ระเบียบสนามบินเลย
ว่าด้วยการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบิน
___________________________________
เพื่อให้การปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินไม่เกิดผลกระทบกับความปลอดภัยใน
การปฏิบัติการของอากาศยาน สนามบิน เลย จึงกาหนดระเบียบในการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษา
บริเวณสนามบินขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสนามบิน เลยว่าด้วยการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณ
สนามบิน”
2. ความในคาสั่งหรือ ระเบียบอื่นใดที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณ
สนามบินที่ขัด หรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ความในระเบียบนี้แทน
3. ให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินปฏิบัติตามระเบียบนี้
4. การปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินให้ถือปฏิบัติในรายละเอียดดังต่อไปนี้
4.1. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
4.1.1. ให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อควบคุมดูแล
การปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน
4.1.2. บุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหรือปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยต้องผ่านการฝึกอบรมความรู้สาหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
4.2. การควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.2.1. การควบคุมการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินของสนามบิน เลย
จะดาเนินการตามลักษณะของงานก่อสร้างใน 2 ลักษณะ คือ
4.2.1.1. งานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของ
อากาศยานไม่ต้องมีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.2.1.2. งานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
ต้องมีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.2.2. หน่วยงานหรือบุคคลที่จะเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินต้องได้รับอนุญาตจาก
สนามบินเลยและต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้า – ออกและการปฏิบัติงานภายในเขตการบินของสนามบิน
เลย
4.2.3. ยานพาหนะที่จะใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินต้อง
ได้รับอนุญาตจากสนามบินเลย และเป็นไปตามกฎระเบียบการควบคุมยานพาหนะภายในเขตการบินของ
สนามบินเลย
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4.2.4. การปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินในขณะที่มีการปฏิบัติการของ
อากาศยานต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่ได้รับการแต่งตั้งโดยสนามบิน
เลย ปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ พื้นที่
ตลอดเวลา
4.2.5. งานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
สนามบินเลยอาจพิจารณาอนุญาตให้ไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยปฏิบัติหน้าที่อยู่ ณ พื้นที่ในเวลาที่มีการ
ปฏิบัติการของอากาศยาน หากผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างมีบุคลากรที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้สาหรับ
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
4.2.6. ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างต้องได้รับ Clearance จากหน่วยงานควบคุมการจราจรทาง
อากาศของสนามบินเลย ก่อนเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบินหรือเคลื่อนย้ายในเขตการบินในขณะที่มีการ
ปฏิบัติการของอากาศยานอยู่ และต้องแจ้งหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศเมื่อดาเนินการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างเสร็จสิ้น
4.2.7. ห้ามผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างเข้าสู่หรือคงอยู่ในเขตการบินนอกจากช่วงเวลาที่ได้รับ
อนุญาตจากสนามบินเลย
4.2.8. การปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินต้องดาเนินการภายใน
ช่วงเวลาที่ได้รับอนุญาตจากสนามบินเลยเท่านั้น
4.2.9. การปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินต้องมีอุปกรณ์สื่อสารที่
สามารถติดต่อกับหน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบินเลยได้ตลอดเวลา
4.2.10. ก่อนอนุญาตให้อากาศยานใช้งานพื้นที่ที่มีการปฏิบัติงานก่อสร้างต้องมีการ
ตรวจสอบสภาพผิวทาง พื้นที่โดยรอบและอุปกรณ์อานวยความสะดวกของสนามบิน ณ พื้นที่ที่มีการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างและบริเวณใกล้เคียงว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกรมการบินพลเรือน
4.2.11. ต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินเพื่อ
ไม่ให้เกิดอันตรายกับอากาศยาน
4.3. การจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.3.1. การจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างจะต้องมีการรับฟังและพิจารณาข้อคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.3.2. แผนการปฏิบัติงานก่อสร้างต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดที่จาเป็นสาหรับการ
ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.3.3. ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง
หรือซ่อมบารุงต้องได้รับแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างฉบับล่าสุด
4.4. การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
4.4.1. การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติการของอากาศยาน
ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขหรือวิธีปฏิบัติที่สนามบินเลยกาหนด
4.4.2. การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติการของอากาศยาน
ต้องมีการแจ้งเตือนนักบินและผู้เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม โดยใช้ช่องทางที่สนามบินกาหนดขึ้น โดยแจ้งผ่า น
