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ระเบียบปฏิบัติ 
(Procedure) 

 
การแจ้งซ่อมเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 

 
 

ผู้จัดท า ผู้ตรวจสอบ/ผู้ทบทวน ผู้อนุมัติ 

………………………………… 
 (นายอาสิ  ปันดีกา) 

………………………………… 
 (นางรุ่งรวี  อ้นคต) 

………………………………… 
 (นางรุ่งรวี  อ้นคต) 

นอต.ปก. MR ผอ.ศต. 
 

บันทึกการแก้ไข 

นอต.ปก วันทีบ่ังคับใช้ รายละเอียดการแก้ไข หน้าที่แก้ไข 

00 26 มี.ค. 61 จัดท าเอกสารครั้งแรก ทุกหน้า 

01 20 เม.ย. 62 แก้ไขรูปภาพแบบบันทึกการแจ้ง 5 

    

    

    

    

    

 

http://www.phuketmet.tmd.go.th/
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บทน ำ 
1. วัตถุประสงค์ :   

ขั้นตอนการด าเนินงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการบ ารุงรักษาเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน 
ที่ใช้ในงานตรวจอากาศการบิน และด าเนินการซ่อมแซมเมื่อเครื่องมือเกิดการช ารุด ให้กลับมาอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ขอบเขต : 
ขั้นตอนการด าเนินงานนี้จัดท าขึ้นเพ่ือใช้กับการซ่อมแซมเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ที่มีผลต่อ

คุณภาพมาตรฐานงานการบิน ทั้งในเรื่องการรายงานข่าวอากาศการบิน ของฝ่ายตรวจอากาศการบินและ
พยากรณ์อากาศการบิน รวมทั้งบริษัทวิทยุการบินภูเก็ต 

3. นิยำม :  
- 

4. เอกสำรอ้ำงอิง 
4.1 FM-AO-01-SMWC บันทึกการรับส่งหน้าที่ตรวจอากาศการบิน 
4.2 FM-AO-06-SMWC แบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM) 
4.3 FM-AO-07-SMWC แบบบันทึกการแจ้งเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบินขัดข้อง 

5. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
5.1 นักอุตุนิยมวิทยา (นอต.) ส่วนตรวจอากาศการบิน มีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือ

ด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน ตามรายละเอียดในแบบแบบบันทึกการรับส่งหน้าที่ตรวจอากาศการบิน ให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งาน 

5.2 นายช่างไฟฟ้า (นชฟ.) มีหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและซ่อมแซมเครื่องมือในกรณี
ที่เกิดการช ารุด รวมทั้งการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน เพ่ือให้เครื่องมือมีความพร้อมในการท างานได้ตลอดเวลา 
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6. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 

ที ่ ผู้รับผิด
ชอบ 

รำยละเอียดวิธีกำร สิ่งท่ีต้องปฏิบัติ เอกสำรที่
เกี่ยวข้อง 

1 นอต. 

 

 
 

- พบเครื่องมือช ารุดในขณะระหว่างการ
ปฏิบัติงาน หรอื 

- รับเรื่องจากหอบังคับวิทยุการบินภูเก็ต
เครื่องมือขัดข้องผ่านทางโทรศัพท์ 

- บันทึกเครื่องมือฯขัดข้องลงในแบบ
บันทึกการรับส่งหน้าที่ตรวจอากาศการ
บิน 

FM-AO-01-SMWC 

2 นอต. 

 

 
 

- ด าเนินการแจ้งให้ ผอ.ฝา่ย ทราบ พร้อม
บันทึกรายละเอยีดลงในแบบฟอร์ม
เครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน
ขัดข้อง 

FM-AO-07-SMWC  
 

3 นอต. 

 

 
 

- ด าเนินการแจ้ง สม.ศต. ผ่านทาง
หมายเลขโทรศัพท์ 076-327-342 , 
076-327-066 หรือ LINE กลุ่ม 

 

4 นอต. 

 

 
 

- พิจารณาวา่ควรแจ้งออกขา่ว NOTAM 
หรือไม่ หากใช ่ต้องด าเนินการใหก้รอก
แบบบันทึกการแจ้ง NOTAM ตามคู่มือ 
WI-AO-05-SMWC (ขั้นตอน A) 

FM-AO-06-SMWC 
WI-AO-05-SMWC 

5 นชฟ. 

 

 
 

- สม.ศต. ด าเนินการซ่อมเครื่องมือ
จนกระทั่งอุปกรณ์สามารถใช้งานได้
ตามปกต ิ

 

6 นอต. 

 

 
 

- บันทึกรายละเอยีดเพิ่มเติม เช่น เวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดของการซ่อมลง
แบบฟอร์มที่แจ้งตามขั้นตอนที่ 2 และ
แบบบันทึกการรับ-ส่งหน้าที่ตรวจ
อากาศการบิน  

FM-AO-01-SMWC 
FM-AO-07-SMWC  
 

 
 

  

พบหรือได้รับแจ้งจาก 
หอบังคับวิทยกุารบินภูเก็ต 

เร่ืองเครื่องมือช ารุด 

แจ้งให้ ผอ.ฝ่าย ทราบ พร้อมบันทกึ
รายละเอียดลงในแบบบันทกึ 
การแจ้งเครื่องมือฯขัดข้อง 

ด าเนินการแจ้ง สม.ศต. พร้อม
รายละเอียดอุปกรณ์ที่ช ารุด 

ออกประกาศ 
NOTAM 

 

ด าเนินการซ่อมเครื่องมือ 
 

บันทึกรายละเอยีดเพิ่มเติม ลงในแบบ
บันทึกการแจ้งเครื่องมือฯขัดข้อง 

 

A 
ไม่ 

ใช ่
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7. เอกสำรแนบท้ำย : 
ตัวอย่างแบบบันทึกการแจ้งเครื่องมือด้านอุตุนิยมวิทยาการบินขัดข้อง 
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ตัวอย่างแบบฟอร์มการแจ้งข่าวเกี่ยวกับความปลอดภัยในการเดินอากาศ (NOTAM) 

 


