ประกาศสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง มาตรฐานการให้บริการข่าวสารการบิน
พ.ศ. ๒๕๖๑
-------------------------------------อาศัย อ านาจตามข้ อกาหนดของส านั กงานการบิ น พลเรือ นแห่ งประเทศไทย ฉบั บ ที่ ๑๒
ว่ า ด้ ว ยขอและออกใบรั บ รองบริ ก ารการเดิ น อากาศ ข้ อ ๗ (7) ซึ่ ง ก าหนดให้ ผู้ ข อรั บ ใบรั บ รองบริ ก าร
การเดินอากาศต้องจัดทาคู่มือการดาเนินงานซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานและมีข้อมูลครบถ้วนตามคู่มือมาตรฐาน
บริการการเดินอากาศ (Manual of Standards) ที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด และข้อ ๘ (๔) ซึ่งกาหนดให้
ผู้อานวยการออกใบรับ รองบริการการเดิน อากาศเมื่อปรากฏว่า สถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก สิ่ งติดตั้ง
เครื่องมือ ระบบอุปกรณ์ ของผู้ขอใบรับรอง สามารถให้บริการการเดินอากาศให้เป็นไปตามคู่มือดาเนินงาน
ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้อานวยการประกาศกาหนด และข้อ ๑๓ (๑๕) ซึ่งกาหนดให้ผู้ได้รับใบรับรองบริการ
การเดินอากาศมีหน้าที่อื่นตามที่ผู้อานวยการกาหนด ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศส านั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย เรื่ อ ง
มาตรฐานการให้บริการข่าวสารการบิน พ.ศ. ๒๕๖๑”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ใบรับรอง” หมายความว่า ใบรับรองบริการการเดินอากาศด้านบริการข่าวสารการบิน
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ
ผู้ซง่ึ ผู้อานวยการมอบหมาย
ข้อ ๔ บริการข่าวสารการบิน แบ่งการบริการออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้
(๑) บริการผลิตภัณฑ์ข่าวสารการบิน (Aeronautical Information Products)
(๒) บริการข่าวสารก่อนและหลังเที่ยวบิน (Pre and Post flight Information Services)
สาหรับสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ
ข้อ ๕ มาตรฐานการให้บ ริการข่าวสารการบิน ให้เป็นไปตามที่กาหนดไว้ในคู่มื อมาตรฐาน
การให้บริการข่าวสารการบิน (Manual of Standards – Aeronautical Information Services) แนบท้าย
ประกาศนี้ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ ก าหนดไว้ ใ นภาคผนวก ๔ (Annex 4 Aeronautical Charts)
ภาคผนวก ๕ (Annex 5 Units of Measurement to be Used in Air and Ground Operations) และ
ภาคผนวก ๑๕ (Annex 15 Aeronautical Information Services) ของอนุสั ญญาว่าด้ วยการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ รวมถึงข้อแตกต่างตามที่ประกาศในเอกสารแถลงข่าวการบิน หัวข้อ 1.7 ข้อแตกต่างจากมาตรฐาน
ข้อแนะนาที่พึงปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (Differences from ICAO

-๒standards, recommended practices and procedures) และคู่มือองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
หมายเลข 10066 Procedures for Air Navigation Services Aeronautical Information Management
(PANS-AIM) , หมายเลข 8126 Aeronautical Information Services Manual และหมายเลข 8697
Aeronautical Chart Manual และเอกสารเกี่ยวกับบริการข่าวสารการบินอื่น ๆ ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
ข้อ ๖ คู่มือมาตรฐานการให้บริการข่าวสารการบิน ตามข้อ ๕ มีรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) บทนาทั่วไปเกี่ยวกับองค์กร
(๒) คู่มือการดาเนินงาน
