คำร้องขอสอบภำคปฏิบัติและขอใบอนุญำตพนักงำนอำนวยกำรบิน
Application for Practical Test and Issue of Flight Operations Officer Licence
เลขบัตรประชาชน (ID Card Number)

1. ชื่อ และนามสกุล

หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number)

Name and Surname
2. รายละเอียดส่วนบุคลล (Personal Details)
วัน เดือน ปี เกิด (Date of Birth : DD/MM/YYYY)
สัญชาติ (Nationality)

/

/

(อายุต้องไม่ต่ากว่า 21 ปีบริบูรณ์ ในวันออกใบอนุญาตฯ)

ที่อยู่ของผู้ขอที่ระบุในใบอนุญาตเป็นภาษาอังกฤษ (Address of Applicant)



E-Mail Address
อาชีพ (Occupation)

สถานที่ท่างาน (Office of Applicant)

3. ผู้รับแจ้งกรณีฉุกเฉิน (Person to be Notified in Emergency)



E-Mail Address
4. มีความประสงค์จะขอสอบภาคปฏิบัติและขอใบอนุญาตพนักงานอ่านวยการบิน
ผ่านสอบภาคทฤษฎีตามประกาศ กพท. ที่

ครั้งที่

ลงวันที่

ชื่อสถาบันฝึกอบรม (Name of ATO - If any)
หลักสูตรที่เข้ารับการฝึกอบรม (Training Course – If any)
5. รายละเอียดความช่านาญตามที่ก่าหนดใน กบร.89
5.1 ประสบการณ์ในหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการอ่านวยการบินในระยะเวลา 3 ปี ก่อนยื่นค่าขอนี้ (Other experiences concerning the
Flight Operations during the three years preceding the date of this application)
 นักบิน (Pilot)

 พนักงานอุตุนิยมวิทยา (Meteorologist)

 พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ (ATC)

 พนักงานวิทยุประจ่าอากาศยาน (Flight Radio Operator)

5.2 ความช่านาญ
ได้ปฏิบตั ิงานในต่าแหน่งผู้ช่วยพนักงานอ่านวยการบิน ภายใต้การก่ากับดูแลของผู้มีใบอนุญาตพนักงานอ่านวยการบิน ตั้งแต่
ถึง
ก่อนวันที่ยื่นค่าขอ ตั้งแต่
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โดยได้ปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน
ถึง
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6. ได้แนบมาพร้อมนี้ (Enclosed herewith)
❑ ส่าเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (Certified true copy of ID Card or Passport)
❑ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก และแว่นตาด่า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ่านวน 3 รูป รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว ไม่สวม
หมวก และแว่นตาด่า ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จ่านวน 3 รูป (3 photos, 1-inch, no cap and dark glasses and taken within the
last six months)
❑ ส่าเนาประกาศนียบัตรจบหลักสูตรพนักงานอ่านวยการบินที่ กพท. รับรอง (Certified true copy of certificate of completion of
FOO Course)
❑ หนังสือรับรองจากหน่วยงาน/สถาบันฝึกอบรม ที่ลงนามโดยผู้มีอ่านาจลงนาม พร้อมตราประทับ ว่าจบหลักสูตรพนักงานอ่านวยการบิน
โดยแสดงคุณสมบัติความช่านาญตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือนฉบับที่ 89 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ่า
หน้าที่ (Letter from organization about applicant’s completion of basic training and specialized training showing
qualifications and skills in accordance with RCAB No. 89)
❑ กรณีใบอนุญาตฯ หมดอายุมากกว่า 4 ปี เพิ่มเติมเอกสารดังนี้
❑ ส่าเนาใบอนุญาตฯ เดิม (Copies of FOO Licence)
❑ หนังสือรับรองการไม่ปฏิบัติการบินในช่วงระยะเวลาที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ (Letter of non-operation during the period
when the licence expires)
❑ อื่นๆ (โปรดระบุ)
หมายเหตุ / Remark :
1. ให้กรอกข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน (Shall be clearly filled out in Thai or English)
2. ส่าเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองส่าเนาโดยผู้ขอ (All copies of documents must be certified by applicant)
3. ผู้ขอฯ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก่าหนดไวในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 89 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ่าหน้าที่
และข้อก่าหนด กพท. ฉบับที่ 15 และ 36 ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจ่าหน้าที่ฯ ส่าหรับกรณีเอกสารหลักฐานไม่เพียงพอต่อการพิจารณา
เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมส่าหรับการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตฯ ทั้งนี้ ณ วันที่ออกใบอนุญาตผู้ขอฯ จะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วน
ตามระเบียบ กพท. ว่าด้วยการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศ พ.ศ.2562 โดยผู้ขอฯ จะต้องยื่นขอออกใบอนุญาตฯ ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่สอบภาคปฏิบัติแล้วเสร็จ และผลสอบภาคทฤษฎียังคงมีอายุ (Applicants must have qualifications and skills as specified in
RCAB No.89 and Requirement of CAAT No.15 and 36 In case of insufficient documents and evidence for consideration, Officials may
request additional documents or evidence. However, on the date of issuance of the permit, the applicant must possess all the
qualifications according to the Rules of CAAT on Theoretical and Practical Examination of Air Navigation B.E. 2562. A licence must be
applied within 6 months after the completion of the practical exam and the theoretical exam results are still valid)
4. ผู้ขอฯ อนุญาตให้ กพท. เผยแพร่ข้อมูลของผู้ขอฯ กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือน เช่น คณะกรรมการสอบสวนกรณีอันเกี่ยวกับ
อุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร เป็นต้น เพื่อให้การด่าเนินการเป็นไปตามกฎหมายและอ่านาจของ กพท. ที่ได้รับ (According to law,
regulations and authority of CAAT, an applicant shall grant permission to CAAT to share applicant’s information with
appropriate civil aviation agencies, such as Aircraft Accident Investigation Committee of Thailand)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่กรอกข้างต้น และเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอรับใบอนุญาตผู้ประจ่าหน้าที่ เป็นจริงทุกประการ โดย
เป็นไปตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 89 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจ่าหน้าที่ (I certify that the details filled
above and supporting documents for obtaining a personnel licence are true in all respects and meet requirements in RCAB No. 89)

