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ระเบียบปฏิบตั ิ
(Procedure) 

 
การแจงซอมเครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยาการบิน 

 
 

ผูจัดทํา ผูตรวจสอบ/ผูทบทวน ผูอนุมัติ 

………………………………… 
 (นายอาส ิ ปนดีกา) 

………………………………… 
 (นางรุงรวี  อนคต) 

………………………………… 
 (นายวิวฒัน  อินทรพานิช) 

นอต.ปก. MR ผอ.ศต. 
 

บันทึกการแกไข 

นอต.ปก วันท่ีบังคับใช รายละเอียดการแกไข หนาท่ีแกไข 

00 26 มี.ค.61 จัดทําเอกสารครั้งแรก ทุกหนา 
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บทนํา 

1. วัตถุประสงค :   

ข้ันตอนการดําเนินงานนี้จัดทําข้ึนเพื่อใหการดําเนินการบํารุงรักษาเครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยาการบิน 

ท่ีใชในงานตรวจอากาศการบิน และดําเนินการซอมแซมเมื่อเครื่องมือเกิดการชํารุด ใหกลับมาอยูในสภาพท่ี

พรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต : 

ข้ันตอนการดําเนินงานนี้จัดทําข้ึนเพื่อใชกับการซอมแซมเครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยาการบิน ท่ีมีผลตอ

คุณภาพมาตรฐานงานการบิน ท้ังในเรื่องการรายงานขาวอากาศการบิน ของฝายตรวจอากาศการบินและ

พยากรณอากาศการบิน รวมท้ังบริษัทวิทยุการบินภูเก็ต 

3. นิยาม :  

- 

4. 2เอกสารอางอิง 

4.1 FM-AO-01-SMWC บันทึกการรับสงหนาท่ีตรวจอากาศการบิน 

4.2 FM-AO-06-SMWC แบบฟอรมการแจงขาวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM) 

24.3 FM-AO-07-SMWC แบบบันทึกการแจงเครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยาการบินขัดของ 

5. 2หนาท่ีความรับผิดชอบ 

5.1 นักอุตุนิยมวิทยา (นอต.) สวนตรวจอากาศการบิน มีหนาท่ีตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือ

ดานอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามรายละเอียดในแบบแบบบันทึกการรับสงหนาท่ีตรวจอากาศการบิน ใหอยูใน

สภาพท่ีพรอมใชงาน 

25.2 นายชางไฟฟา (นชฟ.) มีหนาท่ีตรวจสอบความพรอมของเครื่องมือและซอมแซมเครื่องมือในกรณี

ท่ีเกิดการชํารุด รวมท้ังการบํารุงรักษาเชิงปองกัน เพื่อใหเครื่องมือมีความพรอมในการทํางานไดตลอดเวลา 
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6. 2ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

ท่ี ผูรับผิด

ชอบ 

รายละเอียดวิธีการ สิ่งท่ีตองปฏิบัติ เอกสารท่ี

เก่ียวของ 

1 นอต. 

 

 
 

- พบเคร่ืองมือชํารุดในขณะระหวางการ

ปฏิบัติงาน หรือ 

- รับเร่ืองจากหอบังคับวิทยุการบินภูเก็ต

เคร่ืองมือขัดของผานทางโทรศัพท 

- บันทึกเคร่ืองมือฯขัดของลงในแบบ

บันทึกการรับสงหนาที่ตรวจอากาศการ

บิน 

FM-AO-01-SMWC 

2 นอต. 

 

 
 

- ดําเนินการแจงให ผอ.ฝาย ทราบ พรอม

บันทึกรายละเอียดลงในแบบฟอรม

เคร่ืองมือดานอุตุนิยมวิทยาการบิน

ขัดของ 

FM-AO-07-SMWC  

 

3 นอต. 

 

 
 

- ดําเนินการแจง สม.ศต. ผานทาง

หมายเลขโทรศัพท 076-327-342 , 

076-327-066 หรือ LINE กลุม 

 

4 นอต. 

 

 
 

- พิจารณาวาควรแจงออกขาว NOTAM 

หรือไม หากใช ตองดําเนินการใหกรอก

แบบบันทึกการแจง NOTAM ตามคูมือ 

WI-AO-05-SMWC (ขั้นตอน A) 

FM-AO-06-SMWC 

WI-AO-05-SMWC 

5 นชฟ. 

 

 
 

- สม.ศต. ดําเนินการซอมเคร่ืองมือ

จนกระทั่งอุปกรณสามารถใชงานได

ตามปกติ 

 

6 นอต. 

 

 
 

- บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม เชน เวลา

เร่ิมตนและสิ้นสุดของการซอมลง

แบบฟอรมที่แจงตามขั้นตอนที่ 2 และ

แบบบันทึกการรับ-สงหนาที่ตรวจ

อากาศการบิน  

FM-AO-01-SMWC 

FM-AO-07-SMWC  

 

 
 

  

พบหรือไดรับแจงจาก 

หอบังคับวิทยุการบินภูเก็ต 

เร่ืองเคร่ืองมือชํารุด 

แจงให ผอ.ฝาย ทราบ พรอมบันทึก

รายละเอียดลงในแบบบันทึก 

การแจงเคร่ืองมือฯขัดของ 

ดําเนินการแจง สม.ศต. พรอม

รายละเอียดอุปกรณที่ชํารุด 

ออกประกาศ 

NOTAM 

ดําเนินการซอมเคร่ืองมือ 

 

บันทึกรายละเอียดเพิ่มเติม ลงในแบบ

บันทึกการแจงเคร่ืองมือฯขัดของ 

 

A 
ไม 

ใช 
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7. เอกสารแนบทาย : 

ตัวอยางแบบบันทึกการแจงเครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยาการบินขัดของ 
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ตัวอยางแบบฟอรมการแจงขาวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM) 

 


