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หนา้  ( 1 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

A. การควบคมุขอ้มลู 

A.01 การอนุมตั ิ

 ผูเ้ขยีน ผูท้บทวน ผูอ้ านวยการฝ่าย 

ชือ่ : Name(s) นายสนุทร  ศักดาสาวติร นายสนุทร ศักดาสาวติร นางสาวสมุาล ีส าเภารัตน์ 

วนัที ่: Date /ก.พ./62 /ก.พ./62 /ก.พ./62 

ลายเซ็น : Signature    

A.02 โครงสรา้งหนว่ยทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

▼ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ  

▼▼สว่นบรกิารเขตการบนิ 

 

A.03 การแกไ้ขปรบัปรุง 

 

ตน้ฉบบั ผูเ้ขยีน ผูท้บทวน ผูอ้นุมตั ิ

ชือ่ : Name(s) น.ส.เพชรลดา  วรสทิธกิร นานสนุทร  ศักดาสาวติร นางมนฤด ี เกตพุันธุ ์

วนัที ่: Date 24/ก.พ./58 24/ก.พ./58 9/ม.ีค./58 

ล าดบัการแกไ้ข วนัทีแ่กไ้ข ผูแ้กไ้ข การเปลีย่นแปลงทีส่ าคญั 

01 26/ม.ค./59 วา่ทีร่.ต.สมภพ  มิง่เมอืง 
ก าหนดรหัสเอกสาร                  
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02 09/ก.ย./59 น.ส.จฑุามาศ ดษิฐอนิทร ์

-แกไ้ขเบอรโ์ทรศัพท ์

-เพิม่เอกสารอา้งองิ 

-แกไ้ขการปฏบัิตหินา้ทีข่อง

เจา้หนา้ทีเ่วรบรหิารหลมุจอด และ

ควบคมุจราจรภาคพืน้ สว่นบรกิารเขต

การบนิ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ 

-แกไ้ขเครือ่งมอื หรอื อปุกรณ์ที่

จ าเป็นในการปฏบัิตงิาน 

03 27/ก.ค./60 วา่ทีร่.ต.สมภพ  มิง่เมอืง 

- A.01. การอนุมัต ิ

- B.03. ขอบเขตการใช ้

- B.04. อ านาจการบังคับบัญชา 

- C.01. ขัน้ตอนการด าเนนิงาน 

- เพิม่จุดตดิตัง้สญัญาณไฟ

ทัศนวสิยัต ่า 
- เพิม่จุดตดิตัง้ระบบเตอืนฟ้าผา่

และสญัญาณไฟและเสยีง 
- จุดตดิตัง้ 

- C.03. แผนภมูขิัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 

- D.01.1.5 หน่วยงานที ่

- E ค านยิาม 

 

04 18/ก.พ./62 นายสนุทร  ศักดาสาวติร 

- B.03. ขอบเขตการใชง้าน 

- C.01. ขัน้ตอนและวธิกีารปฏบัิตงิาน 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

B.เนือ้หาโดยสงัเขป 

B.01 ขอบเขตเนือ้หา 

 มาตรฐานวธิปีฏบัิตงิานฉบับนี้ใชส้ าหรับการปฏบัิตงิานของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งในการปฏบัิตงิานในเขตการบนิ 

ณ ทา่อากาศยานภเูก็ต โดยขัน้ตอนการปฏบัิตกิรณีเกดิสภาวะทัศนวสิยัต ่า หรอืสภาพอากาศทีไ่ม่อ านวยต่อการปฏบัิตงิานใน 

เขตการบนิ (Low Visibility Condition : LVC) เมือ่ ฝนตกหนัก หมอกลงจัด เกดิกลุม่ควันไฟ และทัศนวสิยับนทางวิง่ 

Runway Visual Rang: RVR ต ่ากวา่ 550 เมตร เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยสงูสดุของเจา้หนา้ทีบ่รษัิทสายการบนิ และบรษัิท

ผูป้ระกอบการต่างๆ ทีป่ฏบัิตงิานในเขตการบนิ รวมถงึเจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงานตา่งๆ ของ ทอท   .  ทีป่ฏบัิตงิานในพืน้ทีด่ังกล่าว

ดว้ยโดยแบง่รายละเอยีดขัน้ตอนการปฏบัิตเิมือ่ไดร้ับแจง้สภาวะทัศนวสิัยต ่าออกเป็น 4 ระดับ คอื  

1. ระดับการแจง้เตอืนใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้ับทราบสภาวะสภาพอากาศกอ่นเขา้สูส่ภาวะทัศนวสิยัต ่า                    

(LVC Warning) หมายถงึ RVR มคีา่ต ่ากวา่ 550-300 เมตร 

2. ระดับการแจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้ับทราบสภาวะสภาพอากาศ และใหเ้ขา้สูก่ระบวนการปฏบัิตกิารทัศนวสิยัต ่า 

(LVP In Operation) หมายถงึ RVR มคีา่ต ่ากวา่ 300-60 เมตร  

       3. ระดับการแจง้ใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดร้ับทราบสภาวะสภาพอากาศ และใหห้ยดุสูก่ระบวนการปฏบัิตกิารทัศนวสิัยต ่า 

(LVP In Operation) หมายถงึ RVR มคีา่ต ่ากวา่ 60 เมตร  

      4. ระดับการยกเลกิสภาวะทัศนวสิยัต ่าหรอืสภาพอากาศเลวรา้ย  

B.02 จดุประสงค ์

สว่นบรกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภูเก็ต สบข.ฝปข.ทภก. ปฏบัิตงิานตามหนา้ทีค่วามรับผดิชอบทีก่ าหนดไวใ้น

ขอบเขตภารกจิที่ บรษัิท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) มอบหมาย (ทอท.)  โดยค านึงถงึความปลอดภัยของการ

ใหบ้รกิารภาคพืน้แกอ่ากาศยานเป็นส าคัญ ทัง้นี้ไดก้ าหนดขัน้ตอนการปฏบัิตงิานของพนักงานเมือ่สภาพอากาศภายใน 

เขตการบนิ Airside  เกดิสภาวะทัศนวสิัยต ่า Low visibility operations และสภาวะสภาพอากาศเลวรา้ย Adverse Weather 

Operations ขึน้ โดยมวัีตถปุระสงค ์ดังนี้ 

1. เพื่อความปลอดภัยสงูสดุของอากาศยานเจา้หนา้ที่บรษัิทสายการบนิ และผูป้ระกอบการต่างๆ ทีป่ฏบัิตงิาน

ในเขตการบนิ รวมถงึเจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงานตา่งๆ ของ ทอท  ทีป่ฏบัิตงิานในพืน้ทีเ่ขตการบนิ  

2. เพือ่ใชส้ าหรับเป็นแนวทางการปฏบัิตงิานของ ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งทีป่ฏบัิตงิานในเขตการบนิ กรณีเกดิสภาวะทัศน

วสิัยต ่า ที่สภาพอากาศไม่อ านวยต่อการปฏิบัติงานในเขตการบิน ( Low Visibility Condition : LVC ) เมื่อ ฝนตกหนัก 

หมอกลงจัด เกดิกลุม่ควันไฟ จนกระท่ังท าใหทั้ศนวสิยับนทางวิง่ ( Runway Visual Rang: RVR )  ต ่ากวา่ 550  เมตร  

หรอืสภาพอากาศเลวรา้ยที่อาจเป็นอันตรายต่อการปฏบัิตกิารการบนิหรือเป็นอันตรายต่อผูป้ฏบัิตงิานใหบ้รกิารภาคพื้นกับ

อากาศยาน 

                 3. เพือ่แจง้เตอืนผูท้ีป่ฏบัิตงิานในลานจอดอากาศยานและผูข้ับขีย่านพาหนะใหท้ราบและเตรยีมพรอ้มรับ

สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้ โดยใหป้ฏบัิตติามขัน้ตอนการปฏบัิต ิSOP  ทีแ่ต่ละบรษัิทก าหนดขึน้ต่อไป  
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   4. เพื่อป้องกันไม่ใหม้บีุคคล หรอืยานพาหนะใดๆ เขา้ - ออก  หรอืรุกล ้า Incursion พืน้ที่ขับเคลือ่นของอากาศ

ยานโดยไม่ไดร้ับอนุญาตจากพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ หอบังคับการบนิ ศูนยค์วบคุมการบนิภูเก็ต ซึง่การรุกล ้า

