ประกาศสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง การรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2559
-----------------------------------อาศัยอานาจตามความในข้อ 3 ( 12) (ง) และ ข้อ 6 แห่งข้อบังคับของคณะกรรมการการบิน
พลเรือน ฉบับที่ 89 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจาหน้าที่ ซึง่ กาหนดให้ผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจา
หน้าที่ตาแหน่งพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศต้องมีความชานาญโดยสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการ
ควบคุมการจราจรทางอากาศที่ ผู้อานวยการรับรองจากสถาบันที่ ผู้อานวยการรับรอง โดยการรับ รองสถาบัน
ตามที่ ก าหนดในเรื่ อ งความช านาญให้ เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ผู้ อ านวยการประกาศก าหนด
ผู้อานวยการจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรี ย กว่ า “ประกาศส านั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ งประเทศไทย เรื่ อ ง
การรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ พ.ศ. 2559”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“ผู้อานวยการ” หมายความว่า ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ
“ผู้ได้รับใบรับ รอง” หมายความว่า ผู้ได้รับใบรับรองสถาบันการฝึกอบรมด้านการควบคุม
การจราจรทางอากาศ
“ผู้ แ ทนสถาบั น ” (Designated Accountable Manager) หมายความว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข อง
ผู้ได้รับใบรับรองสถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศ ซึ่งรับผิดชอบในการประสานงานกับ
สานักงานเพื่อให้มั่นใจว่า สถาบันมีศักยภาพเพียงพอที่จะดาเนินการฝึกอบรมตามที่สานักงานกาหนด
“สถานที่หลักที่ใช้ในการฝึกอบรม” (Main Base) หมายความว่า สถานที่หลักที่สถาบันใช้ใน
การด าเนิ น การฝึ ก อบรม ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ งาน ห้ อ งเรี ย น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน เครื่ อ งฝึ ก
ปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศจาลอง (Air Traffic Control Simulator) และสิ่งอานวยความสะดวก
ที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ตลอดจนการจัดเก็บเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-2ข้อ 4 ผู้ขอรับใบรับรองสถาบันต้องมีคุณสมบัติและลักษณะดังต่อไปนี้
(1) เป็ น นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ยนตามกฎหมายไทย หรือเป็ น ส่ วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ
รั ฐวิ สาหกิ จ องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หรื อ องค์ ก รอื่ น ของรั ฐ ที่ เป็ น นิ ติ บุ ค คล ซึ่ ง มี อ านาจหน้ า ที่ ห รื อ มี
วัต ถุ ป ระสงค์ ในการให้ บริ การฝึ กอบรมด้ านการควบคุ มการจราจรทางอากาศ และมี ส านั ก งานใหญ่ ตั้ งอยู่ ใน
ราชอาณาจักร โดย
(ก) มี ทุน หรื อหุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่าร้อยละห้ าสิ บ เอ็ ด ของทุ นหรือหุ้ น ทั้งหมดเป็น ของบุ คคล
ผู้มีสัญชาติไทย และ
(ข) กรรมการ ผู้จัดการ หรือผู้มีอานาจจัดการนิติบุคคลส่วนใหญ่ต้องมีสัญชาติไทย
(2) มีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิการใช้ประโยชน์ในสถานที่หลักที่ใช้ในการฝึกอบรม
(3) มีฐานะทางการเงินที่มั่นคงและมีศักยภาพเพียงพอที่จะดาเนินการสถาบัน
(4) ไม่อยู่ระหว่างถูกพักใช้ใบรับรองสถาบัน หรือถูกเพิกถอนใบรับรองสถาบันมายังไม่ครบสองปี
