เลขที่ / NO.

คาร้ องขอจดทะเบียนอากาศยานเบา / อากาศยานเบาพิเศษเพื่อกีฬา
Application for Registration of Light Aircraft Special for sport
THA -

1. เครื่องหมายสัญชาติและทะเบียนที่ขอจด Ragistration Mark of the Aircraft
2. แบบของอากาศยาน Type of Aircraft

PARAGLIDING

3. นา้ หนักสูงสุดของอากาศยานขณะทาการวิ่งขึน้
Maximum Take off Mass

POWERED PARAGLIDING
กก.

นา้ หนักรวม

4. แบบของเครื่องยนต์ ลักษณะ
Type of Engines ยี่ห้อเครื่องยนต์

คน

แบบ

รุ่ นปี ค.ศ.
ตาแหน่ งเลขเครื่อง
สูบ

5. เลขหมายชุดที่ผ้ สู ร้ างกาหนดและปี ที่สร้ าง

ที่น่ ัง

ยี่ห้อ

หมายเลขเครื่อง
จานวน

กก.

ซีซี

แรงม้ า

เลขตัวอากาศยาน

Menufacturer's Serial No. and Date Of Manufacturer ตาแหน่ งเลขอากาศยาน
6. ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต
Name and Address of Manufacturer
7. แบบของร่ ม
ยี่ห้อ
Type Of wing
8. แบบของใบพัด

รุ่น

ขนาด

สี
ปี ที่ผลิต

หมายเลขประจาร่ ม S/N
รุ่น

ยี่ห้อ

ขนาด

ปี ที่ผลิต
9. ชื่อเจ้ าของอากาศยาน

โทร.

Name of the Owner

Tel.

10. หมายเลขสมาชิก
ID Number

Sport License

THA -

11. ที่อยู่เจ้ าของอากาศยาน
Address of Owner
12. อากาศยานลานีเ้ คยจดทะเบียนมาก่ อนหรื อไม่ ถ้ าเคยให้ แจ้ งเครื่องหมายสัญชาติและทะเบียน
Has the aircraft been previously registered? If yes what Registration Mark
13. สังกัด (สมาคม, ชมรม,โรงเรียนกีฬาทางอากาศ)
Name of (Flying club, Group, Air Sports School)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการทีไ่ ด้ แจ้ งไว้ ข้างบนนี ้เป็ นความจริงทุกประการ
I hereby certify that above particulars are true in every respect.
ลายมือชื่อผู้ยื่นคาร้ อง
Signature of Applicant

วันทีย่ ื่นคาร้ อง

......................................................................
(

)

......................................................................

สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ROYAL AERONAUTIC SPORTS ASSOCIATION OF THAILAND

171 อาคารพิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์ การบินและอวกาศ

171 Aviation Science Museum Bld., Paholyothin Rd.,

ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง กทม 10210

Donmuang, Bangkok 10210 Thailand

โทร 0 2523 9448 ,0 2531 8987 โทรสาร 0 2531 3767

Tel. 0 2523 9448, 0 2531-8987 Fax. 0 2531 3767

คาร้ องขอและต่ ออายุใบสาคัญสมควรเดินอากาศ
Application for the lnitial issuance and Renewal of a Airworthiness
For Powered Paragliding, Paragliding
1.

ขอใบสาคัญสมควรเดินอากาศครัง้ แรก (Initial issuance)

ขอต่ออายุใบสาคัญสมควรเดินอากาศ (Renewal)

2. ชื่อ-นามสกุล ( Name-Surname)
3. ทีอ่ ยู่ ( Address)
4. ประเภท ( Category)

โทร. (Tel)
ร่มบิน ( Powered Paragliding )

5. หมายเลขสมาชิก ( ID Number )

ร่มร่อน ( Paragliding )
Sport License

THA -

6. ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการทีไ่ ด้ แจ้ งมาข้ างบนนี ้เป็ นความจริ งทุกประการและอากาศยานมีความสมควรเดินอากาศ
( I hereby declare that the above particulars are true and that the aircraft described here is airworthy )
ลายมือผู้ยื่นคาร้ อง (Signature of Applicant)
.....................................................................

รายการ
รายการตรวจสภาพร่ ม

ผ่าน

วันทีย่ ื่นคาร้ อง ( Date of Application.....................................................................
)
การตรวจสภาพ
เห็นสมควรแก้ ไข
รายการ
ผ่าน
เห็นสมควรแก้ ไข
รายการตรวจเครื่องยนต์

1.ผ้ าร่ม

1.แท่นยึดเครื่ องยนต์

2.ปากเซลล์ร่ม

2.ถังน ้ามันเชื่อเพลิง

3.สายร่ม

3.ท่อน ้ามัน

4.ชุดไลเซอร์ ร่ม

4.ปั๊ มน ้ามัน

5.สายคอลโทรลร่ม

5.คาราบีเนอร์

สภาพเครื่องยนต์

6.เจบาร์

1.เครื่ องยนต์

7.เก้ าอี ้

2.สายพาน

8.สายรัดตัว

3.สายคันเร่ง

9.สายรัดไหล่

4.ใบพัด

10.ฐาน (พาราเพลน)

ผลการตรวจสภาพ
เห็นสมควรออกเดินอากาศได้
เห็นสมควรแก้ ไขก่อนออกเดินอากาศ ดังนี ้
1..............................................................................................................
2..............................................................................................................

..........................................................

3..............................................................................................................

INPT No. …………………………
ลงชื่อเจ้ าหน้ าทีต่ รวจสภาพ