พื้นที่ขับเคลือ่นของอากาศยาน อาจจะเป็นอุปสรรค หรอือันตรายต่อการปฏบัิตกิารการบนิของอากาศยานได ้เช่น บรเิวณ

เสน้ทางการจราจรของยานพาหนะทีตั่ดกับทางขับ หรอืตัดกับทางวิง่ (Active Runway/Taxiway) 

B.03 ขอบเขตการใช ้

ขัน้ตอนการปฏบัิตนิี้ประยกุตใ์ชไ้ดกั้บสว่นงาน และเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบัิตกิารในเขตการบนิ (Airside) 

ค านยิาม 

ทภก.  ทา่อากาศยานภเูก็ต 

ผภก.  ผูอ้ านวยการทา่อากาศยานภเูก็ต 

รภก. (ปร.)  รองผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภเูก็ต (ปฏบัิตกิาร) 

หน.พนง.เวร ทภก. หัวหนา้พนักงานเวรทา่อากาศยานภเูก็ต 

ผอก.ฝดภ.ทภก. ผูอ้ านวยการสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย ทา่อากาศยานภเูก็ต 

ผอก.ฝทอ.ทภก. ผูอ้ านวยการฝ่ายการทา่อากาศยาน ท่าอากาศยานภเูก็ต 

ผอก.ฝรก.ทภก. ผูอ้ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทา่อากาศยานภเูก็ต 

ผอก.ฝบร.ทภก. ผูอ้ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษา ท่าอากาศยานภเูก็ต 

ผอก.ฝปข.ทภก. ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทา่อากาศยานภเูก็ต 

จนท.เวร สดภ.ทภก. เจา้หนา้ทีเ่วรสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย ท่าอากาศยานภเูก็ต 

จนท.เวร ฝรก.ทภก. เจา้หนา้ทีเ่วรฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทา่อากาศยานภเูก็ต 

จนท.เวร ฝบร.ทภก. เจา้หนา้ทีเ่วรฝ่ายบ ารุงรักษา ท่าอากาศยานภเูก็ต 

รถน า (Follow-Me Car) หมายถงึ รถทีใ่ชก้ารน าอากาศยาน ตรวจทางวิง่ทางขับ และตรวจลานจอดอากาศยาน   

B.04อ านาจหนา้ที ่

การเปลีย่นแปลง และแกไ้ขใด ๆ ในขัน้ตอนการปฏบัิตนิี้ จะตอ้งไดร้ับการอนุมัตจิากผูอ้ านวยการทา่อากาศ

ภเูก็ต เทา่นัน้ 

B.05ขอ้อา้งองิในการบงัคบัใช ้

- ICAO Doc.9476-AN/927 Manual of Surface Movement Guidance and Control Systems (SMGCS)  

Chapter 5 Low Visibility Operation 

- ตามขอ้บังคับของคณะกรรมการการบนิพลเรอืน ฉบับที ่ 81  กบร.81  5 ขอ้ .4.16 การปฏบัิตเิมือ่ทัศนะวสิยัต ่า  

Low – Visibility operations และ Doc 9137 Airport Services Manual Part 8 Airport Operational Services   

Chapter 6 Adverse Weather Condition ICAO  

    -  IEC 62305-1 Protection against lightning- Part 1: General principle 
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(Adverse Weather  & Low Visibility Operations) 

เร ิม่ด าเนนิการ 14 กมุภาพันธ ์2559 สว่นบรกิารเขตการบนิ 

 

หนา้  ( 6 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

C. การปฏบิตั ิ

C.01 ข ัน้ตอนและวธิปีฏบิตังิาน 

1. เนือ้หา 

 เมือ่เกดิสถานการณ์สภาวะทัศนวสิยัต ่า และสภาวะอากาศเลวรา้ย เชน่ ฝนทีต่กหนัก หมอกหนา หรอื กลุม่

ควันไฟมาก เป็นตน้ ท าใหทั้ศนวสิยัในการมองเห็นทางระดับเหนือพืน้ดนิต ่า จ าเป็นจะตอ้งมกีารแจง้เตอืนผูท้ี่ปฏบัิตงิานใน

ลานจอดและผูข้ับขีย่านพาหนะใหท้ราบถงึสถานะการณ์ทีเ่กดิขึน้ไมว่า่จะเป็นบรษัิทสายการบนิ ผูป้ระกอบการใหบ้รกิาร

ภาคพืน้ บรษัิทเตมิเชือ้เพลงิ รวมถงึบรษัิทครัวการบนิ เป็นตน้ จงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบสญัญาณไฟทีแ่สดงใหท้ราบถงึ  

สภาวะทัศนวสิยัของการมองเห็น เพือ่ใหเ้กดิความปลอดภัยในการปฏบัิตงิานในเขตการบนิ เป็นเหตใุห ้

ทัศนะวสิัยบนทางวิง่(Runway Visual Range) ต ่ากวา่ 550 เมตร ซึง่อาจท าใหก้ารปฏบัิตงิานในเขตการบนิ (Airside) 

เป็นไปดว้ยความยากล าบาก เพือ่ความปลอดภัยในการปฏบัิตงิาน จงึไดก้ าหนดแนวทางปฏบัิตดิังนี้ 

 1.1. การแจง้เตอืนกอ่นเขา้สูส่ภาวะทัศนวสิยัต ่า เมือ่ระยะมองเห็นบนทางวิง่อยูร่ะหวา่ง 550 – 300 เมตร 

    1.2. การปฏบัิตเิมือ่เขา้สูส่ภาวะทัศนวสิยัต ่า เมือ่ระยะมองเห็นบนทางวิง่อยูร่ะหว่าง 300 – 60 เมตร 

     1.3. การหยดุปฏบัิตงิานต่าง ๆ ในเขตการบนิ เมือ่ระยะมองเห็นบนทางวิง่ต ่ากวา่ 60 เมตร 

     1.4. การปฏบัิตเิมือ่สิน้สดุสภาวะทัศนวสิัยต ่า เมือ่ระมองเห็นบนทางวิง่มากกว่า 550 เมตร 

2. ข ัน้ตอนการปฏบิตั ิ

2.1  การแจง้เตอืนกอ่นเขา้สูส่ภาวะทศันวสิยัต า่ (Low Visibility Procedures) 

การแจง้เตอืน กระท าเมือ่ระยะมองเห็นบนทางวิง่อยูร่ะหว่าง 550 – 300 เมตร เพือ่ความปลอดภัยในการ

ปฏบัิตงิาน จงึก าหนดวธิปีฏบัิตฯิ ไว ้ดังนี้ 

2.1 .1 ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก กรมอตุนุยิมวทิยา 

- แจง้ขา่วสภาพอากาศเลวรา้ย และทัศนวสิยัต ่า (Low Visibility Conditions : LVC) เมือ่ทัศนวสิยัต ่ากวา่ 

550-300  เมตรใหกั้บ หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต ทราบ โดยใชโ้ทรศัพท ์และระบบ AFTN 

 - แจง้หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต เมือ่ทัศนวสิยัต ่า หรอืยกเลกิสภาวะทัศนวสิยัต ่า 

1.2.2 ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก กรมอตุนุยิมวทิยา 

- แจง้สภาวะทัศนวสิยัขณะนัน้ใหกั้บ เจา้หนา้ทีง่านกะบรหิารหลมุจอดและควบคมุจราจรภาคพืน้ สว่น

บรกิารเขตการบนิ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก.ทางโทรศัพทห์มายเลข 1581 หรอื 076351581 

 1.2.3 การปฏบัิตขิอง เจา้หนา้ทีง่านกะบรหิารหลมุจอดและควบคมุจราจรภาคพืน้ สว่นบรกิารเขตการบนิ            

ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก. 

- แจง้ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

- แจง้บรษัิทสายการบนิ, ผูป้ระกอบการ และบรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน)  
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

- กดระบบสญัญาณแจง้เตอืนในระยะเฝ้าระวังในระบบ ทัศนวสิยัต ่า (LVW) 

- แจง้เจา้หนา้ทีจ่ราจรภาคพืน้น ารถน า ออกประกาศแจง้เตอืนผูป้ฏบัิตงิานภายในเขตการบนิ (Airside)  

ทราบ ใหป้ฏบัิตงิานในเขตลานจอด ใหป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนดการขับขีย่านพาหนะและความปลอดภัยในเขตการบนิ (Airside) 

โดยเคร่งครัด 

1.2.4 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายดับเพลงิและกูภ้ัย ทภก. 

