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ข้อบังคับของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๗
ว่ำด้วยมำตรฐำนกำรบริกำรกำรเดินอำกำศ ด้ำนกำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ
ประเภทบริกำรจรำจรทำงอำกำศ

อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๖/๑ วรรคสอง และมำตรำ ๑๕/๑๗ (๑) และ (๒)
แห่งพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ
(ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับมติคณะกรรมกำรกำรบินพลเรือนในครำวประชุมครั้งที่ ๕/256๓
เมื่ อ วั น ที่ ๓ กรกฎำคม 256๓ ผู้ อ ำนวยกำรส ำนั ก งำนกำรบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย
โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรกำรบินพลเรือนจึงออกข้อบังคับไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ให้ยกเลิกข้อบังคับของสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๘ ว่ำด้วย
มำตรฐำนกำรบริ ก ำรกำรเดิ น อำกำศ ด้ ำ นกำรจั ด กำรจรำจรทำงอำกำศ ประเภทบริ ก ำรจรำจร
ทำงอำกำศ ประกำศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้
“ผู้อำนวยกำร” หมำยควำมว่ำ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ข้อ ๔ บริกำรจรำจรทำงอำกำศ แบ่งกำรบริกำรออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้
(1) บริกำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ แบ่งตำมขอบเขต ได้แก่
(ก) บริกำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศในพื้นที่ควบคุม (Area Control Service)
สำหรับพื้นที่ควบคุม (Control Area) ที่จัดให้มีกำรบริกำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ
(ข) บริกำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศในเขตประชิดสนำมบิน (Approach Control
Service) สำหรับเขตควบคุม (Control Zone) และพื้นที่ควบคุมสนำมบิน (Terminal Control
Area) ที่จัดให้มีบริกำรควบคุมกำรจรำจรทำงอำกำศ
(ค) บริ กำรควบคุ มกำรจรำจรทำงอำกำศในบริ เวณสนำมบิ น (Aerodrome Control
Service) ส ำหรั บ สนำมบิ น ที่ จั ด ให้ มี ก ำรบริ ก ำรควบคุ ม กำรจรำจรทำงอำกำศ (Controlled
Aerodrome)
(๒) บริ ก ำรข้ อ มู ล ส ำหรั บ เที่ ย วบิ น (Flight Information Service) ส ำหรั บ เขตภู มิ ภ ำค
ข่ำวสำรกำรบิน (Flight Information Region)
(๓) บริกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือน (Alerting Service) สำหรับเขตภูมิภำคข่ำวสำรกำรบิน (FIR)
(๔) บริกำรแนะนำกำรจรำจรทำงอำกำศ (Air Traffic Advisory Service) สำหรับพื้นทีเ่ ขต
หรือสนำมบินที่จัดให้มีบริกำรแนะนำกำรจรำจรทำงอำกำศ
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ข้อ ๕ มำตรฐำนกำรบริกำรกำรเดินอำกำศ ด้ำนกำรจัด กำรจรำจรทำงอำกำศ ประเภท
บริกำรจรำจรทำงอำกำศ ให้เป็นไปตำมคูมือมำตรฐำนกำรบริกำรกำรเดินอำกำศ ด้ำนกำรจัดกำรจรำจร
ทำงอำกำศ ประเภทบริกำรจรำจรทำงอำกำศ (Manual of Standards - Air Traffic Management
Services: Air Traffic Services) ตำมระเบียบที่ผู้อำนวยกำรกำหนด ซึ่งสอดคล้องกับมำตรฐำน
ที่กำหนดไว้ในภำคผนวก 2 (Annex 2 Rules of the Air) และภำคผนวก 11 (Annex 11 Air
Traffic Services) ของอนุสัญญำว่ำด้วยกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ และภำคผนวกอื่นที่เกี่ยวข้อง
ของอนุ สัญญำว่ำด้วยกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ รวมถึงข้อแตกต่ำงตำมที่ประกำศในเอกสำร
แถลงข่ำวกำรบิน หัวข้อ 1.7 ข้อแตกต่ำงจำกมำตรฐำน ข้อแนะนำที่พึงปฏิบัติ หรือวิธีปฏิบัติของ
องค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ (Differences from ICAO standards, recommended practices
and procedures) และเอกสำรเกี่ ย วกั บ กำรจั ด กำรจรำจรทำงอำกำศ ประเภทบริ ก ำรจรำจร
ทำงอำกำศอื่น ๆ ขององค์กำรกำรบินพลเรือนระหว่ำงประเทศ
ข้อ ๖ คู่ มื อ มำตรฐำนกำรบริ ก ำรกำรเดิ น อำกำศ ด้ ำ นกำรจั ด กำรจรำจรทำงอำกำศ
ประเภทบริกำรจรำจรทำงอำกำศ ที่กำหนดขึ้นตำมข้อ ๕ จะกำหนดรำยละเอียดในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) บททั่วไปเกี่ยวกับบริกำรจรำจรทำงอำกำศ
(2) คู่มือกำรดำเนินงำน
กำรก ำหนดรำยละเอี ย ดของคู่ มื อ กำรด ำเนิ น งำน (Operations Manual : OM)
ประกอบด้วยคำแนะนำและข้อมูลที่จำเป็นซึ่งมีรำยละเอียดครบถ้วน เพื่อให้บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติ
หน้ำที่ได้
(3) ขอบเขตกำรให้บริกำร
กำรระบุขอบเขตในกำรให้บริกำรกำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ ประเภทบริกำรจรำจร
