Situations and the measures announced
by the government’s Center for COVID-19 Situation
Administration (CCSA).
CAAT, as the regulator of the Thai aviation industry,
issued several announcements accordingly.
1. Announcements related to traveling to and from
the Kingdom of Thailand by plane
2. Announcements related to the Personnel Licensing
Department and the licensing processes.
3. Announcements related to air operators, aircraft
registrars and holders of repair station certificates.
Relevant parties and the general public can access the
above-mentioned announcements at www.caat.or.th/
corona and Facebook page: CAAT.thailand
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ข้อมูลการติดต่อ กพท.
CONTACT

ส�ำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนก�ำแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

The Civil Aviation Authority of Thailand

333/105 Lak Si Plaza, Kamphaeng Phet 6 Rd.,
Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210
ฝ่ายกลยุทธองค์กร (CSD)

csd@caat.or.th

0 2568 8800 # 1601

ฝ่ายการเงิน บัญชีและงบประมาณ (FAB)

fab@caat.or.th

0 2568 8800

ฝ่ายกฎหมาย (LEG)		

leg@caat.or.th

0 2568 8802

ฝ่ายมาตรฐานบริการการเดินอากาศ (ANS)

ans@caat.or.th

0 2568 8825

ฝ่ายมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและ
การอ�ำนวยความสะดวกในการบินพลเรือน (SFD)

sfd@caat.or.th

0 2568 8829

ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน (AGA)

aga@caat.or.th

0 2568 8826

ฝ่ายประกันคุณภาพ (QAD)

qa@caat.or.th

0 2568 8812

ฝ่ายนิรภัยการบิน (SMD)

smd@caat.or.th

0 2568 8800 # 1301

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ITD)

it@caat.or.th

0 2568 8809

ฝ่ายบริการข่าวสารการบิน (AIS)

ais@caat.or.th

0 2568 8831

ฝ่ายมาตรฐานผู้ประจ�ำหน้าที่ (PEL)

pel@caat.or.th

0 2568 8832

ฝ่ายก�ำกับดูแลทางเศรษฐกิจ (ERD)

erd@caat.or.th

0 2568 8815

ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน (OPS)

ops@caat.or.th

0 2568 8843

ฝ่ายพิธีการบิน (FFD)		

ffd@caat.or.th

0 2568 8808

ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน (APD)

apd@caat.or.th

0 2568 8835

ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน (AIR)

airworthiness@caat.or.th

0 2568 8800 # 4101

ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (HRD)

pd@caat.or.th

0 2568 8800 # 8849

Call center
0 2568 8800

Service center
0 2568 8810
0 2568 8811

ร้องเรียนสายการบิน www.caat.or.th/complaint
การคุ้มครองสิทธิผู้ โดยสารเเละติดตามเรื่องร้องเรียนสายการบิน
0 2568 8800 ต่อ 1502
Complain about airline services at www.caat.or.th/complaint.
For protection of passenger rights and complaint follow-up,
please call 0 2568 8800 ext. 1502.

Fax center
0 2568 8844

E-mail
info@caat.or.th

ขึ้นทะเบียนผู้บังคับโดรน www.caat.or.th/uav
การขึ้นทะเบียนผุู้บังคับโดรนเเละขออนุญาตบินโดรน
0 2568 8800 ต่อ 1603
Conduct drone registration at www.caat.or.th/uav.
For drone registration and operation permission,
please call 0 2568 8800 ext. 1603.