- เตรยีมพรอ้ม และเฝ้าตดิตามสถานการณ์ตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

- ใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

1.2.5 การปฏบัิตขิอง ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

 - ในเวลาท าการ แจง้ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภเูก็ต (41), รองผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภเูก็ต 

(ปฏบัิตกิาร) (43), ผูอ้ านวยการสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย ทภก. (46), ผูอ้ านวยการฝ่ายการทา่อากาศยาน ทภก. (47), 

ผูอ้ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทภก. (48), ผูอ้ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษา ทภก. (49), ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบัิตกิาร  

เขตการบนิ ทภก. (45)           

  - นอกเวลาท าการ แจง้หัวหนา้พนักงานเวรทา่อากาศยานภเูก็ต (04), เจา้หนา้ทีเ่วรสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย 

ทภก. (ดับเพลงิ 01), หัวหนา้ชดุเวรประชาสมัพันธ ์(477,479), เจา้หนา้ทีเ่วรฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ตระเวน 01), 

เจา้หนา้ทีเ่วรสว่นบ ารุงรักษา (490)   

2.1 .6 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายบ ารุงรักษา ทภก. 

  - เฝ้าระวังการปฏบัิตงิาน และด าเนนิการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของทางวิง่ ทางขับ   หากพบสว่นใดช ารุด 

หรอืบกพร่อง ใหด้ าเนนิการแจง้ หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต ทราบ และด าเนนิการแกไ้ขทันท ี

- ตดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ 

1.2.7 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทภก. 

-  แจง้ป้อมรักษาการณ์ชอ่งทาง 1 และ 3 (ชอ่งทาง เขา้- ออก ลานจอดอากาศยาน)ด าเนนิการแจง้เตอืน   

สภาวะทัศนวสิยัต ่าใหกั้บบคุคล หรอืยานพาหนะทีจ่ะเขา้ไปในเขตการบนิ (Airside) 

- พรอ้มทีจ่ะออกปฏบัิตกิารเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ 

1.2.8 การปฏบัิตขิองบรษัิท สายการบนิ ,ผูป้ระกอบการบรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน)   

- แจง้เตอืนผูป้ฏบัิตงิานในเขตการบนิ (Airside) ทีอ่ยูภ่ายในสงักัดของตนเอง ใหเ้ตรยีมพรอ้มปฏบัิตติาม

ขัน้ตอนการปฏบัิตเิมือ่เกดิสภาวะทัศนวสิยัต ่า 

- ปฏบัิตงิานตามปกต ิและปฏบัิตติามขอ้ก าหนดการขับขีย่านพาหนะ และความปลอดภัยในเขตการบนิ 

(Airside) โดยเคร่งครัด 

 

2.2 วธิปีฏบิตัเิมือ่เขา้สูส่ภาวะทศันวสิยัต า่   

การปฏบัิตเิมือ่เขา้สูส่ภาวะทัศนวสิยัต ่า กระท าเมือ่ระยะมองเห็นบนทางวิง่อยูร่ะหว่าง 300 – 60 เมตร  

  2.2.1 การปฏบัิตขิอง ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก กรมอตุนุยิมวทิยา 
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หนา้  ( 8 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

- แจง้ขา่วสภาวะทัศนวสิัยขณะนัน้ใหกั้บ หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต ทราบ 

- แจง้หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต เมือ่ทัศนวสิยัต ่ากวา่ 299-60  เมตร หรอืยกเลกิ  

สภาวะทัศนวสิยัต ่า 

2.2.2  การปฏบัิตขิอง ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก กรมอตุนุยิมวทิยา 

- แจง้สภาวะทัศนวสิยัต ่าใหกั้บ เจา้หนา้ทีเ่วรบรหิารหลมุจอดและควบคมุจราจรภาคพืน้                    

สว่นบรกิารเขตการบนิ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก.ทางโทรศัพทห์มายเลขโทรศัพท ์1581 หรอื 076351581  

2.2.3 การปฏบัิตขิอง เจา้หนา้ทีเ่วรบรหิารหลมุจอดและควบคุมจราจรภาคพืน้ สว่นบรกิารเขตการบนิ          

ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก. 

- แจง้ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

- แจง้บรษัิทสายการบนิ, ผูป้ระกอบการและบรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

- กดระบบสญัญาณแจง้เตอืนในระยะเฝ้าระวังในระบบ ทัศนวสิยัต ่า (LVW) 

- แจง้เจา้หนา้ทีจ่ราจรภาคพืน้น ารถน า ออกประกาศแจง้เตอืนผูป้ฏบัิตงิานภายในเขตการบนิ (Airside)  

ทราบ ใหป้ฏบัิตงิานในเขตลานจอด ใหป้ฏบัิตติามขอ้ก าหนดการขับขีย่านพาหนะและความปลอดภัยในเขตการบนิ (Airside) 

โดยเคร่งครัด 

2.2.4 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายดับเพลงิและกูภ้ัย ทภก. 

- เตรยีมพรอ้ม และเฝ้าตดิตามสถานการณ์ตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

 - ใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง                  

2.2.5 การปฏบัิตขิอง ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

- ในเวลาท าการ แจง้ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภเูก็ต (41), รองผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภเูก็ต 

(ปฏบัิตกิาร) (43), ผูอ้ านวยการสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย ทภก. (46), ผูอ้ านวยการฝ่ายการทา่อากาศยาน ทภก. (47), 

ผูอ้ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทภก. (48), ผูอ้ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษา ทภก. (49), ผูอ้ านวยการฝ่าย

ปฏบัิตกิาร  เขตการบนิ ทภก. (45)         - 

นอกเวลาท าการ แจง้หัวหนา้พนักงานเวรทา่อากาศยานภเูก็ต (04), เจา้หนา้ทีเ่วรสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย  

ทภก. (ดับเพลงิ 01), หัวหนา้ชดุเวรประชาสมัพันธ ์(477,479), เจา้หนา้ทีเ่วรฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ตระเวน 01), 

เจา้หนา้ทีเ่วรสว่นบ ารุงรักษา (490)   

2.2.6 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายบ ารุงรักษา ทภก. 

- เฝ้าระวังการปฏบัิตงิาน และด าเนนิการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของ ทางวิง่ ทางขับ หากพบสว่นใดช ารุด 

หรอืบกพร่อง ใหด้ าเนนิการแจง้ หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต ทราบ และด าเนนิการแกไ้ขทันท ี

- ตดิตามสถานการณ์อยา่งใกลช้ดิ 

2.2.7 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายรกัษาความปลอดภัย ทภก. 

-  แจง้ป้อมรักษาการณ์ชอ่งทาง 1 (ชอ่งทาง เขา้ – ออก ลานจอดอากาศยาน) หา้มบคุคลหรอืยานพาหนะ

เขา้ไปในเขตการบนิ (Airside) 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

- เฝ้าระวังลาดตระเวนตามแนวรัว้เขตการบนิ (Airside) 

- พรอ้มทีจ่ะออกปฏบัิตกิารเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ 

2.2.8 การปฏบัิตขิองบรษัิท สายการบนิ ,ผูป้ระกอบการ บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

- เปิดไฟหนา้ยานพาหนะเป็นแสงไฟพุ่งต ่า และเปิดไฟวับวาบ (ถา้ม)ี 

- ไมข่ับขีย่านพาหนะขา้มทางวิง่ ทางขับ โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากหอบังคับการบนิ หรอืไม่ไดอ้ยูภ่ายใต ้

การควบคมุของรถน า (Follow Me)  

     - ไมล่ากจูงอากาศยาน เวน้แตจ่ะไดร้ับการอนุญาตจากหอบังคับการบนิ และอยูภ่ายใตก้ารควบคมุของ    

รถน า (Follow Me) 

- ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดการขับขีย่านพาหนะและความปลอดภัยในเขตการบนิ (Airside)โดยเคร่งครัด 

- เมือ่ท าการดันถอยอากาศยาน และตัง้ตัวบนทางขับแลว้ เจา้หนา้ทีผู่ป้ฏบัิตงิานภาคพืน้ และรถดันถอย