คู่มือการดาเนินงาน (Operations Manual : OM) ต้องมีคาแนะนา ข้อมูลที่จาเป็น และ
รายละเอียดครบถ้วน เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
(๓) ขอบเขตในการให้บริการ
การจัดให้มีบริการข่าวสารการบินในเขตภูมิภาคข่าวสารการบินที่กาหนด ตามประเภท
ของการบริการ ขอบเขตของการบริการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบัน
(๔) การบริหารทรัพยากรบุคคล
การจัดให้มีการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยในการให้บริการ
(๕) คุณสมบัติของบุคลากร
การจั ด ให้ มี บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น และได้ รั บ การฝึ ก อบรมอย่ า งเพี ย งพอ
ตลอดเวลาในการให้บริการข่าวสารการบิน
(๖) การฝึกอบรมและตรวจสอบ
การฝึกอบรมและตรวจสอบ (Training and checking program) แก่บุคลากร เพื่อให้
บุคลากรซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการข่าวสารการบิน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน
หน้าที่นั้น ๆ
(๗) สิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์
การจั ดให้ มีสถานที่ทางาน สิ่งอานวยความสะดวก เครื่ องมือ ระบบอุปกรณ์ และบริการ
สนับสนุนที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอและเหมาะสมต่อการดาเนินงานและบริหารงาน
(๘) ระบบการบริหารจัดการ
การจัดให้มีระบบการจัดการ ในเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัย (Safety management
system : SMS) และระบบการจั ด การคุ ณ ภาพ (Quality management system : QMS) ซึ่ งครอบคลุ ม
การให้บริการข่าวสารการบินทั้งหมด
(๙) แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน
การจัดให้มีแผนรองรับภาวะฉุกเฉินหรือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเหตุการณ์อื่น ๆ
ที่ส่งผลกระทบกับการให้บริการข่าวสารการบิน
(๑๐) แผนรักษาความปลอดภัย
การจั ด ให้ มี แ ผนรั ก ษาความปลอดภั ย (Security Programme) ซึ่ งต้ อ งเป็ น ไปตาม
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อง โดยอย่ างน้ อยผู้ ได้ รั บใบรั บรองต้ องจั ดให้ มี กระบวนการในการป้ องกั น การตรวจสอบ
การประสงค์ ร้าย การรั บมือเมื่อมี เหตุการณ์ ร้ายแรง และการป้ องกั น การเข้าถึงบุ คลากร สถานที่ เครื่องมื อ
อุปกรณ์ ข้อมูล และระบบต่าง ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการให้บริการข่าวสารการบิน

-๓(๑1) การจัดเก็บเอกสารและบันทึก
การจั ดให้ มี การจั ดเก็ บเอกสาร และการบั นทึ ก ที่ เกี่ ยวข้ องกั บการปฏิ บั ติ งานให้ เป็ น
ปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีระยะเวลาในการจัดเก็บเป็นไปตามที่กาหนดไว้
(๑2) การจัดการข่าวสารการบิน
การจั ดให้ มี การจั ดการข่ าวสารการบิ น (Aeronautical Information Management :
AIM) เพื่อให้ข้อมูลการบินและข่าวสารการบินมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และเกิดความปลอดภัยในการเดินอากาศ
(๑3) ข้อมูลการบินและข่าวสารการบิน
การจัดให้มีมาตรฐานบริการข่าวสารการบิน ดังนี้
(ก) จัดการให้ข้อมูลการบินและข่าวสารการบินที่ได้รับนั้นเป็นไปตามขอบเขตของข้อมูล
การบิ น และข่ า วสารการบิ น (Scope of aeronautical data and aeronautical information) รวมทั้ ง
จัดเก็บข้อมูล Metadata ตามที่กาหนดไว้
(ข) จัดให้มีฐานข้อมูลข่าวสารการบินซึ่งอยู่ในรูปแบบที่สามารถแลกเปลี่ยนได้
(ค) ระบุเจ้าของข้อมูลต้นทางให้ครอบคลุมขอบเขตตาม (ก)
