แบบคำขออนุญำตจัดตั้งสนำมบินสำธำรณะ แนบท้ำยประกำศ กพท. เรื่อง แบบคำขออนุญำตจัดตั้งสนำมบินฯ ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คำขออนุญำตจัดตั้งสนำมบินสำธำรณะ
1.ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ
1.1 นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล:

วันที่จดทะเบียนนิตบิ ุคคล:

ที่อยู่:
1.2 ผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคล
ชื่อ-นำมสกุล:
ตำแหน่ง:
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่:

เลขทะเบียนนิติบุคคล:
รหัสไปรษณีย:์

เบอร์โทรศัพท์:
อำยุ:

สัญชำติ:
ปี

ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน:

รหัสไปรษณีย:์

เบอร์โทรศัพท์:
E-mail:
2. ข้อมูลกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขออนุญำตจัดตั้งสนำมบิน
ชื่อ-นำมสกุลของเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่: ที่อยู่ของเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่:
☐ เอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์
☐ เอกสำรแสดงสิทธิครอบครอง
☐ เอกสำรแสดงสิทธิประโยชน์
3. ข้อมูลสนำมบิน
ชื่อสนำมบิน:

ระยะเวลำที่มสี ิทธิครอบครอง หรือสิทธิประโยชน์ในพื้นที่:
ที่ตั้งสนำมบิน:

ช่วงเวลำที่ให้บริกำร:

พิกัดทำงภูมิศำสตร์ของจุดอ้ำงอิงสนำมบิน (Aerodrome Reference Point) ที่กำหนดจำกฐำนอ้ำงอิงตำมระบบ WGS-84 (หน่วย องศำ ลิปดำ ฟิลิปดำ)
ละติจดู
°
'
" N
ลองจิจูด
°
'
" E
4. ข้อมูลกำรให้บริกำรของสนำมบิน
อำกำศยำนทีร่ องรับ: ☐ เครื่องบิน ☐ เฮลิคอปเตอร์ ☐ บัลลูน ☐ อำกำศยำนเบำพิเศษ ☐ อื่นๆ (ระบุ)............................................................................
แบบอำกำศยำนใหญ่ทสี่ ุดที่สำมำรถรองรับ:
รหัสอ้ำงอิงสนำมบิน (ถ้ำมี)
4.1 ลักษณะของทำงวิ่ง กรณีสนำมบินรองรับเครื่องบิน
ควำมยำว
ทำงวิ่ง
หมำยเลข ทำงวิ่ง
และควำมกว้ำง
ประเภทพื้นผิว
ประเภทของทำงวิ่ง
เส้นที่
(เมตร x เมตร)
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☐ แบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบกำรบิน

☐ แบบนอนพรีซิชั่น

แบบพรีซิชั่น ☐ ประเภทที่หนึ่ง ☐ ประเภทที่สอง

☐ ประเภทที่สำม

☐ แบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบกำรบิน

☐ แบบนอนพรีซิชั่น

แบบพรีซิชั่น ☐ ประเภทที่หนึ่ง ☐ ประเภทที่สอง

☐ ประเภทที่สำม

☐ แบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบกำรบิน

☐ แบบนอนพรีซิชั่น

แบบพรีซิชั่น ☐ ประเภทที่หนึ่ง ☐ ประเภทที่สอง

☐ ประเภทที่สำม

☐ แบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบกำรบิน

☐ แบบนอนพรีซิชั่น

แบบพรีซิชั่น ☐ ประเภทที่หนึ่ง ☐ ประเภทที่สอง

☐ ประเภทที่สำม
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คำขออนุญำตจัดตั้งสนำมบินสำธำรณะ
4.2 ลักษณะของพื้นที่รองรับเฮลิคอปเตอร์ กรณีสนำมบินรองรับเฮลิคอปเตอร์
พื้นที่จุดขึ้นลง (FATO)
พื้นที่จุดแตะและยกตัว (TLOF) ควำมสำมำรถใน
ควำมยำว และควำมกว้ำง ควำมยำว และควำมกว้ำง กำรรับน้ำหนัก
(เมตร x เมตร)
(เมตร x เมตร)
(กิโลกรัม)