ข้ อ 5 ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะขอรับ ใบรับ รองสถาบั น ให้ ยื่ นค าขอต่ อผู้ อ านวยการตามแบบท้ าย
ประกาศนี้ก่อนวันที่คาดว่าจะเริ่มดาเนิ นการไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน
ดังต่อไปนี้
(1) สาเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรายการเกี่ยวกับชื่อ ทุน
วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสานักงาน และผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคารับรองของผู้มีอานาจ
ให้คารับรองตามกฎหมายไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐานนั้น ในกรณีที่ผู้ขอเป็นส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจาตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือคาสั่งแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานนั้นมาด้วย
(2) เอกสารแสดงสถานที่ ห ลั ก ที่ ใช้ ในการฝึ ก อบรม และส าเนาเอกสารแสดงกรรมสิ ท ธิ์
สิทธิครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในสถานที่หลักที่ใช้ในการฝึกอบรม
(๓) เอกสารหรื อ หลั ก ฐานแสดงฐานะทางการเงิน ที่ แ สดงให้ เห็ น ว่ามี เงิน ทุ น ในจ านวนที่
เพียงพอต่อการประกอบการ
(๔) เอกสารเกี่ยวกับการดาเนินงานสถาบัน ได้แก่
(ก) โครงสร้างขององค์กร และหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรแต่ละตาแหน่ง
(ข) ชื่อและคุณสมบัติของผู้ที่จะเสนอให้เป็นผู้แทนสถาบัน
(ค) คุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ระดับบริหารและบุคลากรที่ทาการฝึกอบรม
(ง) รายละเอี ย ดของสิ่ งอ านวยความสะดวกและอุ ป กรณ์ ที่ ใช้ ในการฝึ ก อบรม เช่ น
ห้องบรรยาย และห้องฝึกอบรม เป็นต้น
(จ) แบบ จ านวน และรายละเอี ยดของเครื่อ งฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม การจราจรทาง
อากาศจาลอง
(ฉ) รายละเอียดของแผนการดาเนินงานของสถาบันที่ขอรับรอง (Business Plan)
(ช) รายละเอีย ดที่ตั้งของสถานที่ห ลักที่ใช้ในการฝึกอบรมและรายชื่ อหน่วยงานหรือ
สนามบินต่าง ๆ ที่จะใช้ในการฝึกการควบคุมการจราจรทางอากาศ
(ซ) ร่ างคู่ มื อ การฝึ ก อบรมและวิ ธีด าเนิ น การฝึ ก อบรม (Training and Procedures
Manual) ที่ขอความเห็นชอบอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามข้อ 6
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ส่วน ๆ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
(1) ส่วนที่ 1 บททั่วไป ซึ่งแสดงรายละเอียดของขอบเขตการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตตาม
เงื่อนไขการรับรองสถาบันประกอบด้วย
(ก) คานา
(ข) สารบัญ
(ค) ขอบเขตการฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตพร้อมทั้งเงื่อนไขการอนุญาต
(ง) วิธีการแก้ไขปรับ ปรุงคู่มือการดาเนินงานและการฝึกอบรม และวิธีการลงบันทึก
การเปลี่ยนแปลงเอกสาร
(จ) การแจกจ่ายคู่มือการดาเนินงานและการฝึกอบรมให้หน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
(ฉ) นโยบายและโครงสร้างการบริหารสถาบัน และ
(ช) รายละเอียดที่ตั้งของสถานที่หลักที่ใช้ในการฝึกอบรม และรายชื่อหน่วยงาน หรือ
สนามบินที่จะใช้ในการฝึกการควบคุมการจราจรทางอากาศ
(2) ส่วนที่ 2 ชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุคลากรที่รับผิดชอบซึง่ ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งผู้แทนสถาบัน
(3) ส่วนที่ 3 รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติของบุค ลากรที่แต่งตั้งในตาแหน่งที่
รับผิดชอบในการวางแผน การปฏิบัติการ และการควบคุมการฝึกอบรม