เครือข่ายการสื่อสารของสนามบินให้แก่สายการบิน เพื่อให้สายการบินนาไปประกอบการบรรยายสรุปก่อนบิน
(pre-flight briefing)
4.4.3. ในช่วงเวลาที่หน่วยงานควบคุมการจราจรทางอากาศของสนามบิน เลยไม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ และสนามบิน เลยเปิดให้อากาศยานใช้งาน ห้ามไม่ให้มีการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ไม่มี
ผลกระทบต่อปฏิบัติการของอากาศยานในเวลากลางคืนหรือช่วงเวลาที่มีทัศนวิสัยต่ากว่า 1,500 เมตร
ท่าอากาศยานเลย ฝ่ายความปลอดภัย
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4.5. การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
4.5.1. การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติการของอากาศยาน
ต้องดาเนินการตามแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างที่รับรองโดยสนามบินเลย
4.5.2. การปฏิบัติงานงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของ
อากาศยาน สามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องมีการจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
หากสนามบิน เลย
พิจารณาแล้วว่าจาเป็นจะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน และไม่สามารถจัดทาแผนการปฏิบัติงานก่อสร้างได้ทัน
โดยจะออกประกาศนักบิน (NOTAM) เพื่อแจ้งข้อมูลรายละเอียดก่อนเริ่มดาเนินการปฏิบัติงานก่อสร้างโดยเร็ว
ที่สุดเท่าที่จะทาได้
4.5.3. ในระหว่างที่มีการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการ
ของอากาศยาน ต้องมีการการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่เหมาะสม หรืออาจมีการจัดตั้งคณะทางานซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง เพื่อพิจารณา
ความคืบหน้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงแก้ไขแผนการปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.5.4. การปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อทางวิ่งหรือพื้นผิวจากัดสิ่งกีด
ขวาง ตลอดจนการก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่ต้องใช้เวลาในการดาเนินการให้ระดับความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการของอากาศยาน กลับสู่ระดับความปลอดภัยปกติมากกว่า 10 นาที ต้องมีการออกประกาศนักบิน
(NOTAM) ล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
4.5.5. ต้องมีการพิจารณาผลกระทบของสิ่งกีดขวางจากการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อม
บารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน ที่อาจเกิดกับอุปกรณ์เครื่องช่วยเดินอากาศ หรือทาให้
ข้อกาหนดสาหรับการปฏิบัติการของอากาศยาน ( Aircraft operations limits) เปลี่ยนแปลงไปและหา
แนวทางลดผลกระทบที่เกิดให้น้อยที่สุด
4.5.6. พื้นที่ในเขตการบินที่มีการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการของอากาศยานต้องได้รับการติดตั้งเครื่องหมายหรือไฟสัญญาน เพื่อกาหนดแยกจากพื้นที่ในเขตการ
บินส่วนอื่น โดยการกาหนดแยกต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือน หรือตามรายละเอียดที่ระบุ
ใน ICAO Annex 14, volume 1, chapter 7 ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติการของอากาศยาน
4.5.7. สิ่งกีดขวางที่เกิดจากการปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติการของอากาศยานต้องได้รับการติดตั้งเครื่องหมายหรือไฟสัญญาณ และมีการตรวจสอบตลอด
ระยะเวลาที่มีการปฏิบัติงาน โดยการปิดกั้นต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของกรมการบินพลเรือนหรือตาม
รายละเอียดที่ระบุใน ICAO Annex 14, volume 1, chapter 6 ตลอดเวลาที่มีการปฏิบัติการของอากาศยาน
4.5.8. ไฟสัญญาณบางส่วนภายในเขตการบินซึ่งจะนาอากาศยานไปสู่พื้นที่ปฏิบัติงาน
ก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยานต้องถูกปิดหรือได้รับการปิดบัง
4.5.9. ต้องมีการแจ้งข้อมูลอันตรายที่อาจเกิดจากการปฏิบัติการของอากาศยานในเขตการ
บินให้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างได้รับทราบ และแนะนาให้ผู้ปฏิบัติงานก่อสร้างดาเนินการป้องกันอันตรายที่อาจเกิด
กับผู้ปฏิบัติงานก่อสร้าง
4.5.10. ต้องมีการออกประกาศนักบิน (NOTAM) แจ้งข้อมูลให้หน่วยปฏิบัติการบินทราบใน
ระยะเวลา ที่เหมาะสมก่อนเริ่มปฏิบัติงานก่อสร้างหรือซ่อมบารุงที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการของอากาศยาน
โดยออกประกาศนักบิน ( NOTAM) ล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมง และมีการยกเลิกประกาศนักบิน
(NOTAM) ที่เกี่ยวข้องเมื่อการปฏิบัติงานก่อสร้างเสร็จสิ้น
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5. ความรับผิดชอบ
ให้ฝ่ายช่างเทคนิค รับผิดชอบดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระเบียบสนามบิน
เลย ว่าด้วยการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบิน ฉบับนี้ ดังนี้
5.1. ตรวจสอบแก้ไขระเบียบนี้ให้ทันสมัยตลอดเวลา ตามการเปลี่ยนแปลงของข้อกาหนดการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตการบิน ของกรมการบินพลเรือน
5.2. จัดทาคู่มือสนามบินเรื่องการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบิน ตามนัยที่
อ้างถึงในระเบียบนี้ทั้งหมด รวมทั้งตรวจสอบแก้ไขให้ทันสมัยตลอดเวลา
5.3. เป็นผู้เก็บรักษา และแจกจ่ายเอกสารให้หน่วยหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กับระเบียบนี้
6. ผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ให้ฝ่าย ช่างเทคนิค ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานก่อสร้างและบารุงรักษาบริเวณสนามบินตาม
ระเบียบนี้
7. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556

ลงชื่อ …………………….…………..
(นายธีรวัฒน์ ตั้งทิพย์รักษ์)
ผู้อานวยการท่าอากาศยานเลย
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