พรอ้มTow Bar จะตอ้งมายนืหลังเสน้ปลอดภัยสแีดง (Red Clearance Line)ใหเ้ร็วทีส่ดุ และชา่งอากาศยานตอ้งให ้       

ทัศนสญัญาณ “All Clear” เพือ่ใหนั้กบนิผูค้วบคมุอากาศยานรับทราบ 

2.3 การหยดุปฏบิตังิานตา่ง ๆ ในเขตการบนิ 

การหยดุปฏบัิตงิานตา่ง ๆ ในเขตการบนิ กระท าเมือ่ระยะมองเห็นบนทางวิง่ต ่ากวา่ 59 เมตร 

2.3.1 การปฏบัิตขิอง ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก กรมอตุนุยิมวทิยา 

- แจง้ขา่วสภาวะทัศนวสิัยขณะนัน้ใหกั้บเจา้หนา้ทีง่านกะบรหิารหลมุจอดและควบคมุจราจรภาคพืน้ สว่น

บรกิารเขตการบนิ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก. ทางโทรศัพทห์มายเลข 1581 หรอื076351581  

- แจง้หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต เมือ่ทัศนวสิยัต ่ากวา่ 60 เมตร  

2.3.2 การปฏบัิตขิอง เจา้หนา้ทีง่านกะบรหิารหลมุจอดและควบคมุจราจรภาคพืน้สว่นบรกิารเขตการบนิ           

ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก.  

- แจง้ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

- แจง้บรษัิทสายการบนิผูป้ระกอบการและบรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

- กดระบบสญัญาณแจง้เตอืนในระยะเฝ้าระวังในระบบ ทัศนวสิยัต ่า (LVW) 

- แจง้เจา้หนา้ทีจ่ราจรภาคพืน้น ารถน า ออกประกาศแจง้เตอืนผูป้ฏบัิตงิานภายในเขตการบนิ (Airside)  

ทราบ ใหป้ฏบัิตงิานในเขตลานจอดหยุดปฏบัิตงิานชั่วคราว จนกวา่จะไดร้ับแจง้ใหป้ฏบัิตงิานได ้ 

- ตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าการปฏบัิตงิานตา่ง ๆ ภายในเขตการบนิ (Airside) ไดห้ยดุชัว่คราว 

2.3.3 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายดับเพลงิและกูภ้ัย ทภก. 

- เตรยีมพรอ้ม และเฝ้าตดิตามสถานการณ์ตา่ง ๆ ทีเ่กดิขึน้ 

- ใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3.4 การปฏบัิตขิอง ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

- ในเวลาท าการ แจง้ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภเูก็ต (41) รองผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต  
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

(อ านวยการ) (42) ผูอ้ านวยการสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย ทภก. (46) ผูอ้ านวยการฝ่ายการทา่อากาศยาน ทภก. (47) 

ผูอ้ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทภก. (48) ผูอ้ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษา ทภก. (49)                              

ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก. (45)         

- นอกเวลาท าการ แจง้หัวหนา้พนักงานเวรทา่อากาศยานภเูก็ต (04), เจา้หนา้ทีเ่วรสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย  

ทภก. (ดับเพลงิ 01), หัวหนา้ชดุเวรประชาสมัพันธ ์(477,479), เจา้หนา้ทีเ่วรฝ่ายรักษาความปลอดภัย (ตระเวน 01), 

เจา้หนา้ทีเ่วรสว่นบ ารุงรักษา (490)   

2.3.5 การปฏบัิตขิอง สว่นบ ารุงรักษา ทภก. 

- เตรยีมพรอ้มออกปฏบัิตงิานเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ และตดิตามสถานการณ์อย่างใกลช้ดิ 

2.3.6 การปฏบัิตขิอง สว่นรักษาความปลอดภัย ทภก. 

- แจง้ป้อมรักษาการณ์ชอ่งทาง 1 (ชอ่งทาง เขา้ – ออก ลานจอดอากาศยาน) หา้มบุคคลหรอืยานพาหนะ

เขา้ไปในเขตการบนิ (Airside) 

- เฝ้าระวังลาดตระเวนตามแนวรัว้เขตการบนิ (Airside) 

- พรอ้มทีจ่ะออกปฏบัิตกิารเมือ่ไดร้ับการรอ้งขอ 

2.3.7 การปฏบัิตขิองบรษัิท สายการบนิ ,ผูป้ระกอบการ และบรษัิท ปตท.  จ ากัด (มหาชน)  

-หยดุปฏบัิตงิานภายในเขตการบนิ (Airside) ชัว่คราว 

-ปฏบัิตติามมาตรฐานการปฏบัิตงิาน (Standard Operating Procedure: SOP) ในสภาวะทัศนวสิัยต ่า 

อยา่งเคร่งครัด 

 

 

 

ระบบแจง้เตอืนภัยพืน้ทีล่านจอดอากาศยาน (WARNING SYSTEM) 

 

• ระบบสญัญาณแจง้เตอืนทศันะวสิยัต า่ ( LVW ) แบง่ออกเป็น 3 สถานะไดแ้ก ่

 

• 1. สภาวะเมือ่ทศันะวสิยัปกต ิ

 

• 2. สภาวะเมือ่ทศันะวสิยัต า่ 

 

• 3. สภาวะเมือ่ทศันะวสิยัเลวรา้ย 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

สภาวะการท างาน 

สญัญาณไฟเตอืน ( Warning Light ) สญัญาณไฟจราจร ( Traffic Sign ) 

สสีม้ ( Orange ) สขีาว ( White ) สสีม้ ( Orange ) สแีดง ( Red ) 

สภาวะทัศนะวสิยัปกต ิ ดับ ดับ ตดิกระพรบิ ดับ 

สภาวะทัศนะวสิยัต ่า ตดิกระพรบิ ดับ ตดิกระพรบิ ดับ 

สภาวะทัศนะวสิยั

เลวรา้ย 
ดับ ตดิกระพรบิ ดับ ตดิคา้ง 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

โคมสญัญาณไฟแจง้เตอืน 

สญัญาณไฟเตอืนเมือ่ทัศนะวสิัยต ่า ( LVW ) 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

Layout plan ของระบบแจง้เตอืนภยัพืน้ทีล่านจอดอากาศยาน (WARNING SYSTEM) 
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➢ สภาวะเมือ่ทัศนวสิัยปกต ิระยะ 550-300 เมตร 
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➢ สภาวะเมือ่ทัศนวสิัยต า่ ระยะต า่กวา่ 300-60 เมตร 
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➢ สภาวะเมือ่ทัศนวสิัยเลวรา้ย ระยะต ่ากวา่ 60 เมตร 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

 

หมายเหต ุ 

1. อากาศยานก าลังขับเคลือ่นเขา้หลมุจอดระยะไกลขณะทีทั่ศนวสิัยต ่ากว่า 60 เมตร  

-  ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิและความรับผดิชอบของผูค้วบคมุอากาศยาน, บรษัิทสายการบนิ, บรษัิทตัวแทน

ใหบ้รกิารอากาศยาน และผูใ้หทั้ศนสญัญาณแกอ่ากาศยานเขา้หลมุจอด  

-  บรษัิทสายการบนิ และบรษัิทตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยาน ตอ้งปฏบัิตติามหลักความปลอดภัย เป็นหลัก  

 -  หยดุใหบ้รกิารภาคพืน้แกอ่ากาศยานชั่วคราว จนกวา่จะไดร้ับแจง้ใหป้ฏบัิตงิานได ้

 -  หยดุการขนถา่ยสมัภาระ, สนิคา้, การรับสง่ผูโ้ดยสาร และลูกเรอืชัว่คราว จนกวา่จะไดร้ับแจง้ให ้

ปฏบัิตงิานได ้

2. อากาศยานก าลังขับเคลือ่นเขา้หลมุจอดแบบประชดิอาคาร ขณะทีทั่ศนวสิยัต ่ากว่า 60 เมตร  

-  ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิและความรับผดิชอบของผูค้วบคมุอากาศยาน, บรษัิทสายการบนิ, บรษัิทตัวแทน

ใหบ้รกิารอากาศยาน และผูใ้หทั้ศนสญัญาณแกอ่ากาศยานเขา้หลมุจอด  

-  บรษัิทสายการบนิ/บรษัิทตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยาน ตอ้งปฏบัิตติามหลักความปลอดภัยเป็นหลัก  