(4) ส่วนที่ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีดาเนินการในการคงไว้ซึ่งความสามารถของบุคลากรที่
ทาการฝึกอบรม
(5) ส่วนที่ 5 เนื้อหาของแผนการฝึกอบรมที่จะทาการฝึกอบรม ประกอบด้วย
(ก) แผนการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในการควบคุมการจราจรทางอากาศ
(ข) หลักสูตรการฝึกอบรมประกอบด้วย
1) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2) คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
3) คุณสมบัติของบุคลากรที่ทาการฝึกอบรม
4) รูปแบบการฝึกอบรม
5) เนื้อหาวิชาในหลักสูตร
6) สื่อการสอน เอกสาร และอุปกรณ์
(6) ส่วนที่ 6 รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพและคู่มือปฏิบัติงานของสถาบัน
(7) ส่วนที่ 7 รายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งอานวยความสะดวกของสถาบันในด้านข้อมูล เอกสาร
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม
ข้อ 7 เมื่อผู้อานวยการได้รับคาขอ ให้ตรวจสอบคุณสมบัติ และลักษณะของผู้ขอใบรับรอง
สถาบั น ตามข้อ 4 เอกสารและหลั กฐานตามข้อ 5 และร่างคู่ มือการฝึ ก อบรมและวิธีด าเนิ นการฝึ ก อบรม
ตามข้อ 6
ผู้อานวยการจะออกใบรับรองสถาบันให้กับผู้ขอเมื่อปรากฏว่าผู้ขอมีคุณสมบัติ และลักษณะ
ตามข้อ ๔ และมีเอกสารหลัก ฐานครบถ้วนสามารถดาเนินการฝึกอบรมได้ตามข้อ 5 รวมถึงได้ทาการแก้ไข
ปรับปรุงร่างคู่มือการฝึกอบรมและวิธีดาเนินการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับทางปฏิบัติที่จะได้รับอนุญาตแล้ว
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ฝึกอบรมและผู้ที่จะเป็นผู้แทนสถาบัน โดยจะออกเป็นข้อกาหนดการฝึกอบรม (Training Specification) แนบ
เป็นส่วนหนึ่งของใบรับรองสถาบัน
ข้อ 8 ใบรับรองสถาบันให้เป็นไปตามแบบท้ายประกาศนี้ โดยให้มีอายุสามปีนับแต่วันที่ออก
ใบรับรองสถาบัน และให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) เลขทีใ่ บรับรองสถาบัน
(2) ชื่อสถาบัน
(3) ที่อยู่สถาบัน
(4) วันที่ออกและวันที่หมดอายุของใบรับรอง
(5) ลายมือชื่อผู้อานวยการ
ข้อ 9 ข้อกาหนดการฝึกอบรม ให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) ชื่อสถาบัน
(2) เลขทีใ่ บรับรองสถาบัน
(3) แบบ จานวน และรายละเอียดของเครื่องฝึกปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศ
จาลองที่ใช้ในการฝึกอบรม
(4) รายชื่ อ สถานที่ห ลั กที่ ใช้ ในการฝึ กอบรม หน่ วยงาน และสนามบิ นที่ ใช้ในการฝึ ก การ
ควบคุมการจราจรทางอากาศ
(5) สิ่งอานวยความสะดวกของสถาบัน จานวนห้องเรียน และอุปกรณ์ที่ใช้ ในการฝึกอบรมทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(6) อุปกรณ์ที่ติดตั้งในห้องฝึกภาคปฏิบัติการควบคุมการจราจรทางอากาศเพื่อประกอบการ
เรียนการสอนในหลักสูตรการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง
ข้อ 10 ผู้ ได้ รั บ ใบรั บ รองผู้ ใดประสงค์ ที่ จ ะเพิ่ ม ลด หรื อ แก้ ไขเปลี่ ย นแปลงข้ อ ก าหนด
การฝึกอบรมต้องยื่นคาขอเป็นหนังสือพร้อมเอกสารและหลักฐานต่อผู้อานวยการ
ข้อ 11 ผู้ ได้รั บ ใบรั บ รองต้ องจัดให้ มี ผู้ แทนสถาบั น คนหนึ่ งเป็ นผู้ มี หน้ าที่ รับผิ ดชอบในการ
ประสานงานกับสานักงาน เพื่อให้มั่นใจว่าสถาบันสามารถจัดหาเงินทุนและดาเนินการตามมาตรฐานที่สานักงาน
กาหนด
ให้ผู้แทนสถาบันมีหน้าที่ตามข้อ 12 (3) ถึง (14) และ ข้อ 14
ข้อ 12 ผู้ได้รับใบรับรองมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีผู้แทนสถาบันตลอดเวลาที่ได้รับการรับรอง หากเปลี่ยนแปลงตัวผู้แทนสถาบัน
