คํารองขอสอบภาคทฤษฎีและขอเทียบโอนใบอนุญาตนายชางภาคพื้นดินหรือศักยทําการ
Application for conversion of a foreign aircraft maintenance engineer licence or type rating
เลขบัตรประชาชน (ID Card Number)

1. ชื่อ และนามสกุล
Name and Surname

หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number)

2. ที่อยูของผูขอ
2. Address of Applicant
E-Mail Address
3. อาชีพ (Occupation)


สถานที่ทํางานของผูขอ (Office of Applicant)



E-Mail Address
4. สัญชาติ (Nationality)

เชื้อชาติ (Race)

5. วัน เดือน ป เกิด (Date of Birth : DD/MM/YYYY)
สถานที่เกิด (Place of Birth) : จังหวัด (Province)

/

/
ประเทศ (Country)

6. ผูรับแจงกรณีฉุกเฉิน (Person to be notified in emergency)
E-Mail Address



7. รายละเอียดในใบอนุญาตฯ (Licence Detail)
Licence issuing State
Full licence number
Date of licence issue (DD/MM/YYYY)
Restrictions listed on licence (if Applicable)
Aircraft Type Rating
Aircraft Type Rating
Aircraft Type Rating
8. รายละเอียดประสบการณการทํางาน (Enter your experience in the section appropriate for the licence category and level
sought)
8.1 ภายในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอ ขาพเจามีการปฏิบตั ิงานตามศักยทําการอากาศยานเฉพาะแบบ
(ระบุ Type Rating) กับอากาศยานทีจ่ ดทะเบียนในรัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือประเทศที่ไดทําความ
ตกลงกับประเทศไทย (Experience with Specific Aircraft Type Rating) ไมนอยกวา 6 เดือน ตั้งแต
ถึง
(ระบุ DD/MM/YY) หรือ
8.2 ภายในระยะเวลา 24 เดือน นับจากวันที่ยื่นขอ ขาพเจามีการปฏิบตั ิงานตามศักยทําการอากาศยานเฉพาะแบบ
(ระบุ Type Rating) กับอากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือประเทศทีไ่ ดทํา
ความตกลงกับประเทศไทย (Experience with Specific Aircraft Type Rating) จํานวน
งาน (≥ 180 Tasks)
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11. ไดแนบมาพรอมนี้ (Enclosed herewith)
 สําเนาใบอนุญาตผูประจําหนาที่ฯ ที่ออกใหโดยรัฐภาคีฯ มีผลบังคับใช (Copies of Valid Personnel Licence issued by Contracting
State) พรอมใบอนุญาตฯ ฉบับจริง
 สําเนาหนังสือเดินทาง หรือ สําเนาบัตรประชาชน (Certified Copy of Passport or ID Card)
 สําเนาสมุดบันทึกปฏิบัติการบํารุงรักษาอากาศยาน (Certified Copy of Maintenance Log Book)
 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 นิ้ว ไมสวมหมวก และแวนตาดํา ถายไวไมเกิน 6 เดือน จํานวน 3 รูป (3-1 inch uncapped photographs)
 หนังสือรับรองการเปนพนักงาน / ลูกจางตามสัญญาจาง / เปนสมาชิกขององคกร ของผูไดรับใบรับรองผูดําเนินการเดินอากาศ (Air
Operator Certificate-AOC) หรือ ผูไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือน (Air Operator License-AOL) หรือ ผูไดรับใบรับรอง
สถาบันฝกอบรมดานการบิน ( Approved Training Organization - ATO) หรือ ผูไดรับใบรับรองหนวยซอม (Repair Station Certificate)
ซึ่งจางใหผูขอเทียบโอนมาปฏิบัติหนาที่กับอากาศยานของตน หรือ สมาคม / มูลนิธิ ที่ผูอํานวยการใหความเห็นชอบในระเบียบ กฎเกณฑ
หรือ ขอบังคับเกี่ยวกับการบิน ซึ่งผูขอเทียบโอนเปนสมาชิก และจะทําการบินกับอากาศยานของสมาคม / มูลนิธิ (เฉพาะกรณีบุคคลที่ไมใช
สัญชาติไทย)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
 อื่นๆ (โปรดระบุ)
หมายเหตุ / Remark :
1. ใหกรอกขอความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหชัดเจน (Shall be clearly filled out in both Thai & English)
2. สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย (กพท.) จะไมคืนคาธรรมเนียมการทดสอบที่ไดรับไมวาในกรณีใดๆ และผูย ื่นขอฯ จะตองชําระคาธรรมเนียม
การทดสอบทุกครั้งสําหรับการเขาสอบ โดยจะสามารถเก็บผลสอบรายวิชาไดภายในการสอบครบ 6 ครั้งติดตอกัน หรือภายใน 18 เดือน นับตั้งแตวันที่
เขารับการทดสอบครั้งแรก หรือ สอบวิชาเดียวกัน ภายใน 4 ครั้ง แลวแตกรณีใดจะถึงกอน ทั้งนี้ กพท. จะไมคืนเอกสารใดๆ แกผูยื่นขอฯ (In any case,
The Civil Aviation Authority of Thailand (CAAT) will not refund examination fee and the examination fee must be paid, prior to the
date of examination in order for an applicant to be eligible to take the theoretical examination. An applicant must pass all the
required examination papers within 6 consecutive tests or within a period of 18 months counted from applicant first attempted
an examination or the same subject examination within 4 times, whichever comes first. Otherwise, an applicant shall re-take the
complete set of examination papers. Under no circumstances, CAAT reserves the right to return documentary evidences to the applicant).
3. สําเนาเอกสารทุกฉบับตองรับรองสําเนาโดยผูร องขอ (All copy of documents must be certified by applicant)
4. กรณีเอกสารหลักฐานไมเพียงพอตอการพิจารณา เจาหนาที่อาจขอเอกสาร หรือหลักฐานเพิ่มเติมสําหรับการพิจารณา (In case of insufficient
documents and evidence for consideration, officials may request additional documents or evidences for consideration)
5. ผูยื่นขอฯ จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนดไวในขอกําหนดของสํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย ฉบับที่ 24 วาดวยการขอและการ
เทียบโอนฯ พรอมดวยเอกสารหลักฐานแสดงความชํานาญตามแบบที่สํานักงานกําหนดตามประเภทใบอนุญาตฯ / ศักยทําการที่ขอรับ (Applicants must
complete expertise as specified in the Requirement of CAAT No.24 on qualifications of the applicant with documents showing evidence of
expertise as in the office determined according to the type of license / type rating)
6. ผูสมัครสอบอนุญาตให กพท. เผยแพรขอมูลของผูสมัครสอบกับหนวยงานที่เกี่ยวของ (Authorize CAAT to share applicant’s information with
the operator)
ขาพเจาขอรับรองวารายละเอียดทีก่ รอกขางตน และเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับใบอนุญาตผูประจําหนาที่ เปนจริงทุกประการ โดยเปนไปตาม
ANNEX 1 (I certify that the details filled above and supporting documents for obtaining a personnel license True in all respects and
meets requirement ANNEX1)