ประเภท
พื้นผิว

ประเภทของสนำมบินเฮลิคอปเตอร์
☐ Surface-Level Heliport ☐ Helideck Heliport
☐ Elevated Heliport
☐ Shipboard Heliport

5. เอกสำรและหลักฐำน
☐ 1. หนังสือรับรองหรือหลักฐำนกำรเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรำยกำรเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้งสำนักงำนและรำยชื่อผู้เป็นกรรมกำร ผู้ จัดกำร หรือผู้มี
อำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนำจให้คำรับรองตำมกฎหมำยไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐำนนั้น
☐ 2. สำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่นำยทะเบียนรับรอง
☐ 3. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงฐำนะทำงกำรเงิน
☐ รำยงำนทำงกำรเงินที่เสนอต่อผู้ถือหุ้น
☐ หลักฐำนอื่นที่แสดงแหล่งที่มำและกำรใช้ไปของเงินทุนหรือกำรลงทุนในกิจกำรอื่น หรือ
☐ เอกสำรรับรองสถำนะทำงกำรเงินของสถำบันกำรเงิน
☐ 4. ผลกำรดำเนินงำนที่เกี่ยวข้องกับกิจกำรขนส่ง และเป็นประโยชน์ต่อกำรดำเนินกิจกำรสนำมบิน (ถ้ำมี)
☐ 5. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ที่ขออนุญำตจัดตั้งสนำมบิน
☐ 6. แผนแม่บทสนำมบินสำธำรณะที่ขออนุญำตจัดตั้ง โดยอย่ำงน้อยต้องมีข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้
☐ ผลกำรศึกษำควำมเป็นไปได้ในกำรจัดตั้งสนำมบินที่ขออนุญำต กำรพยำกรณ์ ควำมต้องกำรด้ำนกำรบิน ควำมต้องกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกของ
สนำมบิน และกำรเลือกสถำนที่จัดตั้งสนำมบิน
☐ วัตถุประสงค์ของแผนแม่บทสนำมบินสำธำรณะ
☐ สภำพปัจจุบันของพื้นที่ที่ขออนุญำตจัดตั้งและบริเวณใกล้เคียง
☐ รำยกำรสิ่งอำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรบินในพื้นที่ที่ขออนุญำตจัดตั้งและบริเวณใกล้เคียง
☐ กำรศึกษำผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น
☐ ทำงเลือกในกำรพัฒนำสนำมบิน
☐ แผนผังสนำมบิน
☐ แผนพัฒนำสนำมบินและทุนที่ใช้ในกำรพัฒนำ
☐ แผนกำรเงิน
☐ รำยละเอียดอื่น ๆ ตำมที่ผู้อำนวยกำรประกำศกำหนด
☐ 7. แบบก่อสร้ำงสนำมบิน และรำยงำนกำรสำรวจสิ่งกีดขวำงที่ไ ด้รับกำรรับรอง โดยผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยวิศวกร แผนกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงสนำมบินและระยะเวลำที่คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
6. กำรรับรองคำขอ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลรวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นนี้
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
ประทับตราบริษัทฯ
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(……..…..................................………..……….)
(................./................/................)

(ถ้ามี)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
วันที่ได้รับแบบคำขอ:
หมำยเหตุ:

ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอ

ตำแหน่ง:

ลงชื่อ:
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คำขออนุญำตจัดตั้งสนำมบินส่วนบุคคล
1.ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ
ประเภท:
☐ บุคคลธรรมดำ (กรอกเฉพำะส่วน 1.2)
1.1 นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล:
วันที่จดทะเบียนนิตบิ ุคคล:
ที่อยู่:
1.2 บุคคลธรรมดำ หรือผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคล
ชื่อ-นำมสกุล:
ตำแหน่ง:
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่:
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน:

☐ นิติบุคคล (กรอกส่วน 1.1 และ 1.2)
เลขทะเบียนนิติบุคคล:
รหัสไปรษณีย:์

เบอร์โทรศัพท์:
อำยุ:

สัญชำติ:
ปี

รหัสไปรษณีย:์

เบอร์โทรศัพท์:
E-mail:
2. ข้อมูลกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขออนุญำตจัดตั้งสนำมบิน
ชื่อ-นำมสกุลของเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่: ที่อยู่ของเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในพื้นที่:
☐ เอกสำรแสดงกรรมสิทธิ์
☐ เอกสำรแสดงสิทธิครอบครอง
ระยะเวลำที่มสี ิทธิครอบครอง หรือสิทธิประโยชน์ในพื้นที่:
☐ เอกสำรแสดงสิทธิประโยชน์
3. ข้อมูลสนำมบิน
ชื่อสนำมบิน:
ที่ตั้งสนำมบิน:
ช่วงเวลำที่ให้บริกำร:
พิกัดทำงภูมิศำสตร์ของจุดอ้ำงอิงสนำมบิน (Aerodrome Reference Point) ที่กำหนดจำกฐำนอ้ำงอิงตำมระบบ WGS-84 (หน่วย องศำ ลิปดำ ฟิลิปดำ)
ละติจดู
°
'
" N
ลองจิจูด
°
'
" E
4. ข้อมูลกำรให้บริกำรของสนำมบิน
อำกำศยำนทีร่ องรับ: ☐ เครื่องบิน ☐ เฮลิคอปเตอร์ ☐ บัลลูน ☐ อำกำศยำนเบำพิเศษ ☐ อื่นๆ (ระบุ)............................................................................
แบบอำกำศยำนใหญ่ทสี่ ุดที่สำมำรถรองรับ:
รหัสอ้ำงอิงสนำมบิน (ถ้ำมี)
4.1 ลักษณะของทำงวิ่ง กรณีสนำมบินรองรับเครื่องบิน
ควำมยำว
ทำงวิ่ง
หมำยเลข ทำงวิ่ง
และควำมกว้ำง
ประเภทพื้นผิว
ประเภทของทำงวิ่ง
เส้นที่
(เมตร x เมตร)
☐ แบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบกำรบิน
☐ แบบนอนพรีซิชั่น
1
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แบบพรีซิชั่น ☐ ประเภทที่หนึ่ง ☐ ประเภทที่สอง

☐ ประเภทที่สำม

☐ แบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบกำรบิน

☐ แบบนอนพรีซิชั่น

แบบพรีซิชั่น ☐ ประเภทที่หนึ่ง ☐ ประเภทที่สอง

☐ ประเภทที่สำม

☐ แบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบกำรบิน

☐ แบบนอนพรีซิชั่น

แบบพรีซิชั่น ☐ ประเภทที่หนึ่ง ☐ ประเภทที่สอง

☐ ประเภทที่สำม

☐ แบบบินลงโดยไม่ใช้เครื่องวัดประกอบกำรบิน

☐ แบบนอนพรีซิชั่น

แบบพรีซิชั่น ☐ ประเภทที่หนึ่ง ☐ ประเภทที่สอง

☐ ประเภทที่สำม
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คำขออนุญำตจัดตั้งสนำมบินส่วนบุคคล
4.2 ลักษณะของพื้นที่รองรับเฮลิคอปเตอร์ กรณีสนำมบินรองรับเฮลิคอปเตอร์
พื้นที่จุดขึ้นลง (FATO)
พื้นที่จุดแตะและยกตัว (TLOF) ควำมสำมำรถใน
ควำมยำว และควำมกว้ำง ควำมยำว และควำมกว้ำง กำรรับน้ำหนัก
(เมตร x เมตร)
(เมตร x เมตร)
(กิโลกรัม)

ประเภท
พืน้ ผิว

ประเภทของสนำมบินเฮลิคอปเตอร์
☐ Surface-Level Heliport ☐ Helideck Heliport
☐ Elevated Heliport
☐ Shipboard Heliport