ต้องเสนอชื่อให้ผู้อานวยการให้ความเห็นชอบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(2) เปลี่ ย นตั ว ผู้ แทนสถาบั น เมื่อได้รับ แจ้งจากผู้ อานวยการว่า ผู้ แทนสถาบั น ไม่ส ามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) ได้
(3) ปฏิบัติตามคู่มือการฝึกอบรมและวิธีดาเนินการฝึกอบรมทีผ่ ู้อานวยการเห็นชอบ

-5(4) รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงตาม ข้อ 5 (5) ให้ผู้อานวยการทราบภายในสิบสี่วันนับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
(5) เสนอขอแก้ไขปรับปรุงคู่มือการฝึกอบรมและวิธีดาเนินการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงการดาเนินงานและให้ทันสมัยอยู่เสมอ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้อานวยการ
(6) แก้ไขปรับ ปรุ ง คู่มือการฝึ กอบรมและวิธีดาเนิ นการฝึ กอบรมตามรายการและภายใน
ระยะเวลาที่ผู้อานวยการกาหนด
(7) จัดให้มีสาเนาคู่มือการฝึกอบรมและวิธีดาเนินการฝึกอบรมที่เป็นปัจจุบันให้แก่เจ้าหน้าที่
และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
(8) จัดทาทะเบียนประวัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม (Trainee) และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า
สองปีนับแต่วันที่การฝึกอบรมเสร็จสมบูรณ์
ทะเบียนประวัติของผู้เข้ารับการอบรมให้มีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อและนามสกุลของผู้เข้ารับการอบรม
(ข) สาเนาใบแสดงผลการอบรม
(ค) ชื่อหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม
(ง) คุณสมบัติก่อนเข้ารับการฝึกอบรม
(จ) ช่วงระยะเวลาการฝึกอบรม
(ฉ) วันที่สาเร็จหลักสูตร หรือวันที่พ้นจากสภาพการเป็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือวันที่ย้าย
ไปฝึกอบรมในสถาบันอืน่
(ช) ผลการฝึ ก อบรมที่ ได้ รับ ในแต่ ล ะขั้ น ตอนการฝึ ก อบรมและชื่ อ บุ ค ลากรที่ ท าการ
ฝึกอบรม
(ซ) ความคืบหน้าในการฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอน
(ฌ) วัน แสดงผลการทดสอบความรู้ค วามสามารถภาคทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ร วมทั้ งชื่ อ
บุคลากรที่ทาการทดสอบ
(ญ) จานวนชั่วโมงการฝึกอบรมเพิ่มเติม ในกรณีไม่ผ่านการทดสอบ
(9) จั ด ท าทะเบี ย นประวั ติ ข องบุ ค ลากรที่ ท าการฝึ ก อบรม (Instructor) และเจ้ า หน้ า ที่
ที่ทดสอบสถาบั น (Examining Staff) และเก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันที่บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
ดังกล่าวสิ้นสุดการปฏิบัติหน้าที่
(10) ยินยอมและอานวยความสะดวกให้แก่เ จ้าหน้าที่ของสานักงานในการเข้าไปในสถานที่
หลักที่ใช้ในการฝึกอบรมในระหว่างเวลาทาการเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติให้เป็นไปตามคู่มือการฝึกอบรมและ
วิธีดาเนินการฝึกอบรมหรือตามที่ผู้อานวยการมอบหมาย
(11) แก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ของสานั กงานให้ เป็นไปตามคู่มือ
การฝึกอบรมและวิธีดาเนินการฝึกอบรม
(12) จัดให้มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐาน
(13) จั ด ให้ มี ก ารติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ ใ นห้ อ งที่ ใ ช้ ใ นการฝึ ก อบรมให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก าหนด
การฝึกอบรม
(14) จั ดให้ มี การใช้ เครื่ องฝึ กปฏิ บั ติ การควบคุ มการจราจรทางอากาศจาลองที่ ได้ รับ การ
ตรวจสอบบารุงรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งการจัดทาบันทึกข้อบกพร่องและการแก้ไขข้อบกพร่องนั้นด้วย

-6ข้อ 13 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมแล้ว ผู้ได้รับใบรับรองต้องออก
ใบรับรองจบการศึกษา (Graduated Certificate) และใบแสดงผลการศึกษา (Transcripts) ดังนี้
(1) ใบรับรองจบการศึกษาต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อสถาบันและเลขทีใ่ บรับรองสถาบัน
(ข) ชื่อและนามสกุลของผู้จบการศึกษา
(ค) ชื่อหลักสูตรการฝึกอบรม
(ง) วันที่จบการฝึกอบรม
(จ) ชื่อผู้มีอานาจลงนามรับรองของสถาบัน
(2) ใบแสดงผลการศึกษาต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) ชื่อสถาบันและเลขทีใ่ บรับรองสถาบัน
(ข) ชื่อและนามสกุลของผู้จบการศึกษา
(ค) รายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม
(ง) ผลการฝึกอบรมในแต่ละขั้นตอนในหลักสูตรการฝึกอบรม
(จ) ชื่อผู้มีอานาจลงนามรับรองของสถาบัน
ข้อ 14 ในกรณีที่ผู้ได้รับใบรับรองไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11 และ ข้อ 12 และผู้อานวยการได้มี
หนังสือเตือนให้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนด แต่ผู้ได้รับใบรับรองไม่ปฏิบัติตาม
หรือไม่สามารถปฏิบัติได้ ผู้อานวยการมีอานาจพักใช้ใบรับรองสถาบันเป็นเวลาอย่างน้อยเก้าสิบวัน
ข้อ 15 ในกรณี ที่ ผู้ อ านวยการสั่ งพั ก ใช้ ใบรับ รองสถาบั น และครบก าหนดเวลาพั ก ใช้แล้ ว
แต่ผู้ได้รับใบรับรองไม่อาจแก้ไขปรับปรุงตามที่ ผู้อานวยการกาหนด ผู้อานวยการมีอานาจเพิกถอนใบรับรอง
สถาบัน
ข้อ 16 ให้ใบรับรองสถาบันเป็นอันใช้ไม่ได้ เมื่อผู้ได้รับใบรับรองไม่เริ่มดาเนินการฝึกอบรม
ภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ออกใบรับรอง
ข้อ 17 เมื่อผู้อานวยการสั่งเพิกถอนใบรับรองสถาบัน ตามข้อ 15 หรือใบรับรองสถาบันเป็น
อันใช้ไม่ได้ตามข้อ 16 ให้ผู้ได้รับใบรับรองส่งคืนใบรับรองสถาบันแก่สานักงานภายในห้าวันทาการ
ข้อ 18 ผู้ ไ ด้ รั บ ใบรั บ รองผู้ ใ ดประสงค์ จ ะขอต่ อ อายุ ใ บรั บ รองสถาบั น ให้ ยื่ น ค าขอต่ อ
ผู้อานวยการตามแบบท้ายประกาศนี้ก่อนวันที่ใบรับรองสิ้นอายุไม่น้อยกว่าหกสิบวัน และเมื่อได้ยื่นคาขอต่ออายุ
ใบรับรองสถาบันแล้ว ให้ดาเนินการต่อไปได้จนกว่าจะได้รับแจ้งการไม่รับรอง และให้นาความในข้อ ๕ มาใช้
บังคับกับการพิจารณาการต่ออายุใบรับรองโดยอนุโลม
การต่ออายุใบรับรองจะต่อให้คราวละสามปีนับแต่วันที่ใบรับรองเดิมสิ้นอายุ

-7ข้อ 19 ในกรณีที่ใบรับรองสถาบันสูญหาย ถูกทาลาย หรือชารุดในสาระสาคัญ ให้ผู้ได้รับ
ใบรับรองยื่นคาขอรับใบแทนใบรับรองสถาบัน เมื่อผู้อานวยการพิจารณาอนุญาตแล้ว ให้ออกใบแทนใบรับรอง
สถาบันให้แก่ผู้ขอ
ในการออกใบแทนใบรับรองสถาบัน ให้ใช้แบบใบรับรองสถาบัน และเขียนหรือประทับตรา
ความว่า “ใบแทน” ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้านบนของใบรับรองนั้น
ข้อ 20 สถาบันฝึกอบรมด้านการควบคุมการจราจรทางอากาศที่ดาเนินการฝึกอบรมโดยได้รับ
ความเห็ น ชอบจากส านั กงานก่อนวัน ที่ป ระกาศนี้ใช้บังคับ ให้ ถือว่าได้รับการรับรองตามประกาศนี้ โดยให้
สถาบันดังกล่าวดาเนินการจัดส่งเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๕ และคู่มือการฝึกอบรมตามข้อ 6 ให้สานักงาน
พิ จ ารณาภายในระยะเวลาหนึ่ งร้ อ ยแปดสิ บ วัน นั บ แต่ วัน ที่ ป ระกาศนี้ มี ผ ลใช้บั งคั บ โดยส านั กงานจะออก
ใบรับรองสถาบันให้เมื่อพิจารณาแล้วว่าสถาบันดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
หากสถาบันไม่จัดส่งเอกสารหลักฐาน และคู่มือการฝึกอบรมให้สานักงานภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าสถาบันนั้นมิได้รับการรับรองตามประกาศนี้

