คำร้องขอมีบัตรอนุญำตบุคคลผ่ำนเข้ำ-ออกกำรท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำระยอง-พัทยำ
Application Form for Utapao Rayong-Pattaya International Airport ID Pass
เขียนที่/Write at......................................................................
วันที่/Date .........เดือน/Month....................พ.ศ/Year...........
ชื่อ-นามสกุล/Name...................................................................
อายุ/Age............ปี/Years สัญชาติ/Nationality...................
เชื้อชาติ/Race.....................
หน่วยงาน/Employer’s Name..............................................
ตาแหน่ง/Job Title .................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่/Address......................หมู่ท/ี่ Moo...................
ถนน/Street...............................ตาบล/District.......................
อาเภอ/City.......................จังหวัด/Province...........................
เบอร์โทรศัพท์/Telephone No..............................................มี
ความประสงค์ขออนุญาต/Do you want to apply for?
ต ต่ออายุ/Renewal

มีบัตร/New ID pass

บัตรหาย/บัตรชารุด ออกบัตรใหม่/Re-issue
อนุญาตบุคคลผ่านเข้า – ออกท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา ชนิด/Type of ID pass
ถาวร/Annual

สำหรับเจ้ำหน้ำที่เท่ำนั้น/For official use only
กองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน พิจารณาตรวจ
เอกสารและหลักฐานเรียบร้อยแล้ว
นาย/นาง/นางสาว ....................................................
กองพัฒนากิจการและทรัพย์สิน
...…......../............../..............
แผนกการเงิ น รั บ ช าระค่ า ธรรมเนี ย มการท าบั ต ร
อนุญาตบุคคลผ่านเข้า – ออกท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา
ระยอง-พัทยา เรียบร้อยแล้ว
นาย/นาง/นางสาว......................................................
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
..…......../............../..............

ชัว่ คราว/Temporary ตั้งแต่วนั ที/่ Between.................
ถึง/to................ เพื่อปฏิบัติหน้าที่บริเวณ/Access area
พื้นที่หมายเลข 1./No.1
พื้นที่หมายเลข 2./No.2
พื้นที่หมายเลข 3./No.3
พื้นที่หมายเลข 4./No.4

ตรวจสอบแล้ว
นาย/นาง/นางสาว…………………………...............................
มีบัตรอนุญาตบุคคล หมายเลข..............................สาหรับผ่าน
เข้า – ออก การท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา

พื้นที่หมายเลข 6./No.6
โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและ
ยินดีปฏิบัติตามระเบียบที่ทางการท่าอากาศยานฯกาหนดทุก
ป ร ะ ก า ร / I certify that all of the information above is
true and correct. I understand strictly follow the rules.
ลงชื่อ/Signature........................................................................
(ผู้มีอานาจลงนามเพื่อขอมีบัตรให้สาหรับบุคคลข้างต้นและโปรดประทับตราบริษทั )

* หลักฐำนประกอบด้วย/ Please attach documents as follow;
1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง/Copy of ID card or Passport
2. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 นิ้ว จานวน 1 รูป/ A Photo size 1.5 inches
หน้าตรง ไม่สวมแว่น การแต่งกายชุดสุภาพ ไม่เกิน 6 เดือน
3. สาเนาผลตรวจประวัติอาชญากรรม/Background check

นาย/นาง/นางสาว ......................................................
จนท.กองมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน
..…......../............../..............
- อนุมัติ
น.อ. ....................................................
ผอ.กองมาตรฐานท่าอาศยานและการบิน
…......../............../..............

