
 
 

 เขียนที่................................................. 

 …………………………………………………….. 

วันที่..................................................... 

 
 หนังสือรับรอง 

 
 ข้าพเจ้า........................................................................................................... ผู้ยื่นค าร้องขอ 

ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก ตามประกาศ
กระทรวงคมนาคม เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตและเงื่อนไขในการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มี
นักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบินจากภายนอก พ.ศ. ๒๕๕๘ ต่อส านักงานการบินพลเรือน 
แห่งประเทศไทย  

          ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้าม
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความม่ันคงของประเทศ 

ไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วย  
ยาเสพติดหรือกฎหมายว่าด้วยศุลกากร 

  

            ข้ าพ เจ้ าขอรั บรองส า เนา เอกสารที่ แนบทุ กฉบั บ  รวมถึ งข้ อความทั้ ง หมด 
ในเอกสารที่แนบดังกล่าวว่าถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ  

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

ค าเตือนของส านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย   

ผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินประเภทอากาศยานที่ควบคุมการบิน 
จากภายนอกต้องแจ้งข้อมูลตามความเป็นจริง การแจ้งข้อความเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอันเป็นสาระส าคัญ
อาจเป็นความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน ตามมาตรา 137 แห่งประมวลกฎหมายอาญา ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และหากความปรากฏต่อส านักงานการบิน 
พลเรือนแห่งประเทศไทยในภายหลังว่าข้อมูลที่ผู้ขอได้แจ้งและส าเนาเอกสารที่แนบ ไม่ตรงตามความเป็นจริงจะ
ถือว่าผู้ขอขาดคุณสมบัติและไม่เคยเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินฯ ซึ่งหาก
ท าการบังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินดังกล่าว ย่อมเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 24 และมีความผิดตาม
มาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
สี่หมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ    
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ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกิจกำร
กระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์  

และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ 

ค ำขอขึ้นทะเบียนเคร่ืองวิทยุคมนำคม 
ส ำหรับอำกำศยำนซ่ึงไม่มีนักบิน 

UAV’S RADIO EQUIPMENT REGISTRATION 

แบบ คท.30 
ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ 

เอกสำรเลขที.่................................ 

ลงวันที.่......................................... 

กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  ให้ถูกต้องครบถ้วน Check mark in the box 
วันท่ี ............ เดือน .............................. พ.ศ. ………….. Date/Month/Year  

วันท่ีครอบครองเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน Date of possession UAV 
 น าเข้าด้วยตนเอง วันท่ี Import by yourself (On date/month/year) ………………………………..………………………..……..……………………. 
 ซื้อจากร้านค้า ตามใบเสร็จ/ใบก ากับภาษี ลงวันท่ี Purchase from ………………………………………………………………………………………… 

(Receipt/Tax invoice on date/month/year) ....................................................................................................................................... 
 น าเข้ามาใช้งานในประเทศเป็นการชั่วคราว ระหว่างวันท่ี Temporary import (For Tourist) ..…………………………………………………..... 

Tourist Visa valid for .......................................... days (From …………………………………………. Until ..........................................................) 

ประเภทอำกำศยำน 
 น้ าหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม Weight less than 2 kg. 

 น้ าหนักเกินกว่า 2 กิโลกรมัแต่ไม่เกิน 25 กิโลกรมั Weight more than 2 kg. but less than 25 kg. 

 น้ าหนักตั้งแต่ 25 กิโลกรัมขึ้นไป Weight more than 25 kg. 

ข้าพเจ้าขอยื่นค าขอขึ้นทะเบียนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้ในอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ I would like to apply for 
UAV’s radio equipment registration with the following information 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ขอขึน้ทะเบียน Section 1, Applicant information 

(1) บุคคลธรรมดำ (1) Natural Person 
ช่ือ Name .................................................. นามสกลุ Surname ...................................................... อาย ุAge ................... ปี 

เลขประจ าตัวบตัรประชาชน Thai Citizen ID ---- เลขหนังสือเดินทาง Passport No. ..................... 
เกิดวันที ่Date of birth ................. เดือน Month .................................. พ.ศ. Year ……….....….. สญัชาต ิNationality.................................... 
อาชีพ Occupation ..............................................ทีอ่ยู่ปัจจุบัน/สามารถติดต่อได้ Contact Address in Thailand ............................................ 
ตรอก/ซอย Alley .............................................. ถนน Street ......................................... ต าบล/แขวง Sub-District ........................................ 
อ าเภอ/เขต District .......................................... จังหวัด Province ........................................ รหัสไปรษณีย์ Postcode .................................. 
โทรศัพทม์ือถือ Mobile ............................................... โทรศัพท ์Phone ............................................ โทรสาร Fax ........................................... 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail .......…...…………….….............................................................................................................................……………… 

(2) นิติบุคคล/ส่วนงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำร หรือหน่วยงำนของรัฐ ซ่ึงเป็นนิติบุคคลตำมกฎหมำย (2) Juristic person/ 

government agency, state enterprise, state agency or agency; which is a legal entity. 
ช่ือนิติบุคคล/หน่วยงาน Name of juristic person/Organization ............................................................................................. 

