
ปิดปรับปรุง ทั้งหมดหรือบางส่วน 

/ตอบหนังสือว่าไม่ขัดข้อง 
ในข้อเสนอ แผนการปิด  

ก าหนดห้วงระยะการปิด-เปิด 
 แผนที ่Chart รูปแบบการปิดพืน้ที ่ 

รูปแบบVISUAL AIDS 

Ground Movement , 

Push Back Procedure 
รายงาน แจ้งต่อผู้ประกอบการเป็นหนังสือราชการ 
ไม่ขดัขอ้งในการปิดใชง้านบางส่วนหรือทั้งหมด  

  เปิดใช้งาน  
 แจ้งตรวจ กายภาพ เคร่ืองช่วย   
ก่อนเปิดก าหนดเปิดใช้งาน  

อย่างน้อย 7 วนั กพท. เดินทาง 
เขา้ตรวจสอบกายภาพ เคร่ืองช่วย 
แผนที ่Chart เปิดพืน้ที ่ 

คนืรูปแบบVISUAL AIDS 

คนืกลบั Ground Movement , 

คนืกลบัใช้ Push Back Procedure 

รายงาน แจ้งต่อผู้ประกอบการเป็นหนังสือราชการ 
ไม่ขดัขอ้งในการเปิดใชง้านบางส่วนหรือทั้งหมด  

 

ด าเนินการตามเงื่อนไขแนบท้ายใบอนุญาตจัดตั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ ได้ข้อ ๒ หากในการเดินอากาศ ใช้งานไม่ได้จะต้องแจ้ง แก่ กพท. 

แจง้ กพท. เพื่อพิจารณาตรวจสอบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานข้อก าหนดในมาตรา ๖๐/๖ (๒) และ ๖๐/๑๐ แห่ง 

พระราชบัญญตักิารเดินอากาศ พ.ศ.๒๔๙๗  

คู่มือสนามบิน หัวขอ้ท่ี ๔.๘ เร่ืองความ
ปลอดภยัในการก่อสร้างและบ ารุงรักษา

บริเวณท่าอากาศยาน 

แนวทางปฏิบติัการปรับปรุงซ่อมแซมสนามบิน ส่ิงอ านวยและส่ิงติดตั้ง ณ สนามบินสาธารณะ 

ตามคู่มือสนามบินที่ กพท.ไดรั้บ
การรับรองโดยน าส่งแผนการ
ด าเนินงานตลอดจนวธีิการ

ปฏิบตัิงานตามแผน ที่ไดเ้ลือก
จากการประเมินความเส่ียงจนได ้

การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ หากสนามบินมีการ
เปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตลอดจนส่ิงอ  านวยความ
สะดวก  ส่ิงติดตั้ง อุปกรณ์ ที.่.. 
1. แตกต่างจากเดิมในการออกใบรับรองฯ หรือ 
2. มีผลให้การด าเนินงานของสนามบิน

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในการออกใบรับรองฯ 

ผูป้ระกอบการ ผูอ้อกแบบ ผูรั้บจา้ง Shop Drawing + 

Review  Concept Design แก่ กพท. 

พิจารณาคุณลกัษณะการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เท่านั้น โดยไม่ให้ความเห็นชอบการออกแบบและก่อสร้างทางวศิวกรรม 

ขอ้ ๔ การเปลี่ยนอุปกรณ์เคร่ืองอ  านวยจะตอ้งแจง้ 
กพท. และไดรั้บหนังสือให้เปลี่ยนแปลงจาก กพท. 

ก่อนด าเนินการ 

รวมถึงการแจง้ขอ้มูล NOTAM หาก 
VIISUAL AIDS ไม่สามารถให้บริการได ้

และการประเมินและวเิคราะห์ความ
ปลอดภยั Visual Aids  

ตามขอ้ 13 และ ขอ้ 14 

ระเบียบกระบวนการด าเนินงานสนามบินในหัวขอ้ที่ ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔)  

มาตรการป้องกนัเพิ่มเติม จากการ
ขบัเคลื่อนระบบการจดัการดา้นนิรภยั  

(แต่ละแผนโครงการ มีการศึกษา
ผลกระทบและมาตรการที่จะใช)้ 

น าวธีิปฏิบตัิที่ดีที่สุด(มาตรการ) มาน าเสนอ
รายละเอียดแผนการด าเนินงานต่อทาง กพท. 

