ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกาแพงเพชร 6
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Airworthiness and Aircraft Engineering Dept.
333/105 Lak Si Plaza, Khamphaeng Phet 6 Rd.,
Talat Bang Khen, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0 2568 8840

APPLICATION FOR DEREGISTRATION OF AIRCRAFT
คำร้องขอถอนทะเบียนอำกำศยำน
คำแนะนำ (Instruction):
กรุณากรอกคาร้องให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ จากนั้นนาส่งคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง กพท. หรือยื่นผ่านระบบ EMPIC
(Please complete all parts of this form in English with BLOCK CAPITALS and submit to CAAT or via EMPIC)
1. เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนที่ต้องการจะถอน (Registration Mark which applied to be deregistration)

HS-

หรือ (or)
2. รำยละเอียดอำกำศยำน (Aircraft detail)
ชื่อของผู้สร้าง (Name of Manufactures)
แบบอากาศยาน (Aircraft Type and Model)

U- กรณีอากาศยานเบาพิเศษ / Ultra light
เลขหมายชุดที่ผู้สร้างกาหนด (Aircraft Serial Number)

3. รำยละเอียดผู้ขอถอนทะเบียน (Applicant detail)
ชื่อและที่อยู่ ผู้ขอถอนทะเบียน
(Name and address of applicant)
ชื่อและที่อยู่บริษัท / องค์กร / สังกัด
(Name and address of organization)
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail address)
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone number)
4. รำยละเอียดเจ้ำของอำกำศยำน (Owner detail)
ชื่อและที่อยู่ เจ้าของอากาศยาน
(Name and address of owner)
5. เหตุผลในกำรถอนทะเบียน (Reason of deregistration)
❑ อากาศยานไม่ได้ใช้งาน (No longer used as an aircraft)
❑ จาหน่ายอากาศยาน (Sell)
❑ ส่งออก (export)
❑ อากาศยานถูกทาลาย (Aircraft destroyed)
❑ อื่นๆ โปรดระบุ (Other reason please specify………………………………………………….)
❑ อากาศยานถูกขโมย (Aircraft stolen)
6. วันและเวลำที่ต้องกำรจะถอนทะเบียน (Date and time of deregistration)
7.ประเทศที่รับจดทะเบียนอำกำศยำนต่อ (Importing country of the aircraft)
ชื่อและที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้ติดต่อ (Name and e-mail address of contact person)
ข้อมูลที่จาเป็น (Must be filled up)
1. ข้าพเจ้าได้อ่านและทาความเข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการถอนทะเบียนอากาศยาน จึงขอถอนทะเบี ยนอากาศยานดังกล่าวข้างต้น และขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้
ในค าร้ อ งนี้ เป็ น ความจริ ง ทุ ก ประการ (I hereby declare all requirement and guidance concerned for deregistration of an Aircraft have been read,
understood and accepted. Then apply for the deregistration of aircraft and I hereby certify that all statements in this application are true and correct)
2. ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าอากาศยานที่ขอถอนทะเบียนข้างต้นไม่มีหนี้สินหรือพันธะผูกพันใดๆ กับข้าพเจ้าและ/หรือบริษัทฯ (I hereby certify an aforementioned aircraft
have not liability and obligation under selves and/or company responsibility).

…………………………………………

………………………………………….…

………………………………………

วันที่ยื่นคาร้อง (Date of Application)

ลายมือชื่อผู้ขอ (Signature of applicant)

ตาแหน่ง (Title)
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APPLICATION FOR DE-REGISTRATION OF AIRCRAFT
เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอต้องเตรียมให้เจ้าหน้าที่พิจารณาประกอบการถอนทะเบียน โปรดทาเครื่องหมายในช่องว่าง
(All required additional documentation. Tick the applicable boxes below.)
❑
❑
❑

1. หนังสือร้องขอและคาร้องขอถอนทะเบียนอากาศยานครบถ้วนและถูกต้อง
(Intention letter and Application form completed correctly)
2. เอกสารที่ยืนยันว่าผู้ขอถอนทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิถูกต้องตามกฎหมายให้สามารถถอนทะเบียนได้
(The document proved that the applicant has right to deregistration of aircraft)
3. กรณีที่ ผู้ขอถอนทะเบียนอากาศยาน หรือ ผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล มิได้เป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเอง จะต้องมี หนังสือ
มอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการแทนเกี่ยวกับการถอนทะเบียนอากาศยาน
(In case of Applicant or Person in company authority, are not shown, authorize person must carried power
of attorney to process for deregistration of aircraft)
สาหรับเจ้าหน้าที่ (Official use only)

❑

1. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคาขอครบถ้ วนถูกต้อง เห็นว่ามีข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุให้ถอนทะเบียนได้
(The qualified and document has been proved for deregistration)
ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (Name of Inspector)…………………………………………….
ตาแหน่ง (Position)…………………………………………..
วันที่ (Date)…………………………..
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