เลขทะเบยีนนิติบุคคล Registration number ---- วันทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล Date of 

incorporation ............................ ลกัษณะธุรกิจหรือกิจกรรมที่ประกอบการ Nature of business or activity .........………............................….. 
ที่ตั้ง Address เลขท่ี Number ............................... ตรอก/ซอย Alley …........…….....….......………… ถนน Street .............................................
ต าบล/แขวง Sub-District ......................................... อ าเภอ/เขต District .................................... จังหวดั Province ..................................... 
รหัสไปรษณีย์ Postcode ............................ โทรศัพทม์ือถือ Mobile ......................................... โทรศัพท ์Phone .......................................... 
โทรสาร Fax .................................................. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail ............................................................................................... 
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ส่วนที่ 2 วัตถุประสงค์ของกำรใชอ้ำกำศยำน Section 2, Purpose of use the aircraft 
 เพื่อการเล่นเป็นงานอดิเรก ความบันเทิง หรือเพื่อการกีฬา Hobby, entertainment or sport 
 เพื่อการรายงานเหตุการณ์หรือรายงานการจราจร (สื่อมวลชน) Journalist or traffic report (Mass communication) 
 เพื่อการถ่ายภาพ ถ่ายท าหรือการแสดงในภาพยนตร์หรือรายการโทรทัศน์ Photography, Videography or TV-Filming 
 เพื่อการวิจัยและพัฒนาอากาศยาน เพื่อการพาณิชย์ Aircraft Research and development for commercial use 
 กรณีมีวตัถุประสงค์อื่น ให้ระบุ Other purpose, specify ..…………………………………………………………..……………………………………… 

ส่วนที่ 3 ข้อมูลอำกำศยำนที่ควบคุมกำรบินจำกภำยนอก Section 3, UAV information 
(1) แบบอากาศยาน ตราอักษร Brand …..…………………………....….....…….…… รุ่น Model ……..………………….......................…………………….. 
(2) จ านวนเครื่องยนต์ Number of motors ………………..……………………… จ านวนใบพัด Number of propellers ...………..…………………..……. 
(3) หมายเลขประจ าเครื่อง Serial number …………………….........................................................................……………..………………………..…… 
(4) น้ าหนัก (ก.ก.) Weight (kg.) ……....…………………………………………………...............……………………………………………………………………..…… 
(5) อุปกรณ์ที่ติดตั้ง Installated accessories ………..………………………………………………………………………………………………………………….….... 
(6) เพดานบินสูงสุด (เมตร) Max, flying altitude (meter) .......………………..………………………………………………………………………………………... 
(7) คลื่นความถี่ (MHz) และก าลังส่งออกอากาศสมมลูแบบไอโซทรอปิก (Equivalent Isotropically Radiated Power : e.i.r.p.) 

Frequency and transmission power 
  433.05 – 434.79 MHz ก าลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 10 mW Maximum transmission power 10 mW 
  2400 – 2500 MHz ก าลังส่งสูงสดุ e.i.r.p. 100 mW Maximum transmission power 100 mW 
  5725 – 5850 MHz ก าลังส่งสูงสดุ e.i.r.p. 1000 mW Maximum transmission power 1000 mW 
  24.05 – 24.25 GHz ก าลังส่งสูงสุด e.i.r.p. 100 mW Maximum transmission power 1000 mW 

ส่วนที่ 4 ข้อมูลอุปกรณ์ควบคุมกำรบิน Section 4, Remote controller information 
(1) อุปกรณ์ควบคมุการบิน ตราอักษร Remote control brand ...................................………………………………………….................................. 
(2) หมายเลขประจ าเครื่องอุปกรณ์ควบคุมการบิน Remote control serial number …....................………………………………………………........ 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า เครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ข้างต้น มีความสอดคล้องตามประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ส าหรับอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน ส าหรับใช้งานเป็นการทั่วไป  ทั้งนี้ หากก่อให้เกิดการรบกวนระดับ
รุนแรงต่อการใช้คลื่นความถี่ของข่ายสื่อสารอื่นในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง ข้าพเจ้าจะระงับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมดังกล่าวทันที I hereby 
certify that the radio equipment contained in the UAV above declared confirm with the NBTC notification of rules and conditions for 
radio frequency usage permission for general use UAV.   
 
 
 
 

       ลงช่ือ ...................................................... 
 (....................................................) 

ผู้ยื่นค าขอ/ผู้แทนนิติบุคคล 
Signature of Applicant/Corporate Representative 

 

 
 
 

หมำยเหตุ  หากผู้ขอขึน้ทะเบียนฯ ไมแ่จ้งขอ้ความจริงตอ่เจ้าพนกังานผูร้ับขึ้นทะเบียนฯ ถือว่าผู้ขอขึ้นทะเบียนฯ กระท าความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนกังานตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 137 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดอืนหรือปรับไม่เกนิหนึ่งพนับาทหรอืทั้งจ าทั้งปรับ False information to registration, under the Criminal 
Code, Section 137 shall be liable to imprisonment up to six months or fine up to one thousand Baht or both.
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สํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน�  

และกิจการโทรคมนาคมแห�งชาติ 

 

หนังสือมอบอํานาจ  
แบบ คท.26 

สําหรับเจ!าหน!าท่ี 

เอกสารเลขท่ี.................................. 

ลงวันท่ี............................................ 
 

ก. โปรดกรอกข	อมูลและทําเครื่องหมาย �ลงใน � ให	ถูกต	องครบถ	วน หากข	อความใดไม ใช	ให	ขีดฆ า 
เซ็นชื่อกํากับ 

 ข	าพเจ	า........................................................................อายุ............ป+ อาชีพ.............................. 

� เลขประจําตัวประชาชน �  ����  �����  ��  � 
� บัตรประจําตัวข	าราชการ/เจ	าหน	าท่ีของรัฐ เลขท่ี...........................ออกโดย................................................. 
วันออกบัตร...........................บัตรหมดอายุ...........................................สัญชาติ..................เชือ้ชาติ.....................
ผู	มีอํานาจลงนามผูกพันตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุ	นส วนบริษัทฯ กรมพัฒนาธุรกิจการค	า 
กระทรวงพาณิชย8 ในนามของสถานประกอบการ..............................................................ทะเบียนนิติบุคคล
เลขท่ี...........................................สํานักงาน/บ	านเลขท่ี.............................หมู ท่ี.............ซอย................................
ถนน..........................................ตําบล/แขวง.............................................อําเภอ/เขต.........................................
จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย8.................โทรศัพท8......................โทรศัพท8มือถือ............................... 
 ขอมอบอํานาจให	.........................................................อายุ............ป+ อาชีพ.............................. 

� เลขประจําตัวประชาชน �  ����  �����  ��  � 
� บัตรประจําตัวข	าราชการ/เจ	าหน	าท่ีของรัฐ เลขท่ี...........................ออกโดย................................................. 
วันออกบัตร...........................บัตรหมดอายุ...........................................สัญชาติ..................เชื้อชาติ..................... 
 เป;นผู	แทนข	าพเจ	า ในการดําเนินการขอใบอนุญาต ทํา นําเข	า นําออก ค	า ค	าเพ่ือการ
ซ อมแซม มี ใช	 ต้ังสถานีวิทยุคมนาคม ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล น ประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ
ประจําเรือ เครื่องหมายแสดงมาตรฐานโทรคมนาคม(Label)  แจ	งความเอกสารสูญหาย ตลอดจนลงนาม 
แก	ไข/เพ่ิมเติม รับรองเอกสารหลักฐานต างๆ กับ สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน8และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (สํานักงาน กสทช.)  
จนเสร็จสิ้นการ ต้ังแต วันท่ี.............................................................จนถึงวันท่ี....................................................... 
 ข	าพเจ	ายอมรับการกระทําตามท่ี............................................................................................
ผู	รับมอบอํานาจได	ดําเนินการไป โดยถือเสมือนว าเป;นการกระทําของข	าพเจ	าเองทุกประการ จึงลงลายมือชื่อ
ไว	เป;นเป;นสําคัญ 
 
                                     
 
 
 
 

 

 
 

สํานักการอนุญาตและกํากับวิทยุคมนาคม (คท.) 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน8 และกิจการโทรคมนาคมแห งชาติ (สํานักงาน กสทช.) 
87 ถนนพหลโยธิน 8 (สายลม) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐  
โทร. ๐ ๒๒๗๑ ๐๑๕๑ – ๖๐ ต อ ๗๑๘ ๗๑๙  http://www.nbtc.go.th 

คท.0-519/01 

ลงชื่อ...................................................ผู	มอบอํานาจ 
       (                                     ) 

ลงชื่อ...................................................ผู	มอบอํานาจ 
       (                                     ) 

ลงชื่อ...................................................ผู	รับมอบอํานาจ 
       (                                     ) 

ลงชื่อ...................................................พยาน 
       (                                     ) 

ลงชื่อ...................................................พยาน 
       (                                     ) 
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