
๑ 

 

 

 

ข้อมูลลักษณะท่ัวไปของท่าอากาศยานในประเทศไทย 
1.ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน 

ท่าอากาศยานน่านนคร 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๒-๒๐ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๕ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway ๑ เส้น 
ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๔ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๔ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้  

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 

 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๑-๒๙ มีขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๔ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๓ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C (ATR๗๒) ๔ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้ 

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานปาย 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๑-๑๙ มีขนาดกว้าง ๑๘ เมตร  
ยาว ๗๑๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๓ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๑ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด A ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๖๐๗ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ ๔๘ 

คน/ชั่วโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
 
 
 
 



๒ 

 

 

 

ท่าอากาศยานแพร่ 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๑-๑๙ มีขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๓ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๑ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๖๐๗ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๑๕๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานลำปาง 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๘-๓๖ มีขนาดกว้าง ๓๐ เมตร  
ยาว ๑,๙๗๕ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๘ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๖ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้  

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานแม่สอด 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๙-๒๗ มีขนาดกว้าง ๓๐ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ 
เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๓  เที่ยวบิน/ช่ัวโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๑ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๒๑๐ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้ ๒๐๐ 

คน/ชั่วโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
 
 
 
 

 

 

 

 



๓ 

 

 

 

ท่าอากาศยานพิษณุโลก 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๔-๓๒ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๕ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway ๑ เส้น 

ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๘ เส้น 
ทางขับแบบ Rapid Exit Taxiway ๑ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๕ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๔,๐๔๘ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๑,๐๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานเลย 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๑-๑๙ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๒,๑๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๓ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๖๐๔ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้  

๒๒๕ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานอุดรธานี 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๕-๒๓ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๙ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway ๑ เส้น 
ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๔ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๗ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๔,๘๕๘ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้  

๑,๒๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
 

 

 

 

 

 



๔ 

 

 

 

ท่าอากาศยานนครพนม 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๕-๓๓ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๒,๕๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๔ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway ๑ เส้น 

ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๔ เส้น 
หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๓ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 

ท่าอากาศยานสกลนคร 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๕-๒๓ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๒,๖๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๓ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๓ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ ๓๐๐ 

คน/ชั่วโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานขอนแก่น 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๓-๒๑ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๓,๐๕๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๗ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๓ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๕ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๔,๐๔๘ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้ 

๑,๐๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๔-๒๒ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๓ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๑ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๙๖ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๓๒๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 



๕ 

 

 

 

ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๘-๓๖ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๕ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๔ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้ 

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๕-๒๓ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๗ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ ทางขับแบบ Partial Parallel Taxiway ๒ เส้น 

ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๖ เส้น 
หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๕ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๔,๐๔๘ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๑,๐๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานหัวหิน 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๖-๓๔ มีขนาดกว้าง ๓๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๓ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ ทางขับแบบ Partial Parallel Taxiway ๑ เส้น 

ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 
ทางขับแบบ Rapid Exit Taxiway ๑ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
 
 
 
 
 
 



๖ 

 

 

 

ท่าอากาศยานชุมพร 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๖-๒๔ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๒,๑๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๕ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๔ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ ๓๐๐ 

คน/ชั่วโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานระนอง 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๒-๒๐ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๒,๐๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๔ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๓ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมต รองรับผู้โดยสารได้  

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธาน ี
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๔-๒๒ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๓,๐๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๗ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway ๑ เส้น 
ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๗ เส้น 
ทางขับแบบ Rapid Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๕ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๓,๕๕๗ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้  

๘๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
 
 
 
 
 



๗ 

 

 

 

ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๑-๑๙ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๒,๑๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๑๒ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๙ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๘๒๒ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ ๔๕๐ 

คน/ชั่วโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานตรัง 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๘-๒๖ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๒,๓๒๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๕ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๓ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๔ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานกระบ่ี 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๔-๓๒ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๓,๐0๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้ 
๑๓ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง ทางขับ ทางขับแบบ Partial Parallel Taxiway ๓ เส้น 

ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๓ เส้น 
หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๑๐ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๗,๖๖๓ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๑,๕๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

ท่าอากาศยานนราธิวาส 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๒-๒๐ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร  
ยาว ๒,๕๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได ้
 ๔ เที่ยวบิน/ชั่วโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๔ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๓ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑,๒๑๕ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๓๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  



๘ 

 

 

 

2.ท่าอากาศยานในสังกัดบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๙R-๐๑L มีขนาดกว้าง ๖๐ เมตร  
ยาว ๓,๗๐๐ เมตร 
ทางวิ่ง ๑๙L-๐๑R มีขนาดกว้าง ๖๐ เมตร  
ยาว ๔,๐๐๐ เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้ 
๖๘ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway ๒ เส้น 
ทางขับแบบ Partial Parallel Taxiway ๒ เส้น 
ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๑๑ เส้น 
ทางขับแบบ Rapid Exit Taxiway ๑๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๑ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด D ๒๕ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด E ๘๙ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด F ๕ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑๒๘,๑๐๙ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๒๑,๙๙๕ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ ๕๔๙,๔๑๖ ตารางเมตร   