-  การใหบ้รกิารสะพานเทยีบอากาศยานตอ้งหยุดใหบ้รกิารชัว่คราว เพือ่หลกีเลีย่งอบัุตเิหต ุและอุบัตกิารณ์

ทีจ่ะเกดิขึน้กับอากาศยาน  

-  บรษัิทสายการบนิ/บรษัิทตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยานแจง้ผูค้วบคมุอากาศยานทราบถงึขัน้ตอนหยดุ 

การปฏบัิตงิานภาคพืน้ และด าเนนิการประกาศใหผู้โ้ดยสารภายในอากาศยานทราบ 

-  หยดุใหก้ารบรกิารอากาศยานภาคพืน้ชัว่คราวจนกว่าจะไดร้ับแจง้ใหป้ฏบัิตงิานได ้

3. รถรับสง่ผูโ้ดยสารส าหรับการ Board และ ลง ของผูโ้ดยสารทีห่ลมุจอดระไกล  

 - หากไดอ้อกไปปฏบัิตงิาน และขณะนัน้ไดร้ับการแจง้เตอืนใหห้ยดุปฏบัิตงิาน เมือ่ทัศนวสิยั ต ่ากวา่ 60 

เมตร ใหอ้ยูใ่นดลุยพนิจิ และความรับผดิชอบของผูข้ับรถรับสง่, บรษัิทสายการบนิ และบรษัิทตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยานใน

การปฏบัิตงิานต่อ และใหห้ยดุปฏบัิตงิานชัว่คราวส าหรับการรับสง่ผูโ้ดยสารครัง้ตอ่ไป จนกว่าจะไดร้ับการแจง้ใหป้ฏบัิตงิาน

ได ้โดยบรษัิทสายการบนิ/บรษัิทตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยาน แจง้ใหเ้จา้หนา้ทีท่ีท่ าการ Board ผูโ้ดยสารขาออกและ รับ

ผูโ้ดยสารขาเขา้ทีอ่ากาศยานทราบ ทางวทิยุสือ่สารหรอืโทรศัพท ์

 -  บรษัิทสายการบนิ/บรษัิทตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยานด าเนนิการประกาศใหผู้โ้ดยสาร ทีร่อการ Board 

ทีอ่าคารผูโ้ดยสาร และผูโ้ดยสารขาเขา้ทีจ่ะออกจากอากาศยานทราบ  

 -  บรษัิทสายการบนิ และบรษัิทตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยาน ตอ้งปฏบัิตติามหลักความปลอดภัยเป็นหลัก  
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หนา้  ( 18 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

4. การ Board และ ลง ของผูโ้ดยสารทีห่ลมุจอดแบบประชดิอาคาร  

 -   หากก าลังด าเนนิการ Board และขณะนัน้ไดร้ับการแจง้เตอืนใหห้ยดุการปฏบัิตงิานเมือ่ทัศนวสิัย 

ต ่ากวา่ 60 เมตร ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิจิ และความรับผดิชอบของเจา้หนา้ทีท่ีท่ าการ Board, บรษัิทสายการบนิ/บรษัิทตัวแทน

ใหบ้รกิารอากาศยานในการด าเนนิการต่อ และด าเนนิการประกาศใหผู้โ้ดยสารขาออกทราบ 

 -  บรษัิทสายการบนิ/บรษัิทตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยานด าเนนิการประกาศใหผู้โ้ดยสารขาเขา้ทราบ 

เนื่องจากหยดุการขนถา่ยสมัภาระ และสนิคา้ชัว่คราว 

2.4 การปฏบิตัเิมือ่สิน้สุดสภาวะทศันวสิยัต า่ 

การปฏบัิตเิมือ่สิน้สดุสภาวะทัศนวสิยัต ่า กระท าเมือ่ระยะมองเห็นบนทางวิง่มากกวา่ 550 เมตร 

2.4.1 การปฏบัิตขิองศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก กรมอตุนุยิมวทิยา 

- แจง้ยกเลกิสภาวะทัศนวสิยัต ่าไปยัง เจา้หนา้ทีง่านกะบรหิารหลมุจอดและควบคมุจราจรภาคพืน้ สว่น

บรกิาร      เขตการบนิ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก. ทางโทรศัพทห์มายเลข 1581  

2.4.2 การปฏบัิตขิอง เจา้หนา้ทีง่านกะบรหิารหลมุจอดและควบคมุจราจรภาคพืน้ สว่นบรกิารเขตการบนิ                 

ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก. 

- แจง้ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

- ตรวจสอบความเรยีบรอ้ยตา่ง ๆ ภายในเขตการบนิ (Airside) กอ่นแจง้บรษัิท สายการบนิ, ผูป้ระกอบการ 

และบรษัิท ปตท. จ ากัด )มหาชน( ใหด้ าเนนิการแจง้ผูป้ฏบัิตงิานในเขตการบนิ (Airside) เริม่ปฏบัิตงิานตามปกต ิ 

- น ารถน า  ออกประกาศยกเลกิสภาวะทัศนวสิยัต ่าภายในเขตการบนิ (Airside) 

- เจา้หนา้ทีจ่ราจรภาคพืน้ประกาศยกเลกิสภาวะทัศนวสิยัต ่า หรอืกดสญัญาณไฟ (LVW) ยกเลกิ 

2.4.3 ดับเพลงิและกูภ้ัยการปฏบัิตขิอง ฝ่าย  ทภก. 

- ใหก้ารสนับสนุนหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4.4 การปฏบัิตขิอง ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

- ในเวลาท าการ แจง้ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภเูก็ต (41) รองผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภูเก็ต

(อ านวยการ) (42) ผูอ้ านวยการสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย ทภก. (46), ผูอ้ านวยการ ฝ่ายการทา่อากาศยาน ทภก. (47) 

ผูอ้ านวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทภก. (48) ผูอ้ านวยการฝ่ายบ ารุงรักษา ทภก. (49)                                

ผูอ้ านวยการฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ(45) 

- นอกเวลาท าการ แจง้หัวหนา้พนักงานเวรทา่อากาศยานภเูก็ต (04) เจา้หนา้ทีเ่วรสว่นดับเพลงิและกูภ้ัย 

ทภก. (460) หัวหนา้ชดุเวรประชาสมัพันธ ์(470) เจา้หนา้ทีเ่วรฝ่ายรักษาความปลอดภัย (480)                             

เจา้หนา้ทีเ่วรฝ่ายบ ารุงรักษา (490)  

2.4.5 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายบ ารุงรักษา ทภก. 

- รายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าของทางวิง่ ทางขับ เป็นลายลักษณ์อักษรในใบรายงานเวร หากพบ  

สว่นใดช ารุด หรอืบกพร่อง ใหด้ าเนนิการแจง้หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต ทราบ และด าเนนิการแกไ้ขทันท ี

2.4.6 การปฏบัิตขิอง ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทภก. 



   

รหสัเอกสาร SOP-สบข.ฝปข.ทภก.-007 คูม่อืและขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 

 ล าดบัการแกไ้ข 03 
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หนา้  ( 19 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

- แจง้ป้อมรักษาการณ์ชอ่งทาง 1 (ชอ่งทาง เขา้ -  ออก ลานจอดอากาศยาน) อนุญาตบคุคลหรอื

ยานพาหนะ เขา้ไปปฏบัิตงิานในเขตการบนิ (Airside) ไดต้ามปกต ิ

2.4.7 การปฏบัิตขิองบรษัิท สายการบนิ, ผูป้ระกอบการ และบรษัิท ปตท. จ ากัด )มหาชน(  

- แจง้ใหผู้ป้ฏบัิตงิานในเขตการบนิ (Airside) ทราบ และปฏบัิตงิานตามปกต ิ      

3. ระบบแจง้เตอืนภยัภาคพืน้อากาศยานฟ้าผา่ 

เมือ่เกดิสถานการณ์อันอาจเกดิอันตรายจากฟ้าผา่ ซึง่ไม่สามารถคาดเดาทศิทางและจุดทีจ่ะเกดิได ้ 

จงึจ าเป็นตอ้งมรีะบบแจง้เตอืนฟ้าผ่าพรอ้มดว้ยเสยีงสัญญาณเตอืน เพือ่บอกใหผู้ป้ฏบัิตงิานในเขตพืน้ทีล่านจอดและพืน้ที่