ก่อนที่จะด าเนินการเร่ิมแผนฯ  
(ควรเสนอหลายแผนฯ) 

ขอ้ ๗ การรายงานขอ้มูลข่าวสารของสนามบินต่อหน่วยบริการข่าวสาร
การเดินอากาศ ให้มีกระบวนการที่มีมาตรฐานและมีขอ้มูลอย่างน้อย
ตามที่ก าหนดในคู่มือการด าเนินงานสนามบินที่ไดรั้บความเห็นชอบ 

(๙) ความปลอดภยัในการกอ่สร้างและบ ารุงรักษาบริเวณสนามบิน 

 (๑๐) การบริหารจดัการลานจอดอากาศยาน 

(๑๑) การจดัการความปลอดภยัในลานจอดอากาศยานระบบการส่ือสาร
และการแจง้เตือนบนลานจอดอากาศยาน 



แนวทางปฏิบติัการปรับปรุงซ่อมแซมสนามบิน ส่ิงอ านวยและส่ิงติดตั้ง ณ สนามบินสาธารณะ 
 

 

1. ส่วนการพจิารณาใหค้วามเห็นชอบคู่มือการด าเนินงานสนามบิน (Aerodrome Manual) ท่ีมีการปรับเปล่ียนคู่มือใหเ้ป็นปัจจุบนั 
เน่ืองจากคู่มือการด าเนินงานสนามบินเป็นเอกสารอา้งอิงและเป็นรายการในการตรวจสอบการคงไวซ่ึ้งมาตรฐานการรับรองการด าเนินงาน
สนามบินและระดบัการบริการในเขตการบินของสนามบิน ซ่ึงขอ้มูลที่อยูใ่นคู่มือฯจะเป็นเอกสารอา้งอิงใหพ้นกังานเจา้หนา้ที่ใช ้ในการประเมิน
ความเหมาะสมของสนามบินและความเหมาะสมของผูด้  าเนินงานสนามบิน รวมทั้งเอกสารอา้งอิงอนัเป็นที่ยอมรับระหวา่งพนกังานเจา้หนา้ที่และ          
ผูด้  าเนินงานสนามบินในเร่ืองมาตรฐานเง่ือนไข  และระดบัการใหบ้ริการซ่ึงตอ้งคงไวท้ี่สนามบินตามก าหนดในขอ้บงัคบัของคณะกรรมการการ
บินพลเรือน ฉบบัที่ ๘๑ ขอ้ ๒ ดงันั้น หากการเปล่ียนแปลงคู่มือฯในส่วนของการด าเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัและการด าเนินงาน
ของสนามบินแตกต่างไปจากเดิมในการออกใบรับรองหรือพนกังานเจา้หนา้ที่ไดเ้คยเห็นชอบแลว้ จะตอ้งแจง้ กพท. ทราบและเห็นชอบก่อน
ด าเนินการ ตามมาตรา ๖๐/๑๐ แห่งพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗  

 

2. ใหส้นามบินด าเนินการตามคู่มือสนามบิน หวัขอ้ที่ ๔.๘ เร่ืองความปลอดภยัในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาบริเวณท่าอากาศยาน ตามคู่มือ
สนามบินที่ กพท.ไดรั้บการรับรองโดยน าส่งแผนการด าเนินงานตลอดจนวธีิการปฏิบติังานตามแผน ท่ีไดเ้ลือกจากการประเมินความเส่ียงจนได้
วธีิปฏิบติัที่ดีที่สุด มาน าเสนอรายละเอียดแผนการด าเนินงานต่อทาง กพท. ก่อนที่จะด าเนินการเร่ิมแผนฯ และเม่ือด าเนินงานตามแผนฯแลว้ให ้
กพท. ตรวจสอบก่อนเปิดใชง้าน                                                                                                                                            

 

1. ขอ้ก าหนดใน พรบ.การเดินอากาศ มาตรา ๖๐/๖ (๒) ๖๐/๑๐ 
2. คู่มือการด าเนินงานสนามบิน กบร. ฉบบัท่ี ๘๑ ขอ้ ๒ 

3. เง่ือนไขแนบทา้ยใบอนุญาตจดัตั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
4. ระเบียบกระบวนการด าเนินงานสนามบิน  



แนวทางปฏิบติัการปรับปรุงซ่อมแซมสนามบิน ส่ิงอ านวยและส่ิงติดตั้ง ณ สนามบินสาธารณะ 
 

3. ใหส้นามบินมีการด าเนินการตามเง่ือนไขแนบทา้ยใบอนุญาตจดัตั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ ไดข้อ้ ๒ หากใน
การเดินอากาศ ใชง้านไม่ไดจ้ะตอ้งแจง้ แก่ กพท. พร้อมแนวทางป้องกนัแกไ้ข  ขอ้ ๔ การเปล่ียนอุปกรณ์เคร่ืองอ านวย
จะตอ้งแจง้ กพท. และไดรั้บหนงัสือใหเ้ปล่ียนแปลงจาก กพท. ก่อนด าเนินการ รวมถึงการแจง้ขอ้มูล NOTAM หาก 
VIISUAL AIDS ไม่สามารถใหบ้ริการได ้และการประเมินและวิเคราะห์ความปลอดภยั ตามขอ้ 13 และ ขอ้ 14 