 
ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๒๑R-๐๓L มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๓,๗๐๐ 
เมตร 
ทางวิ่ง ๒๑L-๐๓R มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ 
เมตร 

รองรับเที่ยวบินได้  
๔๐ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Partial Parallel Taxiway ๑ เส้น 
ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๑๔ เส้น 
ทางขับแบบ Rapid Exit Taxiway ๔ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๗๕ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด D ๕ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด E ๓๓ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๘๒,๒๔๙ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๑๕,๐๒๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ ๑๐๘,๕๓๓ ตารางเมตร รองรับสินค้าได้ 

๘๕๓,๔๐๐ ตัน 
 
 
 
 
 



๙ 

 

 

 

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง 18-36 มีขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 3,100 เมตร รองรับเที่ยวบินได้ 
24 เที่ยวบินต่อ
ช่ัวโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway 1 เส้น 
ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway 7 เส้น 
ทางขับแบบ Rapid Exit Taxiway 1 เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C 3 หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด E 8 หลุมจอด 

La
nd

sid
e 

พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร 19,226 ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้ 
4,062 คนต่อ
ช่ัวโมง 

พื้นที่อาคารคลังสินคา้ 9,500 ตารางเมตร  รองรับสินค้าได้ 
30,000 ตัน 

 
ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๓-๒๑ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๓,๐๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๑๑ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๑ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด D ๒ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด E ๑ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๖,๙๑๔ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้ 

๑,๙๖๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ ๓๔๐ ตารางเมตร  รองรับสินค้าได้ 

๑๓,๘๐๐ ตัน 
 
ท่าอากาศยานภูเก็ต 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง 09-27 มีขนาดกว้าง 45 เมตร ยาว 3,000 เมตร รองรับเที่ยวบินได้ 
20 เที่ยวบิน /
ช่ัวโมง 

ทางขับ ทางขับแบบ Partial Parallel Taxiway 1 เส้น 
ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway 5 เส้น 
ทางขับแบบ Rapid Exit Taxiway 2 เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C 12 หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด D 11 หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด E 7 หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร 44,068 ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

9,000 คน/ชั่วโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ 14,000 ตารางเมตร รองรับสินค้าได้ 

67,500 ตัน 
 
 



๑๐ 

 

 

 

ท่าอากาศยานหาดใหญ่ 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๘-๒๖ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๓,๐๕๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได ้
 ๑๒ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway ๑ เส้น 

ทางขับแบบ Partial Parallel Taxiway ๑ เส้น 
ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๑๐ เส้น 
ทางขับแบบ Rapid Exit Taxiway ๕ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๗ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด D ๑ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด E ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๗,๑๘๔ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ ๒,๑๑๐ 

คน/ชั่วโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ ๑,๙๕๒ ตารางเมตร  รองรับสินค้าได้ ๑๓,๘๐๐ ตัน 

 
3.ท่าอากาศยานในสังกัดกองทัพเรือ 

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๘-๓๖ มีขนาดกว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๕ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๑๕ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง ทางขับ ทางขับแบบ Full Parallel Taxiway ๑ เส้น 

ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๖ เส้น 
หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานจำนวน ๕๕ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๗,๗๕๐ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้ 

๑,๖๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
4.ท่าอากาศยานในสังกัดบริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 
 
ท่าอากาศยานตราด 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๐๕-๒๓ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๑,๘๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้  
๑ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ N/A 

หลุมจอดอากาศยาน N/A 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๕๖๗ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๑๔๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
 



๑๑ 

 

 

 

ท่าอากาศยานสุโขทัย 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๘-๓๖ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้ 
๓ เที่ยวบิน/ชั่วโมง ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๒ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๒ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๖๐๗ ตารางเมตร  รองรับผู้โดยสารได้ 

๑๕๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
ท่าอากาศยานสมุย 
 โครงสร้างพื้นฐาน รายละเอียดโครงสร้างพื้นฐาน ขีดความสามารถ 

Air
sid

e 

ทางวิ่ง ทางวิ่ง ๑๗-๓๕ มีขนาดกว้าง ๔๕ เมตร ยาว ๒,๑๐๐ เมตร รองรับเที่ยวบินได้ 
๑๒ เที่ยวบิน/ช่ัวโมง ทางขับ ทางขับแบบ Entrance-Exit Taxiway ๔ เส้น 

หลุมจอดอากาศยาน หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด A ๓ หลุมจอด 
หลุมจอดอากาศยานแบบขนาด C ๑๑ หลุมจอด 

La
nd

sid
e พื้นที่สำหรับผู้โดยสาร ๑๓,๗๓๕ ตารางเมตร รองรับผู้โดยสารได้ 

๓,๐๐๐ คน/ช่ัวโมง 
พื้นที่อาคารคลังสินคา้ N/A  

 
 
 


