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ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับที่ ๘๐
วาดวยมาตรฐานการกอสรางสนามบิน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
อัน เป น พระราชบัญญั ติที่มี บทบัญ ญัติบ างประการที่เ กี่ยวกั บการจํา กัดสิท ธิแ ละเสรีภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทยบัญญัติใ หกระทําได โดยอาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการการบินพลเรือน โดยอนุมัติรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ออกขอบังคับตามภาคผนวก ๑๔ แหงอนุสัญญา วาดวยการบิน พลเรือนระหวางประเทศในเรื่อ ง
มาตรฐานการกอสรางสนามบินไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในขอบังคับนี้
“มาตรฐานการกอสรางสนามบิน” หมายความวา มาตรฐานที่ใชสําหรับการกอสรางสนามบิน
“ขอบังคับ” หมายความวา ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ขอ ๒ ขอบเขตของมาตรฐานการกอสรางสนามบินตามขอบังคับนี้ ใชเฉพาะสนามบินบก
และสนามบินเฮลิคอปเตอร (Heliport) เทานั้น แตไมใชเปนมาตรฐานสําหรับสนามบินสตอลพอรต
(Stolport)
ขอ ๓ สนามบินตองมีจุดอางอิงสนามบิน (Aerodrome Reference Point)
ขอ ๔ สนามบิ น ต อ งมี ร หั ส อ า งอิ ง สนามบิ น (Aerodrome Reference Code) โดยมี
วัต ถุป ระสงค เพื่ อใชกํ าหนดมาตรฐานของสิ่ง อํา นวยความสะดวกของสนามบิน ตามรหั สอ างอิ ง
สนามบิ น ซึ่ ง แบ ง เป น สองส ว น ส ว นที่ ห นึ่ ง เป น รหั ส ตั ว เลข (Code Number) ส ว นที่ ส องเป น
รหัสตัวอักษร (Code Letter) ตามตารางทายขอบังคับนี้
ขอ ๕ ผูขออนุญาตจัดตั้งสนามบิน จะตองดําเนินการกอสราง ใหเปน ไปตามมาตรฐาน
การกอสรางสนามบิน โดยมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๑ ทางวิ่ง (Runway)
สนามบินจะตองมีทางวิ่งที่มีจํานวน ทิศทาง และลักษณะกายภาพดังตอไปนี้
๕.๑.๑ สนามบิน ควรมีจํานวนและทิศ ทางของทางวิ่งที่สามารถใชงานได
ไมนอยกวารอยละเกาสิบหา
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ความเร็วลมขวาง (Cross - Wind Components) ที่ใชในการกําหนดจํานวน
และทิศทางของทางวิ่ง ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๑.๒ จะต อ งมี พื้ น ที่โ ล ง กอ นถึ งหั ว ทางวิ่ ง (Threshold) ตามที่ กรมการ
ขนสงทางอากาศประกาศกําหนด หัวทางวิ่งใหอยูที่จุดตั้งตนของทางวิ่ง เวนแตจะมีเหตุอื่นที่ตองทําให
มีการเลื่อนหัวทางวิ่ง (Displaced Threshold)
๕.๑.๓ ทางวิ่งหลัก (Primary Runway) ของสนามบินตองมีความยาวเพียงพอ
ที่จะรองรับเครื่องบินแบบที่ตองการความยาวทางวิ่งสูงสุด ณ สนามบินนั้น โดยการคํานวณหาความยาว
ทางวิ่ง จะตองนําสภาพแวดลอม ไดแก ความสูงของสนามบิน (Elevation) อุณหภูมิความลาดชัน
ของทางวิ่ง ความชื้น และลักษณะพื้น ผิวของทางวิ่งที่มีผลตอสมรรถนะของเครื่องบิน มาพิจารณา
ประกอบดวย
๕.๑.๔ กรณีที่สนามบินมีทางวิ่งมากกวา ๑ เสน ทางวิ่งเสนรอง (Secondary
Runway) ตองออกแบบและกอสรางเชนเดียวกับทางวิ่งหลัก เวนแตทางวิ่งรองออกแบบใหใชงานเสริม
ทางวิ่งหลัก เพื่อใหสนามบินสามารถใชงานไดไมนอยกวารอยละเกาสิบหาตาม ๕.๑.๑
๕.๑.๕ ทางวิ่งจะประกอบไปดวยทางหยุด (Stopway) หรือพื้น ที่ปลอด
สิ่งกีดขวาง (Clearway) ก็ได และทางวิ่งที่ไดรับการออกแบบใหมีทางหยุด และพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง
องคประกอบของทางหยุด และพื้นที่ดังกลาวตองเปน ไปตามมาตรฐานที่กรมการขนสงทางอากาศ
ประกาศกําหนด
๕.๑.๖ กรณีสนามบินมีทางวิ่งที่ขนานกัน ระยะหางระหวางทางวิ่งที่ขนาน
กันนั้นขึ้นอยูกับการใชงานและรหัสสนามบิน โดยตองมีระยะไมนอยกวาที่กรมการขนสงทางอากาศ
ประกาศกําหนด
๕.๑.๗ ทางวิ่งจะตองมีความกวาง ความลาดชันตามยาว (Longitudinal Slope)
ความลาดชันตามขวาง (Transverse Slope) อัตราการเปลี่ยนความลาดชันตามยาว (Longitudinal Slope
Changes) ระยะหางระหวางจุดเปลี่ยนความลาดชัน (Distance Between Slope Changes) ระยะ
มองเห็น (Sight Distance) ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๑.๘ ทางวิ่งจะตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะสามารถรองรับปริม าณ
การจราจรที่ใชทางวิ่งได
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ผูขออนุญาตจัดตั้งสนามบินจะตองจัดทํารายการคํานวณออกแบบพื้นผิวจราจร
ทางวิ่ง และเก็บบันทึกสถิติการขึ้นลงของเครื่องบิน และประเมิน ขีดความสามารถในการรับน้ําหนัก
อยางสม่ําเสมอ
๕.๑.๙ ทางวิ่งตองปราศจากความไมสม่ําเสมอ (Irregularity) ที่อาจกอใหเกิด
ผลตอการสูญเสียความฝดที่สงผลตอการขึ้นลงของเครื่องบิน
๕.๑.๑๐ พื้นผิวทางวิ่งตองมีความฝด เปนไปตามที่กรมการขนสงทางอากาศ
ประกาศกําหนด
๕.๒ ไหลทางวิ่ง (Runway Shoulders)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๒.๑ ไหลทางวิ่งตองสมมาตร (Symmetry) ตามแนวเสนกึ่งกลางทางวิ่ง
และมีความกวาง ความลาดชันตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๒.๒ ไหลทางวิ่งตองสามารถรองรับเครื่องบินที่เกิดกรณีวิ่งออกนอกทางวิ่ง
และตองแข็งแรงพอที่จะรองรับอุปกรณภาคพื้น
๕.๓ ลานกลับลํา (Runway Turn Pad)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๓.๑ ทางวิ่งรหัส D E และ F ที่ไมมีทางขับเชื่อมตอออกจากทางวิ่ง หรือไมมี
ทางขับสําหรับกลับลํา จะตองมีลานกลับลําสําหรับใหเครื่องบินกลับลําไดหนึ่งรอยแปดสิบองศา
ทางวิ่งรหัสอื่นจะมีลานกลับลําหรือไมก็ได
๕.๓.๒ ลานกลับลําจะอยูไดทั้งดานซาย หรือขวาของทางวิ่ง หรือจะอยูที่
ปลายทางวิ่ง หรืออยูระหวางกลางทางวิ่งก็ได แตตองมีผิวจราจรเชื่อมตอกับผิวจราจรของทางวิ่ง
๕.๓.๓ จุดตัดระหวางมุมของลานกลับลํากับทางวิ่ง มุมเลี้ยวของลอหนาของ
เครื่องบิน ที่ใ ชในการออกแบบลานกลับลํา ระยะหางระหวางลอเครื่องบินกับขอบของลานกลับลํา
ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๔ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่ง (Runway Strips)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๔.๑ ทางวิ่งตองลอมรอบดวยพื้นที่ปลอดภัย
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๕.๔.๒ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งตองสมมาตรตามแนวเสนกึ่งกลางทางวิ่ง
ความกวาง ความยาว ความลาดชันตามยาว และความลาดชันตามขวาง ใหเปนไปตามที่กรมการขนสง
ทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๔.๓ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางวิ่งจะตองไมมีวัตถุใด ๆ ที่จะเปนอันตรายตอ
เครื่องบินติดตั้งอยู ยกเวนเครื่องชวยการเดิน อากาศประเภททัศ นวิสัย ซึ่งตองติดตั้งใหแตกหักงาย
เมื่อไดรับการชน หรือกระแทกจากอุบัติเหตุของอากาศยาน
ระยะหางจากเสนกึ่งกลางทางวิ่งที่ตองไมมีวัตถุใหเปนไปตามที่กรมการขนสง
ทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๔.๔ การปรั บ (Grading) พื้ น ที่ ป ลอดภั ย รอบทางวิ่ ง ให เ ป น ไปตามที่
กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๕ พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (Runway End Safety Area)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๕.๑ ทางวิ่งจะตองมีพื้น ที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง โดยที่ขนาดความกวาง
ความยาว ความลาดชันตามยาว และความลาดชันตามขวาง ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางอากาศ
ประกาศกําหนด
๕.๕.๒ วั ต ถุ ใ ด ๆ ในพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ปลายทางวิ่ ง ที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ
เครื่องบินใหถือวาเปนสิ่งกีดขวางจะตองรื้อถอน และเคลื่อนยายออกไป
๕.๕.๓ พื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่งตองปรับใหเรียบ
๕.๖ พื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง (Clearways)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๖.๑ จุดตั้งตนของพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวาง จะตองอยูที่ปลายของความยาวโทรา
(Take - Off Run Available, TORA) และตองมีความยาวไมมากกวาครึ่งหนึ่งของความยาวโทรา
๕.๖.๒ ความกว าง และความยาวของพื้ นที่ ปลอดสิ่ งกีดขวาง จะตองมีความ
ลาดชันตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๖.๓ วัตถุในพื้นที่ปลอดสิ่งกีดขวางที่อาจเปนอันตรายตอเครื่องบินใหถือวา
เปนสิ่งกีดขวาง จะตองรื้อถอนและเคลื่อนยายออกไป
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๕.๗ ทางหยุด (Stopways)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๗.๑ ทางหยุดตองมีความกวางเทากับความกวางของทางวิ่ง
๕.๗.๒ ทางหยุดตองมีความลาดชัน ตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศ
กําหนด
๕.๗.๓ ทางหยุดจะตองกอสราง หรือจัดเตรียมใหสามารถรองรับเครื่องบิน
กรณียกเลิกการวิ่งขึ้น (Abandoned Take - off)
๕.๗.๔ พื้นผิวของทางหยุดตองกอสรางใหมีสัมประสิทธิ์ความฝดไมนอยกวา
ความฝดของทางวิ่ง
๕.๘ พื้ น ที่ สํ า หรั บ ใช เ ครื่ อ งวั ด ความสู ง ด ว ยคลื่ น วิ ท ยุ ข องเครื่ อ งบิ น (Radio
Altimeter Operating Area)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๘.๑ สนามบินที่มีทางวิ่งแบบพรีซิซั่น (Precision Approach Runway)
จะตองจัดใหมีพื้นที่สําหรับใชเครื่องวัดความสูงดวยคลื่นวิทยุของเครื่องบินในบริเวณกอนถึงหัวทางวิ่ง
๕.๘.๒ ความกวาง ความยาว และความลาดชันของพื้นที่สําหรับใชเครื่องวัด
ความสูงดวยคลื่นวิทยุของเครื่องบิน ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๙ ทางขับ (Taxiways)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๙.๑ สนามบินตองออกแบบใหมีทางขับ เพื่อใหการขับเคลื่อนภาคพื้นของ
อากาศยานมีความปลอดภัย และควรออกแบบใหมีทางขับเขาสูและออกจากทางวิ่ง เพื่อใหอากาศยาน
เขา - ออกทางวิ่งไดรวดเร็ว
๕.๙.๒ ระยะหาง (Clearance) ระหวางลอหลักดานนอก (Outer Main Wheel)
กับขอบทางขับ ตองออกแบบใหมีระยะหางที่ปลอดภัย และไมนอยไปกวาที่กรมการขนสงทางอากาศ
ประกาศกําหนด
๕.๙.๓ ความกวางของทางขับ โคงของทางขับ จุดตัด ระยะหางระหวางทางขับ
กับวัตถุตาง ๆ ตองมีระยะหางที่ปลอดภัย และไมนอยไปกวาที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศ
กําหนด