(ง) ทาข้อตกลงอย่างเป็นทางการ (Formal arrangement) กับเจ้าของข้อมูลต้นทาง
ตามที่ระบุใน (ค) เพื่อให้ข้อมูลการบินและข่าวสารการบินมีความสมบูรณ์ครบถ้วนและทันเวลา
(จ) จั ดท ารายละเอี ยดความต้ องการข้ อมู ลการบิ น (Aeronautical data requirement)
ตามที่กาหนดไว้ ให้แก่เจ้าของข้อมูลต้นทางตามที่ระบุในข้อ (ค) เพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของข้อมูลการบินที่นามา
จัดทาผลิตภัณฑ์ข่าวสารการบิน
(๑4) มาตรฐานสาหรับผลิตภัณฑ์ข่าวสารการบิน
การจัดให้ข่าวสารการบินอยู่ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ข่าวสารการบินและบริการที่เกี่ยวข้อง
(๑5) มาตรฐานสาหรับบริการเผยแพร่
การจัดให้มีมาตรฐานสาหรับบริการเผยแพร่ ดังนี้
(ก) ผลิตภัณฑ์ข่าวสารการบินต้องถูกเผยแพร่ให้กับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตตามทีร่ ้องขอ
(ข) เอกสารแถลงข่าวการบิน ประกาศแก้ไขเอกสารแถลงข่าวการบิน ประกาศเพิ่มเติม
เอกสารแถลงข่าวการบิน และประกาศเวียนการบิน จะต้องจัดทาโดยวิธีเร่งด่วนที่สุด
(ค) หากกระทาได้ เครือข่ายการสื่อสารทั่วโลก (Global communication networks)
เช่น อินเทอร์เน็ต ควรนามาใช้เพื่อจัดให้มผี ลิตภัณฑ์ข่าวสารการบิน
(๑6) มาตรฐานสาหรับบริการข่าวสารก่อนและหลังเที่ยวบิน
การจั ดให้ มี บริ การข่าวสารก่ อนและหลั งเที่ ยวบิ น ส าหรั บสนามบิ นที่ ให้ บ ริการระหว่าง
ประเทศให้แ ก่ผู้ป ระจาหน้ าที่ ป ฏิบั ติการบิ น (Flight operation personnel) รวมถึงนักบิน (Flight crews)
และบริการที่รบั ผิดชอบสาหรับข่าวสารก่อนเที่ยวบิน (Service responsible for pre-flight information)
(๑7) มาตรฐานสาหรับการปรับปรุงข่าวสารการบิน
การทาให้มั่นใจว่าข้อมูลการบินและข่าวสารการบินได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบนั อยู่เสมอ
ข้ อ ๗ ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รองต้ อ งจั ด ท าคู่ มื อ การด าเนิ น งาน ให้ เป็ น ไปตามคู่ มื อ มาตรฐาน
การให้บริการข่าวสารการบิน ตามข้อ ๖ และให้มีหน้าที่เพิ่มเติมดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎ ข้ อ บั ง คั บ ข้ อ ก าหนด ประกาศ ระเบี ย บ หรื อ วิ ธี ป ฏิ บั ติ
ทีก่ าหนดขึ้นสาหรับการให้บริการข่าวสารการบิน

-๔(๒) ก าหนดอ านาจหน้ าที่ และความรั บผิ ดชอบให้ ชั ดเจนแก่ บุ คลากรที่ ปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ าน
ความปลอดภัย ด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านคุณภาพ ด้านการเงิน และด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
(๓) ต้องคงไว้ซึ่งการบริหารจัดการองค์กรที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเพื่อให้เกิด
ความปลอดภัย มีความต่อเนื่อง และยั่งยืนในการบริการข่าวสารการบิน รวมถึงกระบวนการระบุการเปลี่ยนแปลง
องค์กรและบริบทที่เกี่ยวข้องในการดาเนินงาน
(๔) ให้ บ ริ ก ารอย่ างเป็ น ธรรม เปิ ดเผย โปร่งใส และไม่ เลื อกปฏิ บั ติ และเผยแพร่เงื่อ นไข
การให้ บ ริ ก ารและการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมถึ ง การจั ด ให้ มี ก ระบ วนการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
จากผู้ รั บ บริ ก ารเป็ น รายหน่ ว ยงานหรื อ หลายหน่ ว ยงานรวมกั น อย่ า งเป็ น ประจ าและสม่ าเสมอ ส าหรั บ
การเปลี่ยนแปลงบริการเฉพาะเรื่องใด ๆ
(๕) จัดให้มีระบบบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเพียงพอ
ซึ่ งสามารถตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานย้ อ นหลั งได้ โดยเนื้ อ หาและรูป แบบที่ จั ด เก็ บ ต้ อ งได้ รั บ การป้ อ งกั น
การถูกทาลาย การปลอมแปลง และการโจรกรรม ทั้งนี้ เนื้อหาและรูปแบบ และระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าว ต้องถูกระบุในกระบวนการบริหารงานของผู้ได้รบั ใบรับรองด้วย
(๖) การแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่อผู้อานวยการ สาหรับในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) การเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานใด ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใน
การให้บริการ ผู้ได้รับใบรับรองต้องแจ้งต่อผู้อานวยการ ในกรณีที่ ผู้อานวยการเห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อ
ความปลอดภัยอย่างร้ายแรง ผู้อานวยการจะแจ้งให้ผู้ได้รับใบรับรองทราบและให้นาส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามทีร่ ้องขอ
ในกรณี ดังกล่าว ผู้ได้รับใบรับ รองต้องแจ้งผู้ให้ บริการรายอื่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นที่เกี่ยวข้องทราบถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ได้รับใบรับรองจะสามารถดาเนินการเปลี่ยนแปลงได้
ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการแล้ว
(ข) การเปลี่ยนแปลงการดาเนินงานใด ๆ ที่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยในการให้บริการ
ให้ผู้ได้รับใบรับรองดาเนินการจั ดส่งคู่มือการดาเนินงาน (Operations Manual : OM) ฉบับที่แก้ไขปรับปรุง
ให้ผู้อานวยการทราบ
(๗) การเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการข่าวสารการบิน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนจะ
ท ามิ ได้ เว้ น แต่ ได้ รั บ หนั ง สื อ อนุ ญ าตจากผู้ อ านวยการ โดยต้ องขออนุ ญาตเป็ น หนั ง สื อ ล่ ว งหน้ า อย่ า งน้ อ ย
หกสิบวันทาการ ก่อนวันที่ประสงค์จะทาการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกการให้บริการดังกล่าว เว้นแต่กรณี
เหตุสุดวิสัยให้ผู้ได้รับใบรับรองแจ้งให้ผู้อานวยการทราบโดยทันทีที่สามารถทาได้ พร้อมชี้แจงเหตุผล
(๘) แจ้งเป็นหนังสือต่อผู้อานวยการ เมื่อปรากฏว่ามีการดาเนินการหรือสถานการณ์ ที่ส่งผล
กระทบต่อการเปลี่ยนแปลงความสามารถในการให้บริการข่าวสารการบิน โดยต้องแจ้งล่วงหน้าเจ็ดวันทาการ
ก่อนเกิด การเปลี่ ย นแปลงนั้ น หรือกรณี เหตุ สุ ดวิสั ย ให้ แจ้งภายในเจ็ด วั นท าการหลั งเกิด การเปลี่ ยนแปลง
พร้อมชี้แจงเหตุผล
(๙) ใช้ระบบอ้างอิงทั่วไปสาหรับการเดิน อากาศ (Common Reference System) สาหรับ
ข้อมูลทั่วไปที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเดินอากาศ ต้องได้แก่ ระบบอ้างอิ งทางราบ (Horizontal reference
system) ระบบอ้างอิงทางดิ่ง (Vertical reference system) และระบบอ้างอิงเวลา (Temporal reference
system) ตามกฎระเบียบในเรื่องมาตรฐานการให้บริการข่าวสารการบิน
(๑0) จั ด ท ารายงานประจ าปี เพื่ อ ยื่ น ต่ อ ผู้ อ านวยการ ซึ่ ง รายงานประจ าปี ต้ อ งมี เนื้ อ หา
ครอบคลุ ม ถึ ง ผลการด าเนิ น งานทางการเงิ น ตลอดจนผลการปฏิ บั ติ งาน กิ จ กรรม และการพั ฒ นาหรื อ
การเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัย และต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดใน
เรื่องต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย

