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ข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๑
ว่าด้วยการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอากาศยาน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ที่บัญญัติให้การขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอากาศยานให้เป็นไปตามที่กําหนดในข้อกําหนด
ประกอบมาตรา ๓๗ (๑) (ฌ) แห่งพระราชกําหนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘
ที่ให้อํานาจสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกําหนดเพื่อกําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
วิธีการ เงื่อนไข มาตรฐาน และแนวปฏิบัติในเรื่องเครื่องหมายสัญชาติและเครื่องหมายการจดทะเบียน
อากาศยานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ ผู้อํานวยการสํานักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกข้อกําหนดไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อ กํ าหนดนี้ เรีย กว่า “ข้ อ กํ าหนดของสํ านั กงานการบิ น พลเรือ นแห่ งประเทศไทย
ฉบับที่ ๑๑ ว่าด้วยการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอากาศยาน”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิกข้อ ๑ แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๙๗) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗
ข้อ ๔ ในข้อกําหนดนี้
“คําขอ” หมายความว่า คําขอจดทะเบียนอากาศยาน
“ผู้อํานวยการ” หมายความว่า ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ข้อ ๕ ผู้ประสงค์จะขอจดทะเบียนอากาศยานต้องเป็นเจ้าของหรือถ้ามิได้เป็นเจ้าของต้องเป็น
ผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานที่ขอจดทะเบียน และมีคุณสมบัติตามมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. ๒๔๙๗ โดยให้ยื่นคําขอต่อผู้อํานวยการตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนด พร้อมด้วย
เอกสารและหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(๑) เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองอากาศยานที่ขอจดทะเบียน เช่น
สั ญ ญาซื้ อ ขายอากาศยาน (Aircraft Bill of Sale) หรื อ สั ญ ญาเช่ า อากาศยาน (Aircraft Lease
Agreement) เป็นต้น
(๒) เอกสารหลักฐานการถอนทะเบียนอากาศยานจากรัฐเจ้าของทะเบียนเดิม (Confirmation of
Cancellation from the Foreign Registry) หรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่าอากาศยานไม่เคยได้รับ
การจดทะเบียนจากรัฐผู้ผลิต
(๓) เอกสารหลักฐานการประกันภัย
(๔) เอกสารหลักฐานการชําระภาษี กรณีนําอากาศยานเข้ามาจากต่างประเทศ
(๕) หนังสือแจ้งผลการจองทะเบียนอากาศยาน (ถ้ามี)
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(๖) เอกสารหลักฐานพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องเพิ่มเติม ดังนี้
(ก) บุคคลธรรมดา
๑) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
๒) สําเนาทะเบียนบ้าน
(ข) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
๑) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
กับรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด
๒) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทั้งหมด
(ค) ห้างหุ้นส่วนจํากัด
๑) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทแสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกจํากัดความรับผิด และจําพวกไม่จํากัดความรับผิด กับจํานวนทุนเข้าหุ้นของ
ผู้เป็นหุ้นส่วนนั้น
๒) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนจําพวกไม่จํากัด
ความรับผิด
(ง) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
๑) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
และรายชื่อกรรมการของบริษัท
๒) สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนรับรอง ซึ่งแสดงสัญชาติ และจํานวนหุ้น
ซึ่งผู้ถือหุ้นมีอยู่ในวันยื่นคําขอ
๓) หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
๔) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของกรรมการบริษัท
(จ) สมาคม
๑) หนังสือรับรองของนายทะเบียนสมาคม แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
๒) สําเนาข้อบังคับสมาคมที่ได้รับอนุมัติจากผู้อํานวยการแล้ว
๓) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของคณะกรรมการสมาคม
(ฉ) หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
๑) เอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล
๒) สําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบ้านของหัวหน้าหน่วยงาน
ข้อ ๖ ผู้ที่ ประสงค์ จะยื่น คํ าขอตามข้อ ๔ อาจยื่ น คํ าขอจองทะเบี ยนอากาศยานสํ าหรับ
อากาศยานที่จะขอจดทะเบียนก่อนได้ ทั้งนี้ การขอจองทะเบียนอากาศยานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ผู้อํานวยการกําหนด
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ผู้ยื่นคําขอที่ไม่ได้ยื่นคําขอจองทะเบียนอากาศยาน ผู้อํานวยการจะกําหนดทะเบียนอากาศยาน
ให้ตามลําดับทะเบียนอากาศยานที่ว่างอยู่
ข้อ ๗ เมื่อผู้อํานวยการได้รับคําขอพร้อมเอกสารและหลักฐานตามข้อ ๕ แล้ว ผู้อํานวยการ
จะจดทะเบียนอากาศยานและออกใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานให้แก่ผู้ยื่นคําขอ เมื่อปรากฏว่า
(๑) ผู้ยื่นคําขอเป็นเจ้าของหรือผู้มีสิทธิครอบครองอากาศยานที่ขอจดทะเบียน
(๒) ผู้ยื่นคําขอมีคุณสมบัติตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ
พ.ศ. ๒๔๙๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๓) ผู้ยื่นคําขอได้ชําระค่าธรรมเนียมใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานแล้ว
ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน ให้เป็นไปตามแบบแนบท้ายข้อกําหนดนี้
ให้ผู้ได้รับใบสําคัญ การจดทะเบียนอากาศยานตามวรรคหนึ่งจัดทํ าเครื่อ งหมายสัญ ชาติและ
เครื่องหมายการจดทะเบียนอากาศยานให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทยว่าด้วยเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนและแผ่นแสดงเครื่องหมายอากาศยาน
ข้อ ๘ ในกรณี ที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ได้รับใบสําคัญ การจดทะเบียนอากาศยานหรือข้อมูล
ของอากาศยานไม่ตรงกับที่ระบุไว้ในใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน ให้ผู้ได้รับใบสําคัญการจดทะเบียน
อากาศยานยื่นคําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานต่อผู้อํานวยการตามแบบที่
ผู้อํานวยการกําหนด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงหรือข้อมูลของอากาศยาน
ดังกล่าว พร้อมด้วยสําเนาใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานที่จะขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข และเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานที่ออกให้ตามวรรคหนึ่ง ให้ประทับคําว่า “RE-ISSUED”
ด้วยหมึกสีแดง และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานนั้นไว้ด้านหน้า
ให้ผู้ได้รับใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานส่งคืนใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานฉบับเดิม
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานตามวรรคหนึ่ง
ข้อ ๙ ในกรณี ที่ผู้ได้รับใบสําคัญ การจดทะเบียนอากาศยานประสงค์จะขอให้ ออกใบแทน
ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน เนื่องจากสูญหาย ถูกทําลายหรือเสียหายในสาระสําคัญ ให้ยื่นคําขอ
ออกใบแทนใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานต่อผู้อํานวยการตามแบบที่ผู้อํานวยการกําหนด และเอกสาร
หรือหลักฐานประกอบเหตุผลในการขอออกใบแทน
ใบแทนใบสํ า คั ญ การจดทะเบี ย นอากาศยานที่ อ อกให้ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ ป ระทั บ คํ า ว่ า
“REPLACEMENT” ด้วยหมึกสีแดง และระบุวัน เดือน ปี ที่ออกใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานนั้น
ไว้ด้านหน้า
ข้อ ๑๐ ผู้ จ ดทะเบี ย นอากาศยานที่ ป ระสงค์ จ ะขอถอนทะเบี ย นอากาศยาน ให้ ยื่ น คํ า ขอ
ถอนทะเบียนอากาศยานเป็นหนังสือต่อผู้อํานวยการ พร้อมด้วยใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยาน
และหลักฐานที่แสดงเหตุผลในการขอถอนทะเบียนอากาศยาน
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เมื่อผู้อํานวยการเห็นว่ามีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ถอนทะเบียนอากาศยานได้ ให้ผู้อํานวยการ
ถอนทะเบี ย นอากาศยาน และแจ้ งคํ าสั่งถอนทะเบี ยนอากาศยานแก่ ผู้ ยื่ น คํ าขอถอนทะเบี ย น และ
ให้ผู้ยื่นคําขอถอนทะเบียนอากาศยานดําเนินการลบเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนดังกล่าวออกจากลําตัว
อากาศยานนั้น
ข้อ ๑๑ ผู้อํานวยการมีอํานาจพิจารณาเพิกถอนทะเบียนอากาศยาน เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า
(๑) ใบสําคัญการจดทะเบียนอากาศยานเป็นอันใช้ไม่ได้ตามมาตรา ๓๒
(๒) สิทธิครอบครองอากาศยานตามสัญญาเช่าอากาศยานสิ้นสุดลง ในกรณีที่ผู้มีสิทธิครอบครอง
เป็นผู้จดทะเบียนอากาศยาน เนื่องจาก
(ก) สิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาเช่าอากาศยาน
(ข) ผู้เช่าหรือผู้ให้เช่าบอกเลิกสัญญาเช่าอากาศยานตามเงื่อนไขที่กําหนดในสัญญา
(ค) ผู้ให้เช่าและผู้เช่าตกลงเลิกสัญญาเช่าอากาศยาน
(ง) ผู้ให้เช่าแจ้งการบอกเลิกสัญญาเช่าอากาศยานและยื่นแสดงหนังสือมอบอํานาจให้ถอน
ทะเบียนแบบเพิกถอนไม่ได้ พร้อมด้วยคําร้องขอส่งออกอากาศยาน
(๓) ศาลมีคําพิพากษาถึงที่สุดให้ถอนหรือเพิกถอนทะเบียนอากาศยาน
(๔) อากาศยานถูกบังคับหลักประกันตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันทางธุรกิจ
ข้อ ๑๒ คําขอจดทะเบียนอากาศยาน คําขอเปลี่ยนแปลงรายการในใบสําคัญการจดทะเบียน
อากาศยาน คําขอออกใบแทนใบสําคัญ การจดทะเบียนอากาศยาน คําขอถอนทะเบียนอากาศยาน
รวมถึงเอกสารและหลักฐานที่ได้ยื่นไว้ก่อนวันที่ข้อกําหนดนี้มีผลใช้บังคับและอยู่ระหว่างการพิจารณา
ให้ถือว่าเป็นคําขอตามข้อกําหนดนี้ และให้ดําเนินการกับคําขอดังกล่าวตามข้อกําหนดนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
จุฬา สุขมานพ
ผู้อํานวยการสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

