JAK ZAREJESTROWAĆ DRONA
W TAJLANDII
Legalne latanie, fotografowanie i kręcenie filmów z lotu ptaka w Tajlandii na użytek
niekomercyjny jest możliwe tylko po ówczesnej rejestracji drona. Używanie drona bez
wymaganych dokumentów i pozwoleń może skutkować karą grzywny w wysokości min
40 000 bahtów lub pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Aby legalnie latać dronem w Tajlandii trzeba zarejestrować swojego drona
w dwóch osobnych instytucjach: CAAT - Civil Aviation Authority of Thailand
oraz NBTC - National Broadcasting and Telecommunications Commission.
Proces rejestracji do CAAT, mimo że
odbywa się online, często jest
czasochłonny i nie zawsze przebiega
zgodnie z oficjalnymi informacjami.
Przy rejestracji do CAAT wymagane
jest wcześniejsze ubezpieczenie
drona na min 1 mln bahtów.
Rejestracja w NBTC odbywa się
osobiście i zajmuje ok 15-20min.
Kroki i wymagane dokumenty podczas
procesu opisaliśmy poniżej. pomocne
linki znajdziesz na naszej stronie.

Zdjęcie z drona na wyspie Koh Libong

Przed rozpoczęciem rejestracji przygotuj:

!! !

KOPIĘ PASZPORTU - STRONY ZE ZDJĘCIEM I STRONY Z PIECZĄTKĄ WJAZDOWĄ - OSOBY,
KTÓRA BĘDZIE OBSŁUGIWAĆ DRONA (WYDRUKOWANE I W JPG)
KOPIĘ KARTY WYJAZDU DO TAJLANDII (DEPARTURE CARD) OSOBY, KTÓRA BĘDZIE
OBSŁUGIWAĆ DRONA
ZDJĘCIE NUMERU SERYJNEGO DRONA (WYDRUKOWANE I W JPG)
ZDJĘCIE NUMERU SERYJNEGO KONTROLERA (WYDRUKOWANE I W JPG)
POTWIERDZENIE ZAKWATEROWANIA W TAJLANDII (WYDRUKOWANE I W JPG)
2 WYPEŁNIONE FORMULARZE WYMAGANE PRZEZ NBTC (DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE)
WYPEŁNIONĄ DEKLARACJĘ WYMAGANA PRZEZ CAAT (DO POBRANIA NA NASZEJ STRONIE)

KROK 1: wykup ubezpieczenie swojego urządzenia
Pierwszą rzeczą, którą należy zrobić podczas uzyskiwania pozwolenia na fotografowanie i filmowanie
dronem w Tajlandii jest wykupienie ubezpieczenia drona na min 1 mln bahtów na min jeden rok.
Przykładowy koszt to 4000 bht przez Drone Thai - Insure and Register Service (link na naszej stronie).
Ubezpieczenie takie wymagane jest przez CAAT i musi być już aktywne w momencie rejestracji do tej
instytucji. Potwierdzenie wykupienia ubezpieczenia powinieneś otrzymać mailowo od firmy
ubezpieczającej w ciągu kilku dni.

KROK 2: zarejestruj drona do CAAT
Drugą sprawą do załatwienia jest rejestracja drona w CAAT - Civil Aviation Authority of Thailand.
Najlepiej zrobić to online, ponieważ czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, mimo że oficjalnie nie
powinien trwać więcej niż 15 dni, może się wydłużyć. Wysyłając zgłoszenie do CAAT należy załączyć:
- potwierdzenie zakwaterowania w Tajlandii
- kopia paszportu
- zdjęcia z numerami seryjnymi drona i kontrolera
- potwierdzenie ubezpieczenia drona
- podpisana osobista deklaracja (do pobrania z naszej strony lub ze strony CAAT).

KROK 3: zarejestruj drona do NBCT
Kolejną rzeczą do zrobienia jest osobista rejestracja drona w biurze NBTC - National Broadcasting and
Telecommunications Commissions. Na wizytę nie trzeba się umawiać. Obecnie w Tajladnii znajduje się
17 biur NBTC, między innymi w Bangkoku, Chang Mai czy na Phuket. Do biura weź ze sobą zestaw
dokumentów:
- zdjęcie z numerem seryjnym drona
- zdjęcie z numerem seryjnym kontrolera
- kopia paszportu - strony z pieczątką wjazdu oraz karty wyjazdu (departure card)
- potwierdzenie zakwaterowania w Tajlandii
- wypełnione formularze คท30 i คท32 (do pobrania u nas na stronie).
Wizyta powinna potrwać ok 15-20min. Po rejestracji w NBTC otrzymasz certyfikat. Nie musisz zabierać
ze sobą drona, pamiętaj jednak, aby mieć skompletowane wszystkie wymagane dokumenty.
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Pamiętaj, aby po rejestracji i uzyskaniu pozwolenia, podczas latania i fotografowania
przestrzegać zasad i praw regulujących używanie drona w Tajlandii.
Za ich łamanie grożą również kary!

Powodzenia w rejestracji!
Słabych wiatrów i przejrzystego nieba!