ใกลเ้คยีงหยดุการท างานแลว้เขา้หลบในทีก่ าบังทีม่กีารเชือ่มตอ่ระบบล่อฟ้าและกราวดเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ และเพือ่ความ

ปลอดภัยต่อชวีติ 

 

ระบบแจง้เตอืนภัยพืน้ทีล่านจอดอากาศยานฟ้าผา่ (WARNING SYSTEM ) 

 

สภาวะการท างาน 

สญัญาณไฟเตอืน ( Warning Light ) เสยีงสญัญาณเตอืน ( Alarm Sound ) 

สแีดง ( Red ) เสยีง 

แจง้เตอืนฟ้าผ่า ตดิกระพรบิ มเีสยีงเตอืน 30 วนิาท ี

เสยีงสัญญาณเตอืน  ดับ เปิด/ปิด 
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หนา้  ( 20 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

➢ แจง้เตอืนฟ้าผา่ 
 



   

รหสัเอกสาร SOP-สบข.ฝปข.ทภก.-007 คูม่อืและขัน้ตอนการปฏบัิตงิาน 

 ล าดบัการแกไ้ข 03 

มาตรฐานการปฏบัิตเิมือ่เกดิสภาพอากาศเลวรา้ยและ 

สภาวะทัศนวสิยัต ่า 

(Adverse Weather  & Low Visibility Operations) 

เร ิม่ด าเนนิการ 14 กมุภาพันธ ์2559 สว่นบรกิารเขตการบนิ 

 

หนา้  ( 21 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

➢ แจง้เตอืนฟ้าผา่ พรอ้มเสยีงสญัญาณเตอืน 
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โคมสญัญาณไฟแจง้เตอืน 

สญัญาณไฟแจง้เตอืนฟ้าผา่ พรอ้มเสยีงสญัญาณเตอืนฟ้าผา่ ( LW ) 
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 ล าดบัการแกไ้ข 03 
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หนา้  ( 23 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

การใชง้านทีห่ลบภยัฟ้าผา่ (Lightning Shelter) 

ทีห่ลบภัยฟ้าผา่ (Lightning Shelter)” จัดสรา้งขึน้เพือ่เป็นสถานทีห่ลบภัยอันตรายจากฟ้าผ่า ส าหรับบคุลากร 

ภาคพืน้ของสายการบนิตา่งๆ ซึง่การออกแบบรวมทัง้โครงสรา้งไดร้ับการรับรองจากสภาวศิวกร โดยเมือ่เกดิฟ้าผา่เขา้ที ่ 

หลบภัยฟ้าผา่แลว้นัน้จะไมเ่ป็นอันตรายตอ่ผูท้ีห่ลบอยูภ่ายใน 

ต าแหน่งตดิตัง้ทีห่ลบภัยฟ้าผ่า ต าแหน่งตดิตัง้ทีห่ลบภัยฟ้าผ่ามอียูด่ว้ยกัน 3 ต าแหน่ง ดังแสดงในภาพ ซึง่พืน้ที่

สว่นใหญจ่ะตดิตัง้บรเิวณ หลมุจอดทีอ่ยูร่อบๆนอกอาคารผูโ้ดยสาร หรอืหลมุจอดรโีหมด 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

การปฏบิตัเิมือ่มกีารแจง้เตอืนฟ้าผา่  )Lightning Shelter) 

วิง่เขา้หลบภายในทีห่ลบภัยฟ้าผา่ )Lightning Shelter) จนกวา่จะมีก่ารแจง้ยกเลกิเตอืนภัยฟ้าผ่า  
หากมยีานพาหนะ อยูใ่กลใ้หห้ลบภายในยานพาหนะนัน้ จนกวา่จะมีก่ารแจง้ยกเลกิเตอืนภัยฟ้าผ่า 

 

Lightning Shelter 3 

Lightning Shelter 1 

Lightning Shelter 2 
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4. หน่วยงานและหมายเลขโทรศพัทต์ดิตอ่สือ่สาร 

 

 4.1 ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก กรมอุตนุยิมวทิยา 

  -  โทรศัพท ์0-7632-7341-2 ตอ่ 131,191 หรอื 0-7632-7066 

ลักษณะทางกายภายของทีห่ลบภัยฟ้าผา่ 

• ลักษณะทรงสีเ่หลีย่มจตรุัส หลังคา่ทีย่อดตัวน าล่อฟ้า ท าจาก

อลมูเีนียมหล่อขึน้รูป มปีระตเูขา้ออก 1 ชอ่งทาง มชีอ่งลม

ระบายอากาศทัง้ 4 ดา้น พรอ้มหนา้ตา่ง เพือ่ใหส้ามารถมองเห็น

ภายนอกทีห่ลบภัยฟ้าผ่าได ้ 

• โครงสรา้งภายในหอ้งหอ่ดว้ยแผน่ สแตนเลสเจาะรู เพือ่ให ้

ระบายอากาศสามารถรองรับบุคลากรไดไ้มเ่กนิ 15 คน   
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

4.2 หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต 

  -  โทรศัพท ์0-7632-7250 ต่อ 5818-5820 หรอื 69-5813-4 

  -  วทิยสุือ่สาร รหัสเรยีกขาน “หอบังคับการบนิ” ชอ่งความถีว่ทิย ุ2A 

 4.3 งานบรหิารหลมุจอดและควบคุมจราจรภาคพืน้ สว่นบรกิารเขตการบนิ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ทภก. 

  -  โทรศัพท ์0-7635-1581 ,1085  

  -  วทิยสุือ่สาร รหัสเรยีกขาน “459” ชอ่งความถีว่ทิย ุ2A 

4.4 ฝ่ายดับเพลงิและกูภ้ัย ทภก.                                                                          

  -  ในเวลาท าการ (วันจันทร ์– วันศกุร ์เวลา 08.00 – 17.00 น.) โทรศัพท ์0-7635-1150 

  -  วทิยสุือ่สาร รหัสเรยีกขาน “46” ชอ่งความถีว่ทิยุ 2A 

  -   นอกเวลาท าการ (วันหยดุราชการ) โทรศัพท ์0-7635-1199 

  -   วทิยสุือ่สาร รหัสเรยีกขาน “ดับเพลงิ 01” ชอ่งความถีว่ทิย ุ2A 

4.5    ฝ่ายบ ารุงรักษา ทภก. 

  -  ในเวลาท าการ (วันจันทร ์– วันศกุร ์เวลา 08.00 – 17.00 น.) โทรศัพท ์0-7635-1149 

  -  วทิยสุือ่สาร รหัสเรยีกขาน “49” ชอ่งความถีว่ทิยุ 3A 

  -  นอกเวลาท าการ (วันหยดุราชการ) โทรศัพท ์0-7635-1179 

  -  วทิยสุือ่สาร รหัสเรยีกขาน “490” ชอ่งความถีว่ทิย ุ3A  

4.6  ฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทภก. 

    -  ในเวลาท าการ (วันจันทร ์– วันศกุร ์เวลา 08.00 - 17.00 น.) โทรศัพท ์ 0-7635-1148 

  -  วทิยสุือ่สาร รหัสเรยีกขาน “48” ชอ่งความถีว่ทิยุ 1A 

  -  นอกเวลาท าการ (วันหยดุราชการ) โทรศัพท ์0-7635-1518 วทิยุสือ่สาร รหัสเรยีกขาน                         

                    “ตระเวน 01” ชอ่งความถีว่ทิย ุ1A 

4.7  แผนกอุปกรณ์ภาคพืน้/ขับรถ ชา่งอากาศยาน บรษัิท การบนิไทย จ ากัด (มหาชน)  

  -  โทรศัพท ์0-7635-1299 

4.8      แผนกอปุกรณ์ภาคพืน้/ขับรถ บรษัิท แบ๊กสบ์ริการภาคพืน้ จ ากัด 

  -  โทรศัพท ์0-7635-1725 

 

4.9   แผนกอุปกรณ์ภาคพืน้/ขับรถ บรษัิท การบนิกรุงเทพ จ ากัด  

  -  โทรศัพท ์0-76351-1248 

4.10  แผนกอุปกรณ์ภาคพืน้/ขับรถ บรษัิท ไทยแอรเ์อเชยี จ ากัด 

-  โทรศัพท ์ 0-76351-1428 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

4.11  แผนกอุปกรณ์ภาคพืน้/ขับรถ บรษัิท สายการบนินกแอร ์จ ากัด 

  -  โทรศัพท ์ 0-76351-1465 

4.12  สถานีเตมิน ้ามันอากาศยาน บรษัิท ปตท. จ ากัด  (มหาชน)   

