สํานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND
ใบรับรองการเป็นตัวแทนควบคุม
REGULATED AGENT CERTIFICATE
-------------------------------------------------ภายใต้หลักเกณฑ์ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 93 ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยสินค้า
และไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ อาศัยอานาจตามมาตรา 50/31 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ผู้อานวยการสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออก
ใบรับรองให้แก่
Under the terms of the Regulation of Civil Aviation Board No. 93 on Air Cargo and Mail Security by Air and by virtue
of Article 50/31 of the Air Navigation Act, B.E. 2497 amended by the Air Navigation Act (No. 14) B.E. 2562, the Director
General of the Civil Aviation Authority of Thailand issues this certificate to
1. หมายเลขใบรับรอง:
(Certificate Number)
3. ประเภทการดําเนินงาน:
(Description of Regulated Agent)
4. ชื่อผไดรบั ใบรบั รองตัวแทนควบคุม :
(Name of Regulated Agent)
5. ท่ตั้งสํานักงานใหญ: (Address of head office )

2. วันหมดอายุ:
(Expiry Date)

6. ท่ตั้งสถานท่ดําเนินงาน: (Place of business)

7. เงื่อนไขและขอจํากัด: (Conditions and Restrictions)

เพื่อแสดงวาผู ถือใบรับรองฉบับนี้ไดจัดใหมีการควบคุมการรักษาความปลอดภัยสินคาและไปรษณียภัณฑตามที่
กาหนดในหมวด 2 ของขอบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 93 วาดวยการรักษาความปลอดภัยสินคาและ
ไปรษณียภัณฑทางอากาศ จึงไดรับการรับรองใหเปนตัวแทนควบคุม
that the holder of this certificate has managed air cargo and mail security control in accordance with Chapter 2 of the
Regulations of Civil Aviation Board No. 93 on Air Cargo and Mail Security by Air, and has been certified to be a Regulated Agent.

ใบรับรองนีใ้ หใชไดตัง้ แตวันที่

ถ ึง

This certificate is effective form

to

ทั้งนี้ ผูไดรับใบรับรองฯ ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของและเงื่อนไขแนบทายใบอนุญาตฯ นี้อยางเครงครัด
The holder of this certificate shall strictly comply with laws and regulations and the terms and conditions attached to the
certificate.

(………………..…………………………..)
ผูอานวยการสานักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย
DIRECTOR GENERAL OF THE CIVIL AVIATION AUTHORITY OF THAILAND

เงื่อนไขแนบทายใบรับรอง
(Attached to The Certificate)
1. ผู ไดรับใบรับรองจะโอนสิทธิตามใบรับ รองใหแกบุ คคลอื่นมิไ ด (The holder of this certificate shall not transfer the
rights under the certificate to any other person.)

2. ผูไดรับใบรับรองจะดาเนินการไดตามสถานที่ที่กาหนดไวในใบรับรองนี้เทานั้น (The holder of this certificate shall be
authorized to operate only at the place of business specified in this certificate.)

3. พนักงานเจาหนาที่มีอานาจเขาตรวจสอบสถานที่ในระหว่างเวลาตั้งแตพระอาทิตยขึ้นถึงพระอาทิตยตกหรือในระหว่าง
เวลาที่มี กรณีเหตุจ าเปนหรื อเรงดวน (The competent official shall have the power to entry the place of business for
inspection at any period of time between sunrise to sunset or in case of necessity or urgency.)
------------------------------------------

