คำร้องขอออกใบแทน / กำรแก้ไขข้อมูลใบอนุญำตผู้ประจำหน้ำที่
Application for Reissue / Change Information of Personnel Licence

1. ชื่อ และชื่อสกุล (Name and Surname)

เลขทีบ่ ัตรประชาชน (ID Card Number)
หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (Passport Number)

2. อาชีพ (Occupation)
Email Address
สถานที่ทางานของผู้ขอ (Office of Applicant)
ประเภทใบอนุญาต (Type of Licence)


เลขที่ (Licence No.)

3. หลักฐานที่แนบมาพร้อมกับคาขอ (กาเครื่องหมาย  ในข้อที่เกี่ยวข้อง) - Related Documents Attached Herewith
❑ กรณีสูญหาย  แนบใบแจ้งความจากสถานีตารวจ (In case of Licence Loss – Notify)
❑ กรณีชารุด  แนบใบอนุญาต/ใบรับรองที่ชารุด (In case of Mutilation Licence - Licence Worn Out)
❑ กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อ -ชื่อสกุล  แนบสาเนาบัตรประชาชน และเอกสารเปลี่ยนแปลงชื่อ -ชื่อสกุล (In case of
Amendment of Name-Surname - a Copy of ID Card and Documents Changing Name-Surname)
❑ กรณีแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนใบอนุญาตฯ (โปรดระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
❑ กรณีเปลี่ยนแปลงการบันทึกศักยให้เป็นไปตามประกาศ กพท. เรื่อง การบันทึกศักย จะต้องแนบเอกสารดังนี้

 สาเนาใบอนุญาตนักบิน นายช่างภาคพื้นดิน และพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่
 สาเนาใบสาคัญแพทย์ทยี่ ังมีผลใช้บังคับตามชั้นของประเภทใบอนุญาต (เฉพาะใบอนุญาตนักบิน และพนักงานควบคุมจราจรทางอากาศ)
 เอกสารแสดงความสามารถ / ประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่ที่เหมาะสมกับอากาศยานที่ขอรับการบันทึกศักย
อย่างใดอย่างหนึ่ง
 1. ผลการทดสอบภาคปฏิบัติ (Skill Test/Pactical Test) โดยผู้ทดสอบภาคอากาศนักบิน (Designated Check
Pilot : DCP) หรือผู้ตรวจสอบด้านการบิน (inspector) ที่ได้รับมอบหมายจาก กพท. หรือผู้ที่ได้รับอนุญาต
ให้ทาการทดสอบภาคปฏิบัติแทน กพท. หรือ
 2. สาเนาสมุดปูมนักบิน (Log Book) หรือสมุดปูมอากาศยาน (Aircraft Log) ที่มีตราประทับจากหน่วยงาน /
ต้นสังกัด หรือเอกสารหลักฐานแสดงประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจากผู้มีอานาจของหน่วยงานต้นสังกัด
ที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติหน้าที่กับอากาศยานที่ประสงค์จะขอบันทึกศักย อย่างน้อย 100 ชั่วโมง
สาหรับใบอนุญาตนักบิน หรือ 180 Task /6 เดือน สาหรับใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน หรือ
 3. ประสบการณ์อื่นตามที่ผู้อานวยการเห็นชอบโดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณาที่แสดงให้เห็นถึง
ทักษะและความชานาญที่เหมาะสมกับประเภทอากาศยาน และศักยทาการที่ขอบันทึก
❑ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดา ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน จานวน 3 รูป เฉพาะใบอนุญาตนายช่างภาคพื้นดิน
และใบอนุญาตพนักงานอานวยการบิน (3 photos, 1-inch size, No Cap and Dark Glasses and Taken within the
Last Six Months - Only AMEL and FOO Licence)
❑ อื่นๆ (โปรดระบุ)
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หมายเหตุ / Remark :
1. ให้กรอกข้อความภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษให้ชัดเจน (Shall be clearly filled out in Thai or English)
2. สาเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสาเนาโดยผู้ขอ (All copies of documents must be certified by applicant)
3. ผู้ขอฯ อนุญาตให้ กพท. เผยแพร่ข้อมูลของผู้ขอฯ กับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับกิจการการบินพลเรือน เช่น คณะกรรมการ
สอบสวนกรณีอันเกี่ยวกับอุบัติเหตุของอากาศยานในราชอาณาจักร เป็นต้น เพื่อให้การดาเนินการเป็นไป ตามกฎหมายและ
อ านาจของ กพท. ที่ ไ ด้ รั บ (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)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายละเอียดที่ กรอกข้างต้น และเอกสารประกอบการพิจารณาเพื่อขอใบแทน / การแก้ไขข้อมูล
ใบอนุญาตฯ เป็นจริงทุกประการ (I certify that the details filled above and supporting documents for requesting
reissue / change information of personnel licence are true in all respects)

/

/

วันที่ยื่นคาร้อง (Date of Submission)
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(

)

ลายมือชื่อผู้ขอ (Signature of Applicant)
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