เขียนที่.................................................
……………………………………………………..
วันที่.....................................................
หนังสือรับรอง
ข้าพเจ้า........................................................................................................... ผู้ยื่นคาร้องขอ
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ตามประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่ง ไม่ มี
นั ก บิ น ประเภทอากาศยานที่ ค วบคุ ม การบิ น จากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่ อ ส านั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่ ง ประเทศไทย ขอรับ รองว่า ข้า พเจ้า เป็น ผู ้ม ีค ุณ สมบัต ิค รบถ้ว น และไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า ม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ
ไม่เคยต้องโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
ยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

ลงชื่อ………………………………………..…ผู้รับรอง
(…………………………………………..)

คาเตือนของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ผู้ ข อขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น ผู้ บั ง คั บ หรื อ ปล่ อ ยอากาศยานซึ่ ง ไม่ มี นั ก บิ น ประเภทอากาศยานที่ ค วบคุ ม การบิ น
จากภายนอกต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง การแจ้ง ข้อความเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสาคัญ
อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญาต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ และหากความปรากฏต่อสานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทยในภายหลังว่าข้อมูลที่ผู้ขอได้แจ้งตามหนังสือฉบับนี้ไม่ตรงตามความเป็นจริง จะถือว่า
ผู้ขอขาดคุณสมบัติและไม่เคยเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินฯ มาก่อน
ซึ่งหากมีการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินดังกล่าว ย่อมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกิน หนึ่งปี หรื อปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

Written at...........................................
……………………………………………………..
Date.....................................................

SELF - DECLARATION FORM
I, .........................................................................................................., the applicant of
Unmanned Aircraft Pilot in the Category of Remotely Piloted Aircraft under the Announcement
of the Ministry of Transport on Rules to Apply for Permissions and Conditions to Control and
Launch Unmanned Aircraft in the Category of Remotely Piloted Aircraft B. E. 2558 (A. D. 2015),
hereby, declare the Civil Aviation Authority of Thailand ( CAAT) that I meet the required
qualification, and without prohibited characteristics from either of the following;
Not a threat to the national security.
Never been sentenced by the final judgement to imprisonment for an
offense under the law on narcotics or customs.
I, hereby, confirm that all above information is true and correct.

Signature………………………………………..…
(…………………………………………..)

Attention from the Civil Aviation Authority of Thailand
Applicant of the Unmanned Aircraft Pilot in the Category of Remotely Piloted Aircraft must
provide true information. Reporting false information (making false statement) or withholding
importance fact from competent officer may consider a criminal offense, according to virtue
of section 137 of the Criminal Code, and shall be imprisoned not more than 6 months or fined
not more than 1,000 baht, or both. If it is proven that false information is given to CAAT, the
pilot will be disqualified, and shall be voided from the beginning. In the effect, the control or
launch of unmanned aircraft shall be violate the virtue of section 24 of the Air Navigation Act
B.E. 2497, and subject to sentenced not more than 1 year or fined not more than 40,000 baht,
or both.

