ฝ่ายสมควรเดินอากาศและวิศวกรรมการบิน
333/105 อาคารหลักสี่พลาซ่า ถนนกาแพงเพชร 6
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่พลาซ่า กรุงเทพฯ
10210 โทร. 0 2568 8840

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 CERTIFICATE OF REGISTRTATION
คำรองขอใบสำคัญกำรจดทะเบียนอำกำศยำน
คำแนะนำ (Instruction):
กรุณากรอกคาร้องให้ครบถ้วนด้วยภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ จากนั้นนาส่งคาร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายัง กพท. หรือยื่นผ่า นระบบ EMPIC
(Please complete all parts of this form in English with BLOCK CAPITALS and submit to CAAT or via EMPIC)

1. เครื่องหมำยสัญชำติและทะเบียนที่ผู้ขอได้จองไว้แล้ว (Reserved registration mark)
หากไม่ได้จองให้เว้นว่าง (If you didn’t reserve, left blank)

HS- หรือ (or) U-กรณีอากาศยานเบาพิเศษ / Ultra light
2. รำยละเอียดอำกำศยำน (Aircraft detail)

แบบรับรองอากาศยาน (Type Certificate no.)

หากไม่มีให้เว้นว่าง (If no Type Certificate, left blank)

ชื่อของผู้สร้าง (Name of Manufacture)
ที่อยูข่ องผู้สร้าง (Address of Manufacture)
วัตถุประสงค์การใช้อากาศยาน (Proposed Purpose)
เพื่อการพาณิชย์/ส่วนบุคคล หรืออื่นๆ โปรดระบุ (Commercial/Private or others)
ประเภทอากาศยาน (Category of Aircraft)  เครื่องบิน (Aeroplane)  อากาศยานปีกหมุน (Helicopters)
 บัลลูน (Balloons)
 อื่นๆ โปรดระบุ (Others)………………………….
แบบอากาศยาน (Aircraft Type and Model)
หมายเลขชุดที่ผู้สร้างกาหนด (Aircraft Serial Number)
สร้างเสร็จเมือ่ เดือน/ค.ศ. (Date of Manufacture)
(Month/Year)
ชื่อผู้สร้างเครื่องยนต์ (Engine Manufacturer)

น้าหนักสูงสุดเมื่อบินขึ้น (Maximum Take Off Weight)
กิโลกรัม (Kilograms)
แบบเครื่องยนต์ (Engine Type and Model)

จานวนเครื่องยนต์ (Number of Engine)

2.9
ประเภทเครื่องยนต์ (Category of Engine-Turbo Jet/Turbo
Prop/Piston or others)

หมายเลขชุดของเครื่องยนต์ (Engine Serial Number)
Engine 1 Serial Number………………..………………….………………..…………………. Engine 2 Serial Number………………..………………….………..……………..………………….
Engine 3 Serial Number………………..………………….………………..…………………. Engine 4 Serial Number……………..………………….………….……..………….……………….
ชื่อผู้สร้างใบพัดและแบบใบพัด (Propeller Manufacturer and Model)
หมายเลขชุดของใบพัด (Propeller Serial Number)
Propeller 1 Serial Number………………………………………..…..………….………… Propeller 2 Serial Number………………..………………….………………..………………….
จานวนผู้โดยสารทีบ่ รรทุกได้ (Maximum Passengers Carried)
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ชื่อเจ้าของอากาศยาน (Name of Owner)
ที่อยู่ของเจ้าของอากาศยาน (Address of Owner)

อากาศยานลานีเ้ คยจดทะเบียนในประเทศไทยหรือไม่
(Has the Aircraft been previously registered in Thailand?)

อากาศยานเครือ่ งนีเ้ คยจดทะเบียน ณ ที่อื่นใด นอกประเทศไทยหรือไม่
(Has the Aircraft been previously registered in other country?)

 เคย (Yes) ระบุทะเบียน (Registration Mark) ……….……..……
 ไม่เคย (No)
 เคย (Yes) ประเทศ (Country)……….…………..….………………….………
ระบุทะเบียน (Registration Mark)………………………………………….
 ไม่เคย (No)

สถานทีเ่ ก็บตามปกติของอากาศยาน (Aircraft parking place)
3. รำยละเอียดผู้ขอจดทะเบียน (Applicant detail)
ชื่อผู้ขอจดทะเบียน (Name of applicant)
ที่อยู่ผู้ขอจดทะเบียน (Address of applicant)
ขอจดทะเบียนในฐานะ (Registered as)
 เจ้าของ (Owner)  ผู้ครอบครอง (Possessor)
ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address)
เบอร์โทรศัพท์ (Telephone Number)
4. กรณีอำกำศยำนเบำพิเศษ กรุณำระบุสังกัด - สมำคม/ชมรม/มูลนิธิ/หน่วยงำนรำชกำร

(For Ultra-light, please specify name of member of Flying/Club/Group/Foundation/ Government Unit/State
Enterprise)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการที่แจ้งไว้ในคาร้องนี้เป็นความจริงทุกประการ
I declare that the information provided herein and documents submitted with this application are true in every respect.