5. เอกสำรและหลักฐำน
☐ 1. เอกสำรหลักฐำนเกี่ยวกับผู้ขอรับใบอนุญำต
☐ กรณีบุคคลธรรมดำ ให้แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนหรือเอกสำรประจำตัวอย่ำงอื่นที่ทำงรำชกำรออกให้ใช้แทนบัตรประจำตัวประชำชน
☐ กรณีคนต่ำงด้ำว ให้แนบสำเนำใบสำคัญประจำตัวคนต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
☐ กรณีนิติบุคคล ให้แนบหนังสือรับรองหรือหลักฐำนกำรเป็นนิติบุคคล ซึ่งแสดงรำยกำรเกี่ยวกับชื่อ วัตถุประสงค์ ที่ตั้ งสำนักงำนและรำยชื่อผู้เป็น
กรรมกำร ผู้จัดกำร หรือผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิติบุคคลที่เป็นปัจจุบัน โดยมีคำรับรองของผู้มีอำนำจให้คำรับรองตำมกฎหมำยไม่เกินหกเดือนนับแต่วันที่
ออกหนังสือรับรองหรือหลักฐำนนั้น
☐ 2. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงกำรมีกรรมสิทธิ์ สิทธิครอบครอง หรือสิทธิกำรใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขออนุญำตจัดตั้งสนำมบิน รวมทั้งแผนผังสนำมบิน
☐ 3. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงรำยชื่อ ควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ของผู้ควบคุมสนำมบิน
☐ 4. เอกสำรหรือหลักฐำนแสดงควำมสำมำรถในกำรดำเนินงำนสนำมบิน
☐ 5. แบบก่อสร้ำงสนำมบิน และรำยงำนกำรสำรวจสิ่งกีดขวำงที่ได้รับกำรรับรอง โดยผู้ได้รับใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิศวกร แผนกำรดำเนินกำรก่อสร้ำงสนำมบินและระยะเวลำที่คำดว่ำจะก่อสร้ำงแล้วเสร็จ
6. กำรรับรองคำขอ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลรวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นนี้
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
ประทับตราบริษัทฯ

(……..…..................................………..……….)
(................./................/................)

(ถ้ามี)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
วันที่ได้รับแบบคำขอ:

ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอ

ตำแหน่ง:

ลงชื่อ:

หมำยเหตุ:

CAAT-AGA-AL-002
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แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบิน แนบท้ำยประกำศ กพท. เรื่อง แบบคำขออนุญำตจัดตัง้ สนำมบินฯ ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

คำขอรับใบแทนใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบิน
1.ข้อมูลผู้ยื่นคำขอ

ประเภท:
1.1 นิติบุคคล
ชื่อนิติบุคคล:

☐ บุคคลธรรมดำ (กรอกเฉพำะส่วน 1.2)

☐ นิติบุคคล (กรอกส่วน 1.1 และ 1.2)

วันที่จดทะเบียนนิตบิ ุคคล:

ที่อยู่:

เลขทะเบียนนิติบุคคล:
รหัสไปรษณีย:์

1.2 บุคคลธรรมดำ หรือผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันนิตบิ ุคคล
ชื่อ-นำมสกุล:
ตำแหน่ง:
บัตรประจำตัวประชำชนเลขที่:
ที่อยู่ตำมทะเบียนบ้ำน:
เบอร์โทรศัพท์:
2. ข้อมูลใบแทนใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบิน
ใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบิน เลขที่:
สำเหตุที่ขอใบแทนใบอนุญำตจัดตัง้ สนำมบิน:
☐ สูญหำย
☐ ถูกทำลำย เนื่องจำก
☐ ชำรุดในสำระสำคัญ คือ

เบอร์โทรศัพท์:

อำยุ:

สัญชำติ:

ปี
รหัสไปรษณีย:์
E-mail:
ลงวันที่:

เอกสำรหลักฐำนที่แนบมำด้วย:
☐ ใบรับแจ้งควำมของสถำนีตำรวจ
ลงวันที่
☐ ใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบินใบเดิมที่ถูกทำลำยหรือชำรุดในสำระสำคัญมำพร้อมคำขอนี้ (ถ้ำมี)
3. กำรรับรองคำขอ
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำ ข้อมูลรวมทั้งเอกสำรและหลักฐำนที่ยื่นนี้
ถูกต้องและเป็นควำมจริงทุกประกำร
ประทับตราบริษัทฯ

ลงชื่อ..................................................................ผู้ขอ
(……..…..................................………..……….)
(................./................/................)

