คำร้องขอมีบัตรอนุญำตยำนพำหนะผ่ำนเข้ำ-ออกกำรท่ำอำกำศยำนนำนำชำติอู่ตะเภำระยอง พัทยำ
Application Form for Utapao Rayong-Pattaya International Airport Vehicle Pass
เขียนที่/Write at......................................................................
วันที่/Date .........เดือน/Month....................พ.ศ./Year..............
ชื่อ-นามสกุล/Name-Surname..................................................
หน่วยงาน/Employer’s Name..................................................
ตาแหน่ง/Job Title ....................................................................
ที่อยู่บ้านเลขที่/Address......................หมู่ท/ี่ Moo......................
ถนน/Street...............................ตาบล/District..........................
อาเภอ/City.......................จังหวัด/Province..............................
เบอร์โทรศัพท์/Telephone No..................................................
หมายเลขทะเบียน/License Plate No…………………………...……
ยานพาหนะประเภท/Type of vehicle......................................
ยี่ห้อ/Brand..................................... สี/Color.............................
รถยนต์คันดังกล่าวนี้เป็นของ/The vehicle is belonged to
..................................................................................................
มีความประสงค์ขออนุญาตมีบัตรยานพาหนะผ่านเข้า – ออก/
Do you want your vehicle pass for?
มีบัตร/New vehicle pass

ลานจอดรถยนต์/Parking Area

บัตรหาย-ออกใหม่/Re-issue

ลานจอดอากาศยาน/Airside

โดยข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงและ
ยิ นดี ปฏิบัติ ต ามระเบีย บที่ ท างการท่า อากาศยานฯกาหนดทุก
ประการ/ I certify that all of the information above is true
and correct. I understand strictly follow the rules.
ลงชื่อ/Signature........................................................................

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
อนุญาตยานพาหนะผ่านเข้า – ออกท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภาระยอง-พัทยา เรียบร้อยแล้ว
นาย/นาง/นางสาว......................................................
เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน
..…......../............../..............
ตรวจสอบแล้ว
ยานพาหนะหมายเลขทะเบียน…….....................................
มีบัตรอนุญาตยานพาหนะสาหรับผ่าน เข้า–ออก การท่าอากาศยาน
นานาชาติอู่ตะเภาระยอง-พัทยา
นาย/นาง/นางสาว ......................................................
จนท.กองมาตรฐานท่าอากาศยานและการบิน
..…......../............../..............

(ผู้มีอานาจลงนามเพื่อขอมีบัตรให้สาหรับรถยนต์ข้างต้นและโปรดประทับตราบริษทั )

หลักฐานประกอบด้วย/Please attach document;
1. สาเนาใบอนุญาตขับขีย่ านพาหนะของผู้ขับขี่/A copy of driving licensed
2. สาเนารายการจดทะเบียน/A copy of vehicle registration
3. สาเนารายการเสียภาษี/A copy of vehicle Tax
4. สาเนากรมธรรม์ประกันภัย/A copy of insurance policy
5. รูปตัวรถทั้ง 4 ด้าน เฉพาะยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในเขตการบินเท่านั้น/
Photos of vehicle in each side (front, rear, left & right) for
operating in airside ONLY.

- อนุมัติ
น.อ. ....................................................
ผอ.กองมาตรฐานท่าอาศยานและการบิน
…......../............../..............
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ระเบียบเงื่อนไข/ข้อตกลงของบัตรอนุญำตยำนพำหนะ
1. ห้ามบุคคลใดนายานพาหนะเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย เว้นแต่
มีบัต รอนุญ าตยานพาหนะ ซึ่ง บัต รอนุญ าตยานพาหนะให้ใช้ไ ด้เ ฉพาะยานพาหนะนั้น
ในแต่ละพื้นที่ที่อนุญาตและภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น
2. การนายานพาหนะเข้าออกหรืออยู่ใ นพื้น ที่ เ พื่อการรักษาความปลอดภัย ผู้ควบคุ ม
ยานพาหนะต้องติดบัตรอนุญาตยานพาหนะไว้ที่กระจกด้านหน้าหรือที่บริเวณด้า นหน้า
ยานพาหนะ ในตาแหน่งที่เห็นได้ชัดเจนตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัย
โดยต้องปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติ เงื่อนไขในการติดบัตร และการใช้บัตรอนุญาตยานพาหนะด้วย
2.1 บัตรอนุญาตยานพาหนะมี 2 ชนิด คือ
2.1.1 บัตรอนุญาตยานพาหนะชนิดถาวร มีกาหนดอายุบัตรไม่เกิน 1 ปี
2.1.2 บัตรอนุญาตยานพาหนะชนิดชั่วคราว มีกาหนดอายุบัตรไม่เกิน 24 ชม.
(เข้าลานจอดอากาศยาน)
2.2 การใช้บัตรสาหรับผู้ถือบัตรอนุญาตยานพาหนะ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
2.2.1 ปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการเข้า-ออกหรืออยู่ในพื้นทีฯ่ พ.ศ.๒๕๖๐
2.2.2 ให้ความสะดวกและความร่วมมือแก่เจ้าหน้าที่ที่มีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้อง
หรือพนักงานการท่าอากาศยานอู่ตะเภา (กทภ.) ในการปฏิบัติตามหน้าที่
2.2.3 เมื่อจะผ่านเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่อนุญาต
ผู้ควบคุมยานพาหนะต้องยินยอมให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจาช่องทาง ตรวจค้นบุคคล,
สิ่งของบนยานพาหนะ และบันทึกหลักฐานยานพาหนะที่ผ่านเข้าออกตามที่ กทภ. กาหนด
2.2.4 ผู้ควบคุมยานพาหนะและผู้ที่อยู่บนยานพาหนะที่มีบัตรอนุญาตยานพาหนะ
ต้องมีบัตรอนุญาตบุคคล และต้องติดบัตรบริเวณอกเสื้อในตาแหน่งที่เห็นชัดเจน
2.2.5 ไม่กระทาการใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อท่าอากาศยานนานาชาติ
อู่ตะเภา ระยอง-พัทยา
3. ทุกครั้งที่ทาการขอมีบัตร ต่ออายุบัตร หรือ การเปลี่ยนบัตรอนุญาตยานพาหนะใหม่
ให้ยื่นคาขอต่อหัวหน้าหน่วยงานของกทภ. โดยต้องมีหนังสือ แสดงเหตุผลในการขอมีบัตร
แบบคาขอมีบัตร พร้อมทั้งแนบเอกสารตามที่ กทภ. กาหนดไว้ และต้องชาระค่าบริการ
ตามระเบีย บคณะกรรมการบริห ารสนามบิน อู่ต ะเภา ว่า ด้ว ยการเก็บ ค่า ภาระการใช้
ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
4. การขอบัตรใหม่เนื่องจากบัตรเก่าชารุด หมดอายุ หรือเลิกใช้แล้ว หรือขอเปลี่ยนบัตร
ใหม่ ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ถือบัตรจะต้องนาส่งบัตรเก่าคืน กรณีที่ไม่สามารถส่งบัตรเก่าคืนได้
หรือ บัต รสูญ หาย ผู้มีอานาจออกบัต รจะออกบัตรใหม่ใ ห้ไ ด้ต่อเมื่อมีการชาระค่า ปรับ
ตามระเบีย บคณะกรรมการบริหารสนามบิน อู่ต ะเภา ว่า ด้ว ย การเก็บ ค่า ภาระการใช้
ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
5. ในกรณีที่บัตรอนุญาตยานพาหนะ สูญหายหรือชารุดในสาระสาคัญ ในลักษณะที่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