  -  โทรศัพท ์0-7632-7190 

 

C.02. ความรบัผดิชอบ   

1. หน่วยงานตา่งๆของท่าอากาศยานภเูก็ตมหีนา้ทีร่ับผดิชอบดังนี้ 

              - ปฏบัิตติามคูม่อืและขัน้ตอนการปฏบัิตงิานอย่างเคร่งครัดพรอ้มทัง้แจง้ให ้พนักงานในสงักัดทราบ 

             -  ปรับปรุงและแกไ้ขระเบยีบปฏบัิตเิมือ่มกีารเปลีย่นแปลง 

2. บรษัิทสายการบนิ, ผูป้ระกอบการ, บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) และผูข้ับขีย่านพาหนะในเขตการบนิ(Airside) 

             -  ปฏบัิตติามคูม่อืและขัน้ตอนการปฏบัิตงิานอย่างเคร่งครัดพรอ้มทัง้แจง้ใหพ้นักงานในสงักัดทราบ 

             -  ใหค้วามร่วมมอืกับ ทภก. ในการใหข้อ้มูลเพือ่การปรับปรุงแกไ้ขระเบยีบปฏบัิต ิ                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.03. แผนภมูขิ ัน้ตอนการปฏบิตั ิ

 

แผนผงัการปฏบิตักิอ่นเขา้สูส่ภาวะทศันวสิยัต า่ (ระยะทีม่องเห็นบนทางวิง่อยูร่ะหวา่ง 300 – 550 เมตร) 
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บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

แผนผงัการปฏบิตัเิมือ่เขา้สูส่ภาวะทศันวสิยัต า่ (ระยะทีม่องเห็นบนทางวิง่อยูร่ะหวา่ง 60 – 300 เมตร) 

 

 

 

 

ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก 

จนท. งานกะบรหิารหลมุจอดและจราจร

ภาคพืน้ 

ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก 

 

จนท. งานกะบรหิารหลมุจอด     

และจราจรภาคพืน้ ศนูยป์ลอดภัยทา่อากาศยาน ทภก. 

บรษัิท สายการบนิ 

ผูป้ระกอบการ 

บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน 

ผูป้ฏบัิตงิานในเขตการบนิ 

 

 
ในเวลาท าการ 

ผภก.(41)  

รภก.(ปร.) (43)  

ผอก.ฝดภ.ทภก.(46)  

ผอก.ฝทอ.ทภก.(47)  

ผอก.ฝรก.ทภก.(48)           

ผอก.ฝบร.ทภก.(49) 

ผอก.ฝบข.ทภก.(45) 

 

 

นอกเวลาท าการ 

หน.พนง.เวร ทภก. (04) 

จนท.เวร ฝดภ.ทภก. (ดับเพลงิ 01)     

หัวหนา้ชดุเวรประชาสัมพันธ ์(477,478)                                            

จนท.เวร ฝรก.ทภก.(ตระเวน 01)  

จนท.เวร ฝบร.ทภก.(490) 

ปฏบัิตงิานตามปกต ิดว้ยความระมัดระวัง 

และปฏบัิตติามขอ้ก าหนดการขับขี่

ยานพาหนะ และความปลอดภัย        

ในเขตการบนิ 
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แผนผงัการแจง้หยดุปฏบิตังิานตา่งๆ ในเขตการบนิ (เมือ่เกดิสภาวะทศันวสิยัต า่ ระยะทีม่องเห็นต า่กวา่ 60 เมตร) 

 

 

 

 

ศนูยป์ลอดภยัทา่อากาศยาน ทภก . 

บรษัิท สายการบนิ ผูป้ระกอบการ 

บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ผูป้ฏบัิตงิานในเขตการบนิ 

 

 

ในเวลาท าการ 

ผอก.ฝบร.ทภก.(49) 

 

นอกเวลาท าการ 

จนท.เวร ฝบร.ทภก.(490) 

 

 

 

 

ในเวลาท าการ 

ผภก.(41)  

รภก.(ปร.) (43)  

ผอก.ฝดภ.ทภก.(46)  

ผอก.ฝทอ.ทภก.(47)  

ผอก.ฝรก.ทภก.(48)           

ผอก.ฝบร.ทภก.(49) 

ผอก.ฝบข.ทภก.(45) 

 

นอกเวลาท าการ 

หน.พนง.เวร ทภก. (04) 

จนท.เวร ฝดภ.ทภก. (ดับเพลงิ 01)     

หัวหนา้ชดุเวรประชาสัมพันธ ์(477,478)                                            

จนท.เวร ฝรก.ทภก.(ตระเวน 01)  

จนท.เวร ฝบร.ทภก.(490) 

 

-ปฏบัิตงิานตามปกต ิดว้ยความระมัดระวัง และ

ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดการขับขีย่านพาหนะ 

และความปลอดภัยในเขตการบนิ 

-เปิดไฟหนา้ยานพาหนะเป็นแสงไฟพุ่งต ่า 

ในเวลาท าการ 

ผอก.ฝรก.ทภก.(48)           

 

นอกเวลาท าการ 

จนท.เวร ฝรก.ทภก.(ตระเวน 01)  

 

 

 

 

ป้อมรักษาการณ ์

ชอ่งทาง 1 และ 3 

-แจง้ผูเ้ขา้มาในเขตการบนิ 

ใหร้ะมัดระฆังในการเขตพืน้ที ่    

ปฏบัิตงิาน 

-เฝ้าระวังลาดตระเวนตามแนวรัว้

เขตการบนิ 

 

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าของ

ทางวิง่ทางขับ 
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มาตรฐานการปฏบัิตเิมือ่เกดิสภาพอากาศเลวรา้ยและ 

สภาวะทัศนวสิยัต ่า 

(Adverse Weather  & Low Visibility Operations) 

เร ิม่ด าเนนิการ 14 กมุภาพันธ ์2559 สว่นบรกิารเขตการบนิ 

 

หนา้  ( 30 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปฏบิตัเิมือ่ส ิน้สดุสภาวะทศันวสิยัต า่ (เมือ่ระยะทีม่องเห็นบนทางวิง่มากกวา่ 550 เมตร) 

 

 

 

  

ศนูยป์ลอดภยัทา่อากาศยาน ทภก . 

ในเวลาท าการ 

ผอก.ฝบร.ทภก.(49) 

 

นอกเวลาท าการ 

จนท.เวร ฝบร.ทภก.(490) 

 

 

 

 

ในเวลาท าการ 

ผภก.(41)  

รภก.(ปร.) (43)  

ผอก.ฝดภ.ทภก.(46)  

ผอก.ฝทอ.ทภก.(47)  

ผอก.ฝรก.ทภก.(48)           

ผอก.ฝบร.ทภก.(49) 

ผอก.ฝบข.ทภก.(45) 

     

นอกเวลาท าการ 

หน.พนง.เวร ทภก. (04) 

จนท.เวร ฝดภ.ทภก. (ดับเพลงิ 01)     

 

ในเวลาท าการ 

ผอก.ฝรก.ทภก.(48) 

 

นอกเวลาท าการ 

จนท.เวร ฝรก.ทภก.(ตระเวน 01)  

 

 

 

 

ป้อมรักษาการณ ์

ชอ่งทาง 1 และ 3 

-ปิดการจราจรชอ่งทาง 1 และ 3 

และยานพาหนะเขา้ไปใน 

เขตการบนิ 

-เฝ้าระวังลาดตระเวนตามแนวรัว้

เขตการบนิ 

 

จนท. งานกะบรหิารหลมุจอด     

และจราจรภาคพืน้ 

บรษัิท สายการบนิ ผูป้ระกอบการ 

บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ผูป้ฏบัิตงิานในเขตการบนิ 

 

 

-ปฏบัิตงิานตามปกต ิดว้ยความระมัดระวัง และ

ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดการขับขีย่านพาหนะ 

และความปลอดภัยในเขตการบนิ 

-เปิดไฟหนา้ยานพาหนะเป็นแสงไฟพุ่งต ่า 

ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก 

ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก 
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มาตรฐานการปฏบัิตเิมือ่เกดิสภาพอากาศเลวรา้ยและ 
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(Adverse Weather  & Low Visibility Operations) 

เร ิม่ด าเนนิการ 14 กมุภาพันธ ์2559 สว่นบรกิารเขตการบนิ 

 

หนา้  ( 31 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

 

 จนท. งานกะบรหิารหลมุจอด     

และจราจรภาคพืน้ 
ศนูยป์ลอดภยัทา่อากาศยาน ทภก . 