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

หนา ๒๒
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๕.๙.๔ ความลาดชันตามยาว อัตราเปลี่ยนความลาดชันตามยาว ความลาดชัน
ตามขวาง ระยะมองเห็ น รูปทรงทางเรขาคณิ ตใหเปน ไปตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศ
กําหนด
๕.๙.๕ ทางขับตองมีความแข็งแรงอยางนอยเทากับทางวิ่ง และพื้นผิวทางขับ
ตองปราศจากความไมสม่ําเสมอ (Irregularity) ที่อาจกอใหเกิดผลตอการขับเคลื่อนบนภาคพื้น
๕.๙.๖ ทางขั บ ที่ เป น สะพาน (Taxiways on Bridges) ต อ งมี ความกว า ง
ไมนอยกวาความกวางของพื้น ที่ปรับเรียบของทางขับ เวน แตจะมีวิธีการที่ทําใหแ นใ จวาจะไมเปน
อันตรายตอเครื่องบินที่ขับเคลื่อนผาน และตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับน้ําหนักเครื่องบิน
๕.๑๐ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับ (Taxiway Strips)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๑๐.๑ ทางขับจะตองมีพื้นที่ปลอดภัยลอมรอบ ยกเวนทางขับที่เขาสูหลุมจอด
(Aircraft Stand Taxilane)
๕.๑๐.๒ พื้นที่ปลอดภัยรอบทางขับตองสมมาตรตามแนวเสนกึ่งกลางทางขับ
และมีความกวาง ความลาดชัน ตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๑๐.๓ พื้ น ที่ ป ลอดภั ย รอบทางขั บ ต อ งไม มี วั ต ถุ ที่ อ าจเป น อั น ตรายต อ
เครื่องบิน
๕.๑๐.๔ ขนาดพื้ น ที่ปลอดภัยรอบทางขับที่ตอ งปรับ เรียบใหเปน ไปตามที่
กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๑๑ ลานหยุดคอย (Holding Bays) ตําแหนงหยุดคอย ณ จุดตัดของทางขับ
(Taxi - Holding Position) และตําแหนงหยุดคอยบนถนน (Road - Holding Position)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๑๑.๑ สนามบินที่มีปริมาณการจราจรสูงจะตองมีลานหยุดคอย
๕.๑๑.๒ ทุกจุดตัดระหวางทางขับกับทางวิ่ง หรือระหวางทางวิ่งกับทางวิ่ง
เมื่อทางวิ่งนั้นถูกใชเปนสวนหนึ่งของเสนทางขับปกติจะตองมีตําแหนงหยุดคอยบนทางขับ
๕.๑๑.๓ กรณี ที่ ท างขั บ มี เ ส น ทางที่ ทํ า ให อ ากาศยานหรื อ ยานพาหนะที่ มี
สวนสูงเกินที่กําหนดไว หรือรบกวนสัญญาณจากเครื่องชวยการเดินอากาศจะตองมีตําแหนงหยุดคอย
บนทางขับ