/

/

วันที่ยื่นค่าร้อง (Date of Submission)
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(

)
ลายมือชื่อผู้ขอ (Signature of Applicant)
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สาหรับเจ้าหน้าที่ (Official Use Only)
เรียน ผจก.PEL. / พนักงานเจ้าหน้าที่
❑ ได้ตรวจสอบแล้ว เอกสารประกอบค่าขอครบถ้วน
❑ เอกสารหลักฐานประกอบค่าขอไม่สมบูรณ์ (ระบุ)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ
วันที่

ค่าออกใบอนุญาตพนักงานอ่านวยการบิน (FOO) 2,000.- บาท
เลขที่

เล่มที่

วันที่ช่าระเงิน

วันที่ออกใบอนุญาต
ผู้ออกใบอนุญาต
วันที่

ประสบการณ์ ตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 89 จะต้องมีความช่านาญส่าหรับการยื่นขอใบอนุญาตพนักงานอ่านวยการบิน ดังนี้
1. มีความช่านาญ ดังนีแ้ ล้วแต่กรณี
1.1 ให้บริการเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ไม่ว่าจะเป็นแต่ละประเภทโดยล่าพังหรือหลายประเภทรวมกัน ดังต่อไปนี้ โดยมี
เงื่อนไขว่า ถ้าเป็นความช่านาญรวมกันระยะเวลาให้บริการประเภทใดประเภทหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งปี โดย
1.1.1 เป็นผู้ประจ่าหน้าที่ในอากาศ (Flight crew member) ในการขนส่งทางอากาศ หรือ
1.1.2 เป็นเจ้าหน้าที่อุตุนิยมวิทยาซึ่งปฏิบัติงานในองค์กรซึ่งอ่านวยการบินให้กับการขนส่งทางอากาศ หรือ
1.1.3 เป็นพนักงานควบคุมการจราจรทางอากาศ หรือคนอ่านวยการ (Supervisor) ด้านเทคนิคของพนักงานอ่านวยการบิน
หรือในระบบการปฏิบัติการบินขนส่งทางอากาศ
หรือ
1.2 ท่าหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานอ่านวยการบินของการขนส่งทางอากาศ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปี หรือ
1.3 จบหลักสูตรพนักงานอ่านวยการบิน (FOO) จากหลักสูตรพนักงานอ่านวบการบินที่ กพท. รับรอง
2. จะต้องปฏิบัติงานในต่าแหน่งผู้ช่วยพนักงานอ่านวยการบิน ภายใต้การก่ากับดูแลของผู้มีใบอนุญาตพนักงานอ่านวยการบิน
เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันท่างาน ภายในระยะเวลาหกเดือน ณ วันยื่นค่าขอ
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