/
/
วันที่ยื่นคํารอง (Date of Submission)
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(

)
ลายมือชื่อผูขอ (Signature of Applicant)
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สําหรับเจาหนาที่ (Official use only)

เรียน ผจก.PEL. / พนักงานเจาหนาที่
 ไดตรวจสอบแลว เอกสารประกอบคําขอครบถวน
 เอกสารหลักฐานประกอบคําขอไมสมบูรณ (ระบุ)
คาสมัครสอบภาคทฤษฎี AMEL
500.- บาท/ครั้ง (กรณีพิเศษ) 2,000.- บาท
ครั้งที่
เลขที่
เลมที่ วันที่ชําระเงิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ลงชื่อผูตรวจสอบ
วันที่

วันที่ออก
ใบอนุญาต

คาออกใบอนุญาต
AMEL 2,000 บาท
เลขที่ เลมที่
วันที่ชําระเงิน

บันทึกขอมูล

ผูบันทึก
วันที่

ประสบการณการปฏิบัติหนาที่ โดยผูยื่นขอฯ จะตองมีประสบการณตามประเภทของศักยทําการอากาศยานเฉพาะแบบตามที่ยื่นขอ ดังนี้
ตองมีชั่วโมงการทํางานตามศักยทําการอากาศยานเฉพาะแบบ (Type Rating) กับอากาศยานที่จดทะเบียนในรัฐภาคีแหงอนุสัญญาหรือ
ประเทศที่ไดทําความตกลงกับประเทศไทย ที่บันทึกในสมุดบันทึกปฏิบัติการบํารุงรักษาอากาศยาน (Maintenance Log Book) ไมนอยกวา 6
เดือน หรือ 180 งาน (180 Tasks) ภายในระยะเวลา 24 เดือน
ความรู ผูยื่นขอฯ จะตองมีความรู โดยเขารับการทดสอบภาคทฤษฎีกับ กพท. ดังนี้
1. กฎหมายการเดินอากาศของไทย (Thai Air Law) โดยมีความรูเรื่อง
1.1 กฎและขอบังคับที่เกี่ยวกับผูถือใบอนุญาตนายชางภาคพื้นดิน
1.2 ขอกําหนดวาดวยความสมควรเดินอากาศของอากาศยานที่ใชกับการรับรองความสมควรเดินอากาศ การคงความตอเนื่องของ
ความสมควรเดินอากาศ และการรับรองหนวยซอม
2. สมรรถนะบุคคล (Human Performance) ที่เกี่ยวของกับนายชางภาคพื้นดิน
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