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง
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๕.๑๑.๔ ถนนที่ตัดผานทางวิ่ง หรือทางขับจะตองมีตําแหนงหยุดคอยบนถนน
๕.๑๑.๕ ระยะหางของลานหยุดคอย ตําแหนงหยุดคอย ณ จุดตัดของทางขับ
กับเสนกึ่งกลางทางวิ่งตองไมนอยกวาที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด ทั้งนี้ ตําแหนงหยุดคอย
ของเครื่องบิน หรือยานพาหนะจะตองไมรบกวนการทํางานของเครื่องชวยการเดินอากาศ
๕.๑๒ ลานจอดอากาศยาน (Apron)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๑๒.๑ ในกรณีที่จําเปน สนามบินจะตองมีการออกแบบกอสรางใหมีลานจอด
สําหรับการขึ้นลงเครื่องบินของผูโดยสาร การขนถายสินคา หรือการดูแล หรือการใหบริการอากาศยาน
(Aircraft Servicing) โดยที่ไมมีการรบกวนการจราจรของอากาศยานที่สนามบิน (Aerodrome Traffic)
๕.๑๒.๒ ลานจอดตองมีขนาดเพียงพอสําหรับรองรับการจราจรในชวงเวลาที่
มีความคับคั่ง
๕.๑๒.๓ ลานจอดอากาศยานตองมีความแข็งแรงเพียงพอที่สามารถรองรับ
ปริม าณการจราจรที่ใ ชท างวิ่ง ได โดยต องคํา นึงถึง ปริม าณการจราจรที่มากกวา ทางวิ่ งและทางขั บ
รวมทั้งผลจากการที่น้ําหนักอากาศยานกดอยูกับที่หรือเคลื่อนที่ชาดวย
๕.๑๒.๔ ความลาดชั น ของลานจอด ระยะห างระหว างหลุม จอดสํ าหรั บ
เครื่องบินแบบตาง ๆ ใหเปนไปตามที่กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
๕.๑๓ ลานจอดอากาศยานโดดเดี่ยว (Isolated Aircraft Parking Position)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๑๓.๑ สนามบิน จะตองกําหนดใหมีลานจอดอากาศยานโดดเดี่ยว หรือ
ตําแหนงจอดอากาศยาน สําหรับกรณีที่มีการจี้เครื่องบิน หรืออากาศยานตกอยูภายใตการกระทําที่
ละเมิดกฎหมาย
๕.๑๓.๒ ลานจอดอากาศยานโดดเดี่ยวจะตองอยูหางจากลานจอดอากาศยาน
อื่น ๆ คลังน้ํามัน สายเคเบิล หรือสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่จะตกอยูในสภาวะอันตรายไมนอยกวา
๑๐๐ เมตร

เลม ๑๒๕ ตอนพิเศษ ๖๑ ง

หนา ๒๔
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๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑

๕.๑๔ จุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงกอนทําการบิน (Pre - Flight Altimeter Check
Location) และจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร (VOR Check Point)
จะตองมีลักษณะกายภาพ ดังตอไปนี้
๕.๑๔.๑ สนามบินจะตองมีจุดตรวจสอบเครื่องวัดความสูงกอ นทําการบิน
ซึ่งอยูบนลานจอดอยางนอยหนึ่งแหง
๕.๑๔.๒ สนามบินจะตองมีจุดตรวจสอบคลื่นวิทยุวีโออาร
๕.๑๕ สนามบิน ตองมีเครื่องหมาย ปาย สัญญาณ และระบบไฟสองสวางตาง ๆ
ตามมาตรฐานที่กรมการขนสงทางอากาศกําหนด
๕.๑๖ การออกแบบ และการก อ สร า งสนามบิ น จะต อ งเป น ไปตามมาตรฐานที่
กรมการขนสงทางอากาศประกาศกําหนด
ขอ ๖ สนามบิน ที่ ก อสร า งกอ นข อบั ง คั บ นี้มี ผ ลบัง คั บ ใช และมี ม าตรฐานการกอ สร า ง
สนามบิน ไม เปน ไปตามหลัก เกณฑท่ีกํา หนดไวใ นขอบัง คับ ผูดํา เนิน งานสนามบิ น จะตองทํ าการ
ปรับปรุงแกไขใหเปน ไปตามขอบังคับนี้ โดยใหผูดําเนิน งานสนามบิน มีหนาที่ตองจัดทําแผนการ
ปรับปรุงแกไขที่เหมาะสมใหกรมการขนสงทางอากาศใหความเห็น ชอบภายในสามรอยหกสิบวัน
นับ แตวั น ที่ขอ บังคับ นี้มีผ ลใชบัง คับ และเมื่อผูดํ าเนิน งานสนามบิ น ไดป รับปรุ งแกไ ขเปน ไปตาม
มาตรฐานการกอสรางสนามบินตามขอบังคับนี้แลว ใหพนักงานเจาหนาที่ใหความเห็นชอบการกอสราง
สนามบินนั้น ในกรณีที่สนามบินมีลักษณะกายภาพ และสภาพแวดลอมที่ไมสามารถทําการปรับปรุง
ใหเปนไปตามมาตรฐานการกอสรางของขอบังคับนี้ได ผูดําเนินงานสนามบินจะตองทําการประเมิน
ความเสี่ยง และกําหนดเงื่อนไขการใชสนามบินในระดับความปลอดภัยที่ยอมรับไดใหกรมการขนสง
ทางอากาศใหความเห็นชอบภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ขอบังคับนี้มีผลใชบังคับ
ขอ ๗ ใหใชขอบังคับนี้ เมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
พลเรือเอก ธีระ หาวเจริญ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประธานคณะกรรมการการบินพลเรือน

ตารางรหัสอางอิงสนามบินแนบทาย
ขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน
ฉบับที่ ๘๐
วาดวยมาตรฐานการกอสรางสนามบิน
--------------------------รหัสสวนที่หนึ่ง
ความยาวทางวิ่งอางอิง
รหัสตัวเลข
ของเครื่องบิน
รหัสตัวอักษร
(Code
(Aeroplane Reference (Code Letter)
number)
Field Length)
๑
นอยกวา ๘๐๐ เมตร
A
๘๐๐ เมตร แตไมถึง ๑๒๐๐
B
๒
เมตร
๑๒๐๐ เมตร แตถงึ ๑๘๐๐
๓
C
เมตร
๔

๑๘๐๐ เมตร หรือมากกวา

D
E
F

รหัสสวนทีส่ อง
ความยาวปลายปก
(Wing Span)

ระยะหางพวงลอ
หลัก (Outer Main
gear Wheel Span)

นอยกวา ๑๕ เมตร
๑๕ เมตร แตไมถึง
๒๔ เมตร
๒๔ เมตร แตไมถึง
๓๖ เมตร
๓๖ เมตร แตไมถึง
๕๒ เมตร
๕๒ เมตร แตไมถงึ
๖๕ เมตร
๖๕ เมตร แตไมถึง
๘๐ เมตร

ไมถงึ ๔.๕ เมตร
๔.๕ เมตร แตไมถึง
๖ เมตร
๖ เมตร แตไมถงึ
๙ เมตร
๙ เมตร แตไมถึง
๑๔ เมตร
๙ เมตร แตไมถึง
๑๔ เมตร
๑๔ เมตร แตไมถงึ
๑๖ เมตร