ทำงอำกำศ วัตถุประสงค์ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
(4) กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
กำรจั ด ให้ มีก ำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล ในเรื่ องกำรวำงนโยบำยและระเบียบปฏิบัติ
ในกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับตัวบุคคลที่ดำเนินงำนในองค์กรเพื่อเป็นกรอบในกำรบริหำร กำรวำงแผน
กำลังคนเพื่อให้ ไ ด้บุคคลที่เหมำะสม และรักษำไว้ซึ่งด้ำนทรัพยำกรมนุษย์เพื่อควำมมีประสิทธิภำพ
และมีปริมำณเพียงพอ เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนสำเร็จตำมเป้ำหมำย ซึ่งรวมถึงเรื่องวิธีบริหำรจัดกำร
ควำมเครียด (Stress) และวิธีบริหำรจัดกำรควำมเหนื่อยล้ำ (Fatigue)
(5) คุณสมบัติของบุคลำกร
กำรจั ด ให้ มี บุ ค ลำกรที่ มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว น และได้ รั บ กำรฝึ ก อบรมอย่ ำ งเพี ย งพอ
ตลอดเวลำในกำรให้บริกำรกำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ ประเภทบริกำรจรำจรทำงอำกำศ รวมถึง
กำรพัฒนำควำมรู้ควำมสำมำรถ เป็นประโยชน์ต่อกำรทำงำนที่มีประสิทธิภำพให้กับองค์กร
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(6) กำรฝึกอบรมและกำรตรวจสอบ
กำรจั ด ให้ มี ก ำรฝึ ก อบรมและกำรตรวจสอบ (Training and checking program)
แก่บุคลำกร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนมีควำมรู้และควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนหน้ำที่นั้น ๆ
(7) สิ่งอำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์
กำรจัดให้มีสิ่งอำนวยควำมสะดวกและอุปกรณ์ให้เพียงพอและเหมำะสมต่อบริกำรจรำจร
ทำงอำกำศ
(8) ระบบกำรจัดกำร
กำรจัดให้มีระบบกำรจัดกำร (Management System) ที่ประกอบด้วยระบบกำรจัดกำร
ด้ำนนิรภัย (Safety Management System : SMS) และระบบกำรจัดกำรด้ำนคุณภำพ (Quality
Management System : QMS) สำหรับบริกำรจรำจรทำงอำกำศ
(9) แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน
กำรจัดให้มีแผนรองรับภำวะฉุกเฉิน หรือในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือเหตุกำรณ์อื่น ๆ
ที่ส่งผลกระทบกับกำรให้บริกำรจรำจรทำงอำกำศ
(10) แผนรักษำควำมปลอดภัย
กำรจัดให้มีแผนรักษำควำมปลอดภัย (Security Programme) ซึ่งต้องเป็นไปตำมแผน
รั ก ษำควำมปลอดภั ย ในกำรบิ น พลเรื อนแห่งชำติ และกฎหมำยอื่ นที่ ผู้อ ำนวยกำรประกำศกำหนด
โดยอย่ ำ งน้ อ ยต้ อ งครอบคลุ ม ถึ ง กระบวนกำรในกำรป้ อ งกั น และรั บ มื อ กั บ ควำมเสี ย หำยที่ เ กิ ด ขึ้ น
กับบุคลำกร สถำนที่ เครื่องมือ อุปกรณ์ ข้อมูล และระบบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกำรให้บริกำรจรำจร
ทำงอำกำศ รวมถึงกำรควบคุมกำรเข้ำถึงของบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญำต
(11) กำรจัดเก็บเอกสำรและกำรบันทึก
กำรจัดให้มีกำรจัดเก็บเอกสำรและกำรบันทึกที่เกี่ยวข้องกับกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเหมำะสม
และเพียงพอ
(12) มำตรฐำนกำรจัดกำรจรำจรทำงอำกำศ ประเภทบริกำรจรำจรทำงอำกำศ
กำรจัดให้มีวิธีกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบริกำรจรำจรทำงอำกำศ สำหรับแต่ละ
วิธีปฏิบัติที่กำหนดไว้
(13) กำรให้ข้อมูลแก่นักบิน
กำรจัดให้มีกำรให้ข้อมูลแก่นักบินที่ครบถ้วนและเพียงพอกับกำรปฏิบัติกำรบิน
(14) กำรส่งผ่ำนข้อมูล
กำรจัดให้มีกำรส่งผ่ำนข้อมูลที่สำคัญในกำรให้บริกำรจรำจรทำงอำกำศ
(15) กำรสื่อสำรกำรบิน
กำรจั ด ให้ มี วิ ธี ป ฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ กำรสื่ อ สำรกำรบิ น (Aeronautical communication
procedures) ตำมวิธีกำรที่กำหนดไว้
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(16) กำรปฏิบัติในสภำวกำรณ์ไม่ปกติ
กำรจัดให้มีวิธีปฏิบัติที่ครอบคลุมกำรให้บริกำรจรำจรทำงอำกำศแก่อำกำศยำนที่อยู่ใน
สภำวกำรณ์ไม่ปกติ
(17) บริกำรข้อมูลสำหรับเที่ยวบิน
กำรจัดให้มีบริกำรข้อมูลสำหรับเที่ยวบิน (Flight information service) แก่อำกำศยำน
(18) บริกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือน
กำรจั ด ให้ มี บ ริ ก ำรเฝ้ ำ ระวั ง และแจ้ ง เตื อ น (Alerting Service) รวมถึ ง วิ ธี ป ฏิ บั ติ
กำรให้บริกำรเฝ้ำระวังและแจ้งเตือน
(19) กำรประสำนงำน
กำรจัดให้มีกำรประสำนงำนกับหน่วยงำนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จำเป็น
ต่อกำรให้บริกำรจรำจรทำงอำกำศ
ประกำศ ณ วันที่ 6 สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖3
จุฬำ สุขมำนพ
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