 

4. ใหส้นามบินมีการด าเนินการตามระเบียบกระบวนการด าเนินงานสนามบินในหวัขอ้ท่ี ๑๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) เพื่อใหเ้กิด
วิธีการปฏิบติัท่ีปลอดภยัระหว่างการก่อสร้างต่อไปและควรมีมาตรการป้องกนัเพิ่มเติม จากการขบัเคล่ือนระบบการจดัการดา้น
นิรภยั 

1. ขอ้ก าหนดใน พรบ.การเดินอากาศ มาตรา ๖๐/๖ (๒) ๖๐/๑๐ 
2. คู่มือการด าเนินงานสนามบิน กบร. ฉบบัท่ี ๘๑ ขอ้ ๒ 

3. เง่ือนไขแนบทา้ยใบอนุญาตจดัตั้งเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
4. ระเบียบกระบวนการด าเนินงานสนามบิน  



ระเบียบกรมการบินพลเรือน 

ว่าดว้ยมาตรฐานของระเบียบเก่ียวกบักระบวนการการด าเนินงานสนามบิน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--------------------------------- 
อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา ๖๐/๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินอากาศ (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑  
อธิบดีกรมการบินพลเรือน จึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 

ขอ้ ๕ ใหเ้จา้ของหรือผูด้  าเนินการสนามบินจดัใหมี้ระเบียบเก่ียวกบักระบวนการ การด าเนินงานของสนามบิน ซ่ึงอยา่งนอ้ยใหมี้
รายละเอียดในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(๙) ความปลอดภยัในการก่อสร้างและบ ารุงรักษาบริเวณสนามบิน (aerodrome works safety) 

(๑๐) การบริหารจดัการลานจอดอากาศยาน (apron management) 

(๑๑) การจดัการความปลอดภยัในลานจอดอากาศยาน (procedures to ensure apron safety) 

 

ขอ้ ๗ การรายงานขอ้มูลข่าวสารของสนามบินต่อหน่วยบริการข่าวสารการเดินอากาศ ใหมี้กระบวนการท่ีมีมาตรฐานและมีขอ้มูลอยา่ง
นอ้ยตามท่ีก าหนดในคู่มือการด าเนินงานสนามบินท่ีไดรั้บความเห็นชอบ 

 



• หวัขอ้ท่ี ๑๔  ความปลอดภยัในการก่อสร้างและการบ ารุงรักษาบริเวณสนามบินใหมี้กระบวนการ 
• ท่ีมีมาตรฐานและมีขอ้มูลตามท่ีก าหนดไวคู่มือการด าเนินงานสนามบินท่ีไดรั้บความเห็นชอบ รวมทั้งมีขอมูล 
• ดงัต่อไปน้ี 

• (๑) วิธีการท างาน แผนผงัการท างาน และแผนผงัการใชพ้ื้นท่ี โดยใหมีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ  

• (๒) ระบบการอนุญาตและการบนัทึกการท างาน 

• (๓) ระบบการส่ือสารและแจง้เตือนใหท้ราบเก่ียวกบัการก่อสร้าง และ ก่อนเร่ิมปฏิบติังานก่อสร้างหรือบ ารุงรักษา ใหมี้การออกประกาศนกับิน (Notice to Airmen: NOTAM) เพื่อแจงขอมูลใหหนวย 
• ปฏิบติัการบินทราบในระยะเวลาท่ีเหมาะสมและใหย้กเลิกประกาศนกับินดงักล่าว เม่ือการปฏิบติังานก่อสร้างเสร็จส้ินแลว้  
• (๔) ระบบการส่ือสารและการแจง้เตือนใหห้น่วยงานต่าง ๆ ท่ีอยใูนสนามบินทราบ กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภยั รวมทั้งกฎเกณฑต์าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น ปั„ญหาจากกระแสไอพ่นและเสียง การปฏิบติัการเม่ือทศันวิสัยต ่า และการก าหนดใหบุ้คคลผูป้ฏิบติังานในเขตการบินตอ้งสวมใส่ 
• เส้ือสะทอ้นแสงตลอดเวลาท่ีปฏิบติัหนา้ท่ี เป็นตน้ 

ระเบียบกรมการบินพลเรือน 

ว่าดว้ยมาตรฐานของระเบียบเก่ียวกบักระบวนการการด าเนินงานสนามบิน 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

--------------------------------- 
อาศยัอ  านาจตามความในมาตรา ๖๐/๑๕ วรรคสาม แห่งพระราชบญัญติัการเดินอากาศ 

พ.ศ. ๒๔๙๗ ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการเดินอากาศ (ฉบบัท่ี ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑  
อธิบดีกรมการบินพลเรือน จึงออกระเบียบไว ้ดงัต่อไปน้ี 