บรษัิท สายการบนิ ผูป้ระกอบการ 

บรษัิท ปตท. จ ากัด (มหาชน) 

ผูป้ฏบัิตงิานในเขตการบนิ 

 

 

ในเวลาท าการ 

ผอก.ฝบร.ทภก.(49) 

 

นอกเวลาท าการ 

จนท.เวร ฝบร.ทภก.(490) 

 

 

 

 

ในเวลาท าการ 

ผภก.(41)  

รภก.(ปร.) (43)  

ผอก.สดภ.ทภก.(46)  

ผอก.ฝทอ.ทภก.(47)  

ผอก.ฝรก.ทภก.(48)           

ผอก.ฝบร.ทภก.(49) 

ผอก.ฝบข.ทภก.(45) 

นอกเวลาท าการ 

หน.พนง.เวร ทภก. (04) 

จนท.เวร สดภ.ทภก. (ดับเพลงิ 01)     

-ปฏบัิตงิานตามปกต ิดว้ยความระมัดระวัง และ

ปฏบัิตติามขอ้ก าหนดการขับขีย่านพาหนะ 

และความปลอดภัยในเขตการบนิ 

-เปิดไฟหนา้ยานพาหนะเป็นแสงไฟพุ่งต ่า 

ในเวลาท าการ 

ผอก.ฝรก.ทภก.(48)           

 

นอกเวลาท าการ 

จนท.เวร ฝรก.ทภก.(ตระเวน 01)  

 

 

 

 

ป้อมรักษาการณ ์

ชอ่งทาง 1 และ 3 

-อนุญาตบคุคลหรอืยานพาหนะ     

เขา้ไปปฏบัิตงิานในเขตการบนิได ้

ตามปกต ิ

 

ตรวจสอบความเรยีบรอ้ย 

ภายในเขตการบนิ 
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มาตรฐานการปฏบัิตเิมือ่เกดิสภาพอากาศเลวรา้ยและ 

สภาวะทัศนวสิยัต ่า 

(Adverse Weather  & Low Visibility Operations) 

เร ิม่ด าเนนิการ 14 กมุภาพันธ ์2559 สว่นบรกิารเขตการบนิ 

 

หนา้  ( 32 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

D. ปจัจยัสนบัสนุนการท างาน 

D.01 หนว่ยงานภายใน ทอท. 

-   ผูอ้ านวยการท่าอากาศยานภเูก็ต    (โทร.1144) 

-   ฝ่ายรักษาความปลอดภัย     (โทร.1123) 

-   ฝ่ายดับเพลงิและกูภ้ัย     (โทร.1150) 

-   ศนูยป์ลอดภัยท่าอากาศยาน     (โทร.1518) 

-   ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ    (โทร.1057) 

-   หอ้งจัดสรรหลมุจอด    (โทร.1581,1085) 

D.02 หนว่ยงานภายนอก ทอท. 

-    ศนูยอ์ตุนุยิมวทิยาภาคใตฝ่ั้งตะวันตก กรมอตุนุยิมวทิยา  (โทร.076- 327- 341) 

-    หอบังคับการบนิ ศนูยค์วบคมุการบนิภเูก็ต    (โทร.69-5812, 69-5813 หรอื 076-327-269) 

-    หอ้งเจา้หนา้ทีส่ะพานเทยีบ     (โทร.1188) 

-    บรษัิทสายการบนิ และตัวแทนใหบ้รกิารอากาศยาน 

•  การบนิไทย    (โทร.1291) 

•  บางกอก แอรเ์วย ์  (โทร.1248) 

•  แอรเ์อเชยี    (โทร.1404) 

•  นกแอร ์    (โทร.1465) 

•  โอเรยีนทไ์ทย    (โทร.1238) 

•  แบ็กสบ์รกิารภาคพืน้  (โทร.1403) 

• ไทยไลออ้น เมนทาร ีจ ากัด  (โทร.1587) 

• บรษัิทครัวการบนิภเูก็ต   (โทร.076-327-500) 
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หนา้  ( 33 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

D.03 เครือ่งมอื หรอื อปุกรณ์ทีจ่ าเป็นในการปฏบิตังิาน 

- วทิยุสือ่สารเคลือ่นที ่ จ านวน 1 เครือ่ง 

- วทิยุสือ่สารตัง้โต๊ะ  จ านวน 1 เครือ่ง 

- วทิยุคลืน่ Air to Ground  จ านวน 1 เครือ่ง 

- อปุกรณ์จอเรดาห ์ระยะ 50 nautical mile     จ านวน 1 เครือ่ง 

- ชดุคอมพวิเตอรร์ะบบ Flight Information Management System (FIMS) จ านวน 2 ชดุ 

- คอมพวิเตอรธ์รุการพรอ้มจอทวีสี าหรับแสดงผล  จ านวน 1 ชดุ 

- จอแสดงผลระบบ Flight Information Display System (FIDS)  จ านวน 1 ชดุ 

- ระบบ Aeronautical Fixed Telecommunication Network (AFTN)  จ านวน 1 ชดุ 

 

- เจา้หนา้งานกะบรหิารหลมุจอดอากาศยาน และควบคมุจราจรภาคพืน้      

D.04 แบบฟอรม์ หรอื เอกสารภายใน ทอท.ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- คูม่อืปฏบัิตกิารสนามบนิ (Aerodrome Operations Manual) 

D.05 แบบฟอรม์ หรอื เอกสารภายนอก ทอท.ทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ICAO Doc.9476-AN-AN927 Manual of Surface Movement Guidance and Control System (SMGCS) 

 Chapter 5 Low Visibility Operation 

 -      ตามขอ้บังคับของคณะกรรมการการบนิพลเรอืน ฉบับที ่ 81  กบร.81  5 ขอ้ .4.16 การปฏบัิตเิมือ่ทัศนะวสิัยต ่า  

Low – Visibility operations และ Doc 9137 Airport Services Manual Part 8 Airport Operational Services   

Chapter 6 Adverse Weather Condition ICAO  

          -     IEC 62305-1 Protection against lightning- Part 1: General principle 
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หนา้  ( 34 )  ของ  ( 34 )  หนา้ ฝ่ายปฏบัิตกิารเขตการบนิ ท่าอากาศยานภเูก็ต 

 

 

บรษัิท ทา่อากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) - เอกสารควบคมุ – เฉพาะเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งเทา่นัน้ 

 

 

 

Airside  เขตการบนิ คอื พืน้ทีภ่ายในสนามบนิทีเ่ครือ่งบนิใชส้ าหรับ ขึน้-ลง, ขับเคลือ่น 

  และพืน้ทีบ่รเิวณใกลเ้คยีง รวมตลอดถงึอาคาร หรอืสว่นของอาคารทีอ่อกไป 

  สูพ่ืน้ทีนั่น้ ซึง่มกีารควบคมุ การ เขา้-ออก องคป์ระกอบส าคัญในเขตการบนิ  

  ไดแ้ก ่ทางวิง่  ทางขับ ลานจอดอากาศยาน ทางเขา้-ออก อากาศยาน เป็นตน้ 

 

Board       ขึน้เครือ่ง/อากาศยาน 

 

Runway Visual Range  ระยะทางบนทางวิง่ทีส่ามารถวัดได ้

 

Follow-Me  Car    รถน าอากาศยาน 

 

Standard Operating Procedure คูม่อืและขัน้ตอนการปฏบัิต ิ

 

Aerodrome Operations Manual คูม่อืสนามบนิ 

 

Tow Bar    อปุกรณ์ดันถอยอากาศยาน 

 

Lightning Shelter   อปุกรณ์หลบฟ้าผา่ 

 

Layout plan    แบบ 

 

LVW    ระบบสญัญาณแจง้เตอืนทัศนะวสิยัต ่า 

 

LV    ระบบสญัญาณแจง้เตอืนทัศนะวสิยัต ่า 

 

 

E. ค านยิาม 