แบบใบสําคัญการจดทะเบียนแนบท้ายข้อกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๑ ว่าด้วยการขอจดทะเบียนและการรับจดทะเบียนอากาศยาน

ประเทศไทย
THAILAND

สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

เลขที่
NO.

THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND

ใบสําคัญการจดทะเบียน

CERTIFICATE OF REGISTRATION
1. เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน
NATIONALITY AND REGISTRATION MARKS

2. ผู้สร้างและชื่อแบบอากาศยานตั้งโดยผูส้ ร้าง
MANUFACTURER AND MANUFACTURER'S DESIGNATION OF AIRCRAFT

3. หมายเลขชุดของอากาศยาน
AIRCRAFT SERIAL NUMBER

4. ชื่อเจ้าของ

NAME OF OWNER

5. ที่อยู่ของเจ้าของ

ADDRESS OF OWNER

6. ใบสํ า คั ญ การจดทะเบี ย นฉบั บ นี้ ใ ห้ ไ ว้ เพื่ อ แสดงว่ า อากาศยานที่ ก ล่ า วแล้ ว ข้ า งบนนี้ ได้ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทยแล้ ว ตามอนุ สั ญ ญาการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ

ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๗ และตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พุทธศักราช ๒๔๙๗
IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE ABOVE DESCRIBED AIRCRAFT HAS BEEN DULY ENTERED ON THE REGISTER OF THAILAND IN ACCORDANCE WITH THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
CIVIL AVIATION DATED 7 DECEMBER, 1994 AND WITH THE AIR NAVIGATION ACT B.E. 2497.

วันที่ออกให้

พนักงานเจ้าหน้าที่

DATE OF ISSUE

COMPETENT OFFICIAL

หมายเหตุ*
REMARKS

ใบสําคัญการจดทะเบียนฉบับนี้มิใช่หลักฐานยืนยันการเป็นเจ้าของอากาศยานตามกฎหมาย (THIS CERTIFICATE OF REGISTRATION IS NOT PROOF OF LEGAL OWNERSHIP.)
FORM : AIR/AR-001

* ในกรณีที่ผู้จดทะเบียนเป็นผู้ครอบครองอากาศยาน จะระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ครอบครองไว้ในในช่องหมายเหตุ ดังนี้
ชื่อของผู้ครอบครอง
NAME OF POSSESSOR
ที่อยู่ของผู้ครอบครอง
ADDRESS OF POSSESSOR