06/10/60

ระเบียบเงื่อนไข/ข้อตกลงของบัตรอนุญำตบุคคล

Condition of airport ID Pass

1. ห้ามบุคคลใดเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย เว้นแต่ผู้ที่มีบัตร
อนุญาตบุคคล บัตรอนุญาตบุคคลให้ใช้ได้เฉพาะบุคคลนั้นในแต่ละพื้นที่ที่อนุญาตและ
ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น
2.การเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย ต้องแสดงบัตรอนุญาตบุคคล
ให้ตรวจสอบได้ และติดบัตรอนุญาตไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่ ท่าอากาศยานนานาชาติอู่
ตะเภาระยอง-พัทยา
2.1 บัตรอนุญาตบุคคลมี ๒ ชนิด คือ
2.1.1 บัตรอนุญาตบุคคลชนิดถาวร มีกาหนดอายุบัตรไม่เกิน 1 ปี
2.1.2 บัตรอนุญาตบุคคลชนิดชั่วคราว มีกาหนดอายุบัตรไม่เกิน 90 วัน
2..2 การใช้บัตรสาหรับผู้ถือบัตรอนุญาตบุคคลมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.2.1 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้า -ออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความ
ปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๐
2.2.2 ให้ความสะดวกและความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
หรือพนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา (กทภ.) ในการปฏิบัติตามหน้าที่
2.2.3 ไม่ ก ระท าการใดๆ อั น อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ ท่ า อากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา
3. การขอทาบัตร การต่ออายุบัตร และการเปลี่ยนบัตรใหม่ สาหรับบัตรอนุญาตบุคคล
ต้องชาระค่าบริการตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสนามบินอู่ตะเภา ว่าด้วยการเก็บค่า
ภาระการใช้ท่าอากาศยานทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
4. บัตรอนุญาตบุคคลถาวรต้องมีหนังสือแสดงผลการตรวจสอบประวัติ (background
check) ทุกครั้งที่ทาการขอบัตรหรือต่อบัตรอนุญาต
5. บั ต รอนุ ญ าตบุ ค คลชั่ ว คราวที่ จ ะผ่ า นเข้ า ไปในพื้ น ที่ ห วงห้ า ม กรณี ที่ ไ ม่ แ สดงผล
ตรวจสอบประวัติ (background check) จะต้องมีผู้ติดตาม (escort) ซึ่งมีบัตรอนุญาต
ชนิดถาวร (1:5)
6. การขอบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเก่าชารุด หมดอายุ หรือเลิกใช้แล้ว หรือขอเปลี่ยนบัตร
ใหม่ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ถือบัตรจะต้องนาส่งบัตรเก่าคืน ในกรณีที่ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ถือบัตร
ไม่สามารถส่งบัตรเก่าคืนได้ หรือในกรณีบัตรสูญหายผู้มีอานาจออกบัตรจะออกบัตรใหม่
ให้ได้ต่อเมื่อได้มีการชาระค่าปรับตามระเบียบคณะกรรมการบริหารสนามบินอู่ตะเภา ว่า
ด้วย การเก็บค่าภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
7. ในกรณีที่บัตรอนุญาตบุคคล สูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ในลักษณะที่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของบัตรได้ ให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ถือบัตรแจ้งหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบทางด้านการรักษาความปลอดภัยหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ ที่หัวหน้าหน่วยงาน
มอบหมายทราบทันที ในกรณีที่บัตรชารุดในสาระสาคัญดังกล่าวข้างต้น และผู้ยื่นคาขอ
หรือผู้ถือบัตรมิได้ทาการแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการรักษาความ
ปลอดภัยดังกล่าวมีอานาจยึดบัตรนั้ นได้และนาตัวผู้ถูกยึดบัตรออกนอกพื้นที่เพื่อการ
รักษาความปลอดภั ย พร้อ มทั้ ง รายงานและส่ง บัต รที่ยึ ดไว้นั้ น ต่อ หัว หน้ า หน่ วยงานที่
รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
ทันที
8. ในกรณีที่ผู้ถือบัตรอนุญาตบุคคลมิได้ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่
อนุญาต ให้ผู้ยื่นคาขอแจ้งหั วหน้าหน่ วยงานที่มี หน้าที่รับ ผิดชอบด้ านการรั กษาความ
ปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายทราบ พร้อมทั้งส่งบัตรเก่าคืน
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิได้ปฏิบัติงาน
9. กรณีที่ผู้ถือบัตรอนุญาตบุคคลเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบ แต่ยังต้องปฏิบัติงาน ใน
พื้ น ที่ เ พื่ อ การรั ก ษาความปลอดภั ย ให้ ผู้ ยื่ น ค าขอแจ้ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัย หรือเจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย
ทราบ พร้อมทั้งส่งบัตรเก่าคืนในวันที่ ขอทาบัตรใหม่ ทั้งนี้ให้บัตรอนุญาตบุคคลที่ออกให้
ใหม่มีอายุบัตรตามบัตรเดิม
10. บัตรอนุญาตบุคคลเมื่อหมดอายุหรือเลิกใช้แล้ว ผู้ยื่นคาขอ หรือผู้ถือบัตรต้องส่งบัตร
คืนต่อหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการรักษาความปลอดภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่
หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันบัตรหมดอายุหรือเลิกใช้แล้ว
10. กรณีที่ไม่ส่งบัตรคืนตามระยะเวลาที่กาหนดผู้ยื่นคาขอ หรือผู้ถือบัตรต้องชาระคาปรับ
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารสนามบินอู่ตะเภา ว่าด้วย การเก็บค่า
ภาระการใช้ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗

1. No one is allowed in or out of the area for security purposes. Unless
someone has a permit card. A permit card is only available to that person
in each permitted area and under the specified conditions.
2. Must show the permit card to check. And stick to a permit at any time in
the area of U-Tapao International Airport, Rayong - Pattaya.
2.1 There are two types of person permits.
2.2.1 Permanent card - The card is valid for 1 year.
2.2.2 Temporary card – The card is valid for 90 days.
2.2 The card holder is subject to the following :
2.2.1 Strictly follow according to the regulation entrance and existing in
security area rules in 2017.
2.2.2 Cooperation to relevant authorities or employees of U-Tapao
International Airport in the performance of duties.
2.2.3 Do not do anything which could cause damage to U-Tapao
International Airport, Rayong - Pattaya.
3. Application for renewal card and replacing the new card, the person must
pay the fee according to the regulations of the Executive Committee of UTapao Airport for the collection of charges for the use of airports, property,
services and facilities (No. 3), 2014.
4. The permanent card must have a background check every time you apply
for a new card or a renewal card.
5. Temporary permits to pass into restricted areas in the absence of background
check, there must be an escort who has a permanent card.
6. Requesting a new card because the old card has expired or is no longer valid
or request a replacement card. The applicant or cardholder must return the
old card back. In case the applicant or the cardholder cannot send old card
back in the event of a lost card, the card issuer will issue a new card once
the penalty has been made in accordance with the regulations of the Airport
Administration Committee of U-Tapao Airport for the collection of airport
charges, property, services and facilities (No. 3) 2014.
7. In the case of a person authorization card. Lost or damaged in a way that
cannot show the validity of the card. The applicant or card holder shall
inform the security or notify the officer at the head of the agency
immediately. In the event of a defective card in the foregoing matter. And
neither the applicant nor the card holder. Have the security officer hold the
card and take the cardholder out of the area for security. Report and send
the seized card to the head of the security department. Or staff immediately
assigned by the head of the agency.
8. In the event that the card holder not perform work in an authorized security
area. The applicant should notify the head of the agency responsible for
security or staff assigned by the head of the agency. And return the old card
within 15 days from the date of non-performance.
9. In case the cardholder change the responsibility. But have to work. In the
area for security purposes the applicant must notify the head of the agency
responsible for security or staff assigned by the head of the agency. And
send back the old card on the day of requesting a new card. The new card
will be valid as per the previous card.
10. In case of not returning the card within the specified time limit. The
cardholder must pay the penalty in the regulations of the Executive
Committee of U-Tapao Airport for the collection of airport charges, property,
services and facilities (No. 3), 2014.

