COMMITTED TO SAFETY
IN EVERY MOMENT

แบบคำขอรับใบอนุญำตใช้อำกำศยำนส่วนบุคคล

(Application form to applied for operating a private aircraft)
ยื่นขออนุญำต (1)

1.

ขออนุญาตครัง้ แรก (New/First)
2.

ขอต่ออายุใบอนุญาต (Extend license) (2)

ประเภทอำกำศยำน (Aircraft Type)

ปีกแข็ง (Fixed wing)

เฮลิคอปเตอร์ (Helicopter) (3)

บัลลูน (Hot Air Balloon)

อากาศยานเบาพิเศษ (Ultralight aircraft) (4)

อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา (Sport aircraft) (5)
3.

ข้อมูลผู้ขออนุญำต (Applicant data)

(1) บุคคลทั่วไป (General Persons)
ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว)

นามสกุล

Name Mr./Mrs./Ms.

Surname

ประจาตัวประชาชน Identification No.
เลขทีห่ นังสือเดินทาง Passport No
วัน/เดือน/ปี เกิด Date of birth (Day/Month/Year)
เชื้อชาติ Race
ที่อยู่ (สามารถติดต่อได้) Present address, Residence, House No.
ตรอก/ซอย Lane/Soi
ตาบล/แขวง Sub-district
จังหวัด Province
โทรศัพท์ Phone (
)

(เฉพาะคนต่างด้าว For Foreigner)
อายุ age

ปี

สัญชาติ Nationality
หมู่ที่

Village No.

ถนน Road
อาเภอ/เขต district
รหัสไปรษณีย์ Postal code
Email :

(2) นิติบุคคล (Juristic persons) หรือส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ (Government official/State enterprise etc.)
ชื่อ Name
ทะเบียนเลขที่ Registered No.
ที่ตั้งสานักงานแห่งใหญ่ Head office No.
อาคาร Tower/Building
ตรอก/ซอย Lane/Soi
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต district
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal code
โทรศัพท์ Phone (
)
Email :
(1) ให้ยื่นแบบพิมพ์คาขอนี้ พร้อมแบบพิมพ์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอฯ/ผู้แทนนิติบุคคล พร้อมเอกสารหลักฐานที่กาหนดรวม 3 ฉบับ/คน
(2) ให้ยื่นแบบพิพม์คาขอนี้ ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 60 วัน ก่อนวันที่ใบอนุญาตฯ สิ้นอายุ
(3) เอกชนทั่วไปต้องเป็นนิติบุคคลและมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 30 ล้านบาท
(4) อากาศยานเบาพิเศษ : มีน้าหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้นตามที่ระบุไว้ในคู่มือการบินไม่เกิน 500 กิโลกรัม
(5) อากาศยานเบาพิเศษเพื่อการกีฬา ได้แก่ ร่มบิน (paramotor) ร่มร่อน (paraglider) พาราเพลน (paraplane) และแฮงไกลเดอร์ (Hangglider) หรือ
อากาศยานที่สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประกาศกาหนด
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4. วัตถุประสงค์หรือควำมมุ่งหมำยในกำรใช้อำกำศยำน (Purpose of operating) (1)

เพื่อภารกิจส่วนตัว การกีฬา และการท่องเที่ยว (Private purpose, Recreational, sporting)
เพื่อใช้ในกิจการของนิตบิ ุคคล/หน่วยงานของรัฐ (Company Flights/Non-revenue Flights)
อื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ (Other)
5. ข้อมูลอำกำศยำน (Aircraft Specifications data)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)

ผู้สร้างและชื่อแบบ Manufacturer and ICAO type designator
เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน Nationality and registration marks
เลขหมายชุด Aircraft Serial Number
ความจุ (นักบินและผู้โดยสาร) Capacity - Crew and Passengers
จานวนเครือ่ งยนต์และอัตรากาลัง Powerplant (hp)
น้าหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้น Max. takeoff weight (kg)
ความจุเชื้อเพลิง Fuel Capacity (litters)
ความเร็วบินเดินทางสูงสุด Max. speed (km/h)
เพดานบินสูงสุด Services Ceiling (ft)
รัศมีการบินเดินทาง Range (km)
อุปกรณ์วิทยุและเครื่องช่วยการเดินอากาศ Air Navigation Aids/Radio/ELT

6. ข้อมูลนักบินประจำอำกำศยำน (Pilot In Command data)

ชื่อ – นามสกุล (Name – surname)
(1)
(2)
(3)
7. ข้อมูลกำรบำรุงรักษำอำกำศยำน

ประเภทใบอนุญาตนักบิน (Type of license)

(Aircraft Maintenance data)

ชื่อ – นามสกุล (Name – surname) ช่างหรือหน่วยซ่อมบารุง (Repair station)

(1) พรบ. การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 มาตรา 4 “อากาศยานส่วนบุคคล” หมายความว่า อากาศยานซึ่งใช้หรือมุ่งหมายสาหรับใช้เพื่อประโยชน์ในกิจการ
อันมิใช่เพื่อบาเหน็จเป็นทางค้า
8. ข้อมูลสนำม ...
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8. ข้อมูลสนำมบินอนุญำต/ที่ขน
ึ้ ลงชั่วครำวอนุญำตฯ (Airport/Temporary airfield for parking data)

ชื่อสนามบินอนุญาต/ที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาตฯ (Name of airport)
ตั้งอยู่เลขที่ Locate No.
หมู่ที่ Village No.
ตรอก/ซอย Lane/Soi
ถนน Road
ตาบล/แขวง Sub-district
อาเภอ/เขต district
จังหวัด Province
9. คำรับรองผู้ขออนุญำต (Compliance of applicant)

ข้าฯ ขอรับรองว่าข้อความดังกล่าวข้างต้นและเอกสารประกอบคาขอใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมนี้เป็นจริงทุกประการ
และข้าฯ/ผู้แทนนิติบุคคล ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติด
หรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ลงชื่อ
(

)

ผู้ยื่นคาขอ/ผูร้ ับมอบอานาจ/ผู้แทนนิติบุคคล
(Signature of applicant)

หมำยเหตุ :

(1) กรณีมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นคาขอแทน ต้องแสดงหนังสือมอบอานาจพร้อมติดอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากร
(2) เอกชนที่เป็นนิติบุคคลทั่วไป ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วัตถุที่ประสงค์ รายชื่อกรรมการซึ่งเป็น
ผู้แทน/ผู้จัดการ (ถ้ามี) และต้องมีอายุไม่เกิน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือ
(3) กรณีเป็นการใช้อากาศยานส่วนบุคคลร่วมกับผู้อนื่ ต้องมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์/สิทธิครอบอากาศยานร่วมกันหรือหนังสือแสดงความยินยอมจาก
เจ้าของอากาศยานหรือผู้จดทะเบียนอากาศยาน
333/105 Laksi Plaza II fl.7th Kamphaeng Phet VI rd. Talad Bangkhean, Laksi, Bangkok 10210
Tel 02-568-8800 Ext. 1504 Fax 02-568-8848 www.caat.or.th Email : ol.erd@caat.or.th

