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**ข้อมูลข้อที่ 3 (โดรน) , หากไม่แน่ใจ สามารถเว้นไว้ได้ครับผม
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**กรุณาเขียนข้อมูลส่วนตัว (ข้อที่ 1)ด้วยตัวบรรจง ให้อ่านออกได้ง่าย ,มิฉะนั้น ข้อมูลท่านอาจจะผิดพลาด
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ตวั อยา่ งการถ่ายรูปโดรน DJI Mavic Air2 / Air2S 
 

<< ถ่ายรูปโดรน ให้เห็นทั 8งตวัลํา จํานวน 1 รูป 
 

 
  

   
 

<< ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องโดรน จํานวน 1 รูป
(อยทู่ ี@ตำแหนง่ ใต้แบตโดรน-ต้องถอดแบตตารี@ออกมาก่อน จงึ จะเหน็ )
**ถ่ายรูปให้เห ็น หมายเลขเคร่ือง(serial number)
ซึ่งจะอยูด้่านขวาของ QR Code ให้อา่ นออกชดั เจน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

  
  

 
 
 

 

<< ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องรีโหมด จํานวน 1 รูป
(อยทู่ ี@ตำแหนง่ ฝาด้านหลงั รีโหมด)

**ถ่ายรูปให้เห ็น หมายเลขรีโหมด
(ซึ่งจะอยู่ด้านใต้ ้ QR Code) อา่ นออกชดั เจน 

สามารถสง่ รูปกลบั ทาง Line@ หรือ e-mail :
Tamiya_111@hotmail.com
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ตวัอย่างการถ่ายรูปโดรน DJI Phantom 4 
 

<< ถ่ายรูปโดรน ให้เห็นทั 8งตวัลํา จํานวน 1 รูป 
 

 

<< ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องโดรน จํานวน 1 รูป 
(อยูที่@ทําแหน่งใต้แบตโดรน-ต้องถอดแบตตารี@ออกมาก่อน จงึจะเห็น)  

**ถ่ายรูปให้ หมายเลขด้านขวาของ QR Code อา่นออกชดัเจน 
 

 << ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องรีโหมด จํานวน 1 รูป 
(อยูที่@ทําแหน่งฝาด้านหลงัรีโหมด-ข้างบน ใกล้เสาสญัญาณ)  
**ถ่ายรูปให้ หมายเลขด้านใต้ QR Code อา่นออกชดัเจน 

 
 

สามารถสง่รูปกลบัทาง Line@ หรือ e-mail : Tamiya_111@hotmail.com 
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ตวัอยา่งการถ่ายรูปโดรน DJI FPV 
 

<< ถ่ายรูปโดรน ให้เหน็ทั 8งตวัลาํ จํานวน 1 รูป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<< ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องโดรน จํานวน 1 รูป 

(อยูที่@ทําแหนง่ใต้แบตโดรน-ต้องถอดแบตตารี@ออกมาก่อน จงึจะเหน็)  
**ถ่ายรูปให้เหน็ หมายเลขเครื@อง (serial number) 

ซึ@งจะอยูด้่านใต้ของ QR Code ให้อา่นออกชดัเจน 
 

 
 

 
 

 << ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องรีโหมด จํานวน 1 รูป 
(อยูที่@ทําแหนง่ฝาด้านหลงัรีโหมด)  
**ถ่ายรูปให้เหน็ หมายเลขเครื@อง (serial number) 
ซึ@งจะอยูด้่านใต้ของ QR Code ให้อา่นออกชดัเจน 

 
 
 

 
 
 
 

สามารถสง่รูปกลบัทาง Line@ หรือ e-mail : Tamiya_111@hotmail.com 



ตวัอย่างการถ่ายรูปโดรน DJI Mavic 2 
 

<< ถ่ายรูปโดรน ให้เห็นทั 8งตวัลํา จํานวน 1 รูป 
 

 

<< ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องโดรน จํานวน 1 รูป 
(อยูที่@ทําแหน่งใต้แบตโดรน-ต้องถอดแบตตารี@ออกมาก่อน จงึจะเห็น)  
**ถ่ายรูปให้ หมายเลขด้านขวาของ QR Code อา่นออกชดัเจน 
 

 << ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องรีโหมด จํานวน 1 รูป 
(อยูที่@ทําแหน่งฝาด้านหลงัรีโหมด)  

**ถ่ายรูปให้ หมายเลขด้านใต้ QR Code อา่นออกชดัเจน 
 
 

สามารถสง่รูปกลบัทาง Line@ หรือ e-mail : Tamiya_111@hotmail.com 
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ตวัอย่างการถ่ายรูปโดรน DJI Mavic Mini / DJI Mini 2 
 

<< ถ่ายรูปโดรน ให้เห็นทั 8งตวัลํา จํานวน 1 รูป 
 

<< ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องโดรน จํานวน 1 รูป 
(อยูที่@ทําแหน่งฝาด้านหลงัโดรน)  

**ถ่ายรูปให้ หมายเลขด้านใต้ QR Code อา่นออกชดัเจน 
 

 << ถ่ายรูปหมายเลขเครื@องรีโหมด จํานวน 1 รูป 
(อยูที่@ทําแหน่งฝาด้านหลงัรีโหมด)  

**ถ่ายรูปให้ หมายเลขด้านใต้ QR Code อา่นออกชดัเจน 
สามารถสง่รูปกลบัทาง Line@ หรือ e-mail : Tamiya_111@hotmail.com 
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ประกันโดรน ดําเนินการโดย บริษัท มาสิ กรุป (ประเทศไทย) จํากัด  (เปดบริการ จ-ศ 8:00-17:00) 

โทร 063-323-1640 (คุณพี) 

line id : dronemasii  

e-mail : peerada.m@masii.co.th 

ใชสาํหรับสอบถาม/แกไขรายละเอียด/สอบถามสถานะ ประกันภัยโดรน(บุคคลท่ี 3) และลงทะเบียนโดรน 

(กสทช.) และใบอนุญาตนักบิน (CAAT) 

  

 

เมื่อสงเอกสารครบถวนถูกตองแลว 

- ประกันภัยโดรน(บุคคลท่ี 3) จะสงเปนไฟลอิเล็กทรอนิกซใหทางอีเมลลูกคาเทานัน้ (รอประมาณ 

7-14 วัน หลังจากทางรานไดรับเอกสารครบถวนถูกตอง) 

 

- เอกสารลงทะเบียนโดรน (กสทช.) จะเปนไฟลอิเล็กทรอนิกซ(ตองไปดาวโหลดเองท่ีเวปไซด) 

(รอประมาณ 20 วัน หลังจากทางรานไดรับเอกสารครบถวนถูกตอง) 

สามารถสามารถไปดาวโหลด/ตรวจสอบสถานะไดท่ีเวปไซด 

https://anyregis.nbtc.go.th/accounts/login/?next=/home_member/ 

 

- ใบอนุญาตนักบิน(CAAT) จะเปนไฟลอิเล็กทรอนิกซ(ตองไปดาวโหลดเองท่ีเวปไซด) 

สามารถสามารถไปดาวโหลดใบอนุญาตินักบิน (CAAT)/ตรวจสอบสถานะไดท่ีเวปไซด 

https://uav.caat.or.th/menu.php 

ใสอีเมล และ password ไปครับ 

ใช e-mail : 

password : 

**กดเขาดูท่ีเมนู History 

***จะมีอีเมลสง username และ password เขาไปหาท่ีอีเมลลูกคา อัตโนมติ เพื่อใหลูกคา

สามารถตรวจสอบสถานะ/ดาวโหลดใบอนุญาติดวยตนเอง(ประมาณ 15 วัน หลังจากท่ีสง

เอกสารครบถวนถูกตอง) 

****ปรกติจะใชเวลาประมาณ 30-90 วัน จึงจะอนุมัติ (ไมมีกําหนดแนนอน เพราะเปนหนวยงาน

ราชการครับผม) 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

สําหรับการซื้อขายโดรน และบริการหลังการขายโดรน (สอบถามการใชงานและสั่งซื้อโดรน) – 

สอบถามไดทุกวัน ไมมีวันหยุด 

โทร 084-979-9442 

Line ID : @djibangkok 

e-mail : Tamiya_111@hotmail.com 
 