………….………………………….
วันที่ยื่นคาร้อง (Date of Applicant)

…..…………………………….………………………………….
…………………………………………………………………………….
ลายมือชื่อผู้ขอ (Name and Signature of Applicant)

……….……….………………………….
ตาแหน่ง (Title)

เอกสารและหลักฐานที่ผู้ขอต้องเตรียมให้เจ้าหน้าที่พจิ ารณาประกอบการจดทะเบียน โปรดทาเครื่องหมายในช่องว่าง
(All required additional documentation. Tick on the applicable boxes below.)
❑ 1. หนังสือร้องขอและคาร้องขอจดทะเบียนอากาศยานครบถ้วนและถูกต้อง
(Intention letter and Application form completed correctly)
❑ 2. หนังสือแจ้งผลการจองทะเบียนอากาศยาน (ถ้ามี) (Form: AIR-FM-CER-CR-201 Confirmation of reservation of
registration mark from CAAT) (If any)
❑ 3.1 เอกสารหลักฐานแสดงว่ามีกรรมสิทธิ์ในอากาศยานหรือมีสิทธิครองครองในอากาศยานที่ขอจดทะเบียน
(Document shown ownership in aircraft or possession in aircraft)
❑ 3.2 เอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ของผู้ให้เช่าอากาศยาน เช่น หลักฐานการซื้อขายหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าผู้ให้เช่า
อากาศยานมีสิทธิ์นาอากาศยานมาทาการเช่า (Proprietary document from lessor i.e. aircraft bill of sale or other
document shown lessor right for leasing)
❑ 3.3 กรณีที่ ผู้ขอจดทะเบียนอากาศยาน หรือ ผู้มีอานาจจัดการแทนนิติบุคคล มิได้เป็นผู้ดาเนินการด้วยตนเอง จะต้องมี

หนังสือมอบอานาจให้เป็นผู้ดาเนินการแทนเกี่ยวกับการจดทะเบียนอากาศยานและออกใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
(In case of Applicant or Person in company authority, are not shown, authorize person must carried power of
attorney to process for Aircraft Registration and Certificate of Airworthiness)
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❑ 4. หลักฐานการถอนทะเบียนอากาศยานจากรัฐเจ้าของทะเบียนเดิม หรือหลักฐานยืนยันว่าไม่เคยจดทะเบียนจากรัฐผู้ผลิต
อากาศยาน (Confirmation of Cancellation from the Foreign Registry or any document prove that the aircraft has not
been registered)
❑ 5. เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนเป็นตามข้อกาหนดของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 27
- แผ่นแสดงเอกลักษณ์แผ่นหนึ่งจะต้องทาด้วยโลหะทนไฟ (Fireproof metal for identification plate)
- ให้เขียนสีไว้บนอากาศยานหรือวิธีอื่นใดที่มีความถาวร เท่าเทียบกัน (To be painted on aircraft or other equal way)
ขนาดของเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน จะมีส่วนสูงเท่ากัน (Size of nationality and registration mark must be the
same height)
❑ 6.1 กรณีที่ผู้ขอเป็นบุคคลธรรมดา ให้แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
(In case of individual person, Submit the copy ID card)
❑ 6.2 จดทะเบียนในนามบริษัทจากัด หรือ นิติบุคคล (In case of register as Company or Juristic persons)
- หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และรายชื่อกรรมการของบริษัท
(Registrar credentials shown Corporate registration and list of corporate names)
- หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์ (Memorandum of association and Published Regulations)
- บัตรประจาตัวประชาชนของกรรมการของบริษัท (Identification card of company board)
- บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น แสดงสัญชาติและจานวนหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นมีอยู่ในวันยื่นคาขอ (List of shareholders shown
Nationality and amount of shareholder at registration date)
❑ 6.3 จดทะเบียนในนามสมาคม (In case of register as Association Registration Holder)
- หนังสือรับรองของนายทะเบียนสมาคม แสดงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (Registrar credentials shown Association
registration)
- ข้อบังคับของสมาคม ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการการบินพลเรือน
(Association regulation, which approved by CAAT)
- สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการสมาคม (Copy of Identification card of Association board)
❑ 6.4 หน่วยราชการหรือรัฐวิสาหกิจ (In case of Government and State enterprise)
- เอกสารที่แสดงการจัดตั้งนิติบุคคล (Document shown Corporate registration)
- สาเนาบัตรประชาชนของหัวหน้าหน่วยงาน (Identification card of Head of Department)

สำหรับเจ้ำหน้ำที่ (Official use only)
❑ 1. หลักฐานการชาระเงินค่าธรรมเนียม (Proof of fee payment)
❑ 2. ในกรณีเป็นผู้ขอจดทะเบียนในฐานะผู้มีสิทธิครอบครอง (มาตรา 30) In case of Register as possessor (section 30)
หลักฐานการได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยให้จดทะเบียนไทย

(Evidence or document of acceptance from Director of General, CAAT for THAI registration aircraft)
❑ 3. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติและเอกสารประกอบคาขอครบถ้วน (The qualified and document has been proved)
❑ 4. ได้ตรวจอากาศยานแล้วเป็นตามข้อกาหนดของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ฉบับที่ 27 (Aircraft physical
check found satisfactory and comply with Requirement of the Civil Aviation Authority of Thailand Issue 27)

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ (Name of Inspector)…………………………………………….
ตาแหน่ง (Position)…………………………………………..
วันที่ (Date)…………………………..
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