(ถ้ามี)
สำหรับเจ้ำหน้ำที่
วันที่ได้รับแบบคำขอ:
หมำยเหตุ:

CAAT-AGA-AL-003

ตำแหน่ง:

ลงชื่อ:

แบบใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบินสำธำรณะ แนบท้ำยประกำศ กพท. เรื่อง แบบคำขออนุญำตจัดตั้งสนำมบินฯ ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่. ……………..
No. …………………

สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND
ใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบินสำธำรณะ
PUBLIC AERODROME ESTABLISHMENT LICENCE
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
อนุญำตให้
By virtue of section 51 of Air Navigation Act B.E. 2497 (1954)
the Competent Official by the approval of the Minister of Transport
issues this licence to
(ชื่อบริษัท – Name of company)
จัดตั้งสนำมบิน
to establish this aerodrome
(ชื่อสนำมบิน – Name of an Aerodrome)
(สถำนที่ พิกัดละติจูด/ลองจิจูด – Location : Latitude/Longitude)
ทั้งนี้ ผู้รับอนุญำตต้องดำเนินกิจกำรสนำมบินตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดแนบท้ำยใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบินนี้ และต้องปฏิบัติตำม
คู่มือสนำมบินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
The holder of this licence shall operate the aerodrome under the conditions and limitations attached to this
licence and shall also comply with the aerodrome manual approved by Director General of the Civil Aviation Authority
of Thailand.
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญำตนี้ หำกปรำกฏว่ำผู้ได้รับ อนุญำตฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง
คู่มือกำรดำเนินงำนสนำมบินอนุญำต เงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กำหนดไว้ หรือเหตุอื่นตำมกฎหมำย
The Competent Official may suspend or revoke this licence if it appears that the holder of this licence violates
or fails to comply with the related Ministerial Regulations, the aerodrome manual, or the conditions or limitations on
operations specified by the competent official or any other grounds as set out by laws.

ให้ไว้ ณ วันที่ …………………………………….….………………
Given On ……………………………………….….………………
...................................................................
(………………………………………………..……………….)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand
The Competent Official

แบบใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบินส่วนบุคคล แนบท้ำยประกำศ กพท เรื่อง แบบคำขออนุญำตจัดตั้งสนำมบินฯ ประกำศ ณ วันที่ 15 มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เลขที่. ……………..
No. …………………

สำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND
ใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบินส่วนบุคคล
PRIVATE AERODROME ESTABLISHMENT LICENCE
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ ๕๑ แห่งพระรำชบัญญัติกำรเดินอำกำศ พ.ศ. ๒๔๙๗
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่โดยอนุมัติรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
อนุญำตให้
By virtue of section 51 of Air Navigation Act B.E. 2497 (1954)
the Competent Official by the approval of the Minister of Transport
issues this licence to
(ชื่อบริษัท – Name of company)

จัดตั้งสนำมบิน
to establish this aerodrome
(ชื่อสนำมบิน – Name of an Aerodrome)
(สถำนที่ พิกัดละติจูด/ลองจิจูด – Location : Latitude/Longitude)
ทั้งนี้ ผู้รับอนุญำตต้องดำเนินกิจกำรสนำมบินตำมเงื่อนไขและข้อจำกัดแนบท้ำยใบอนุญำตจัดตั้งสนำมบินนี้ และต้องปฏิบัติตำม
คู่มือสนำมบินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
The holder of this licence shall operate the aerodrome under the conditions and limitations attached to this
licence and shall also comply with the aerodrome manual approved by Director General of the Civil Aviation Authority
of Thailand.
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่อำจพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญำตนี้ หำกปรำกฏว่ำผู้ได้รับ อนุญำตฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมกฎกระทรวง
คู่มือกำรดำเนินงำนสนำมบินอนุญำต เงื่อนไขหรือข้อจำกัดเกี่ยวกับกำรดำเนินงำนที่พนักงำนเจ้ำหน้ำที่กำหนดไว้ หรือเหตุอื่นตำมกฎหมำย
The Competent Official may suspend or revoke this licence if it appears that the holder of this licence violates
or fails to comply with the related Ministerial Regulations, the aerodrome manual, or the conditions or limitations on
operations specified by the competent official or any other grounds as set out by laws.
ให้ไว้ ณ วันที่ …………………………………….….………………
Given On ……………………………………….….…………….
...................................................................

(………………………………………………..……………….)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่
Director General of the Civil Aviation Authority of Thailand
The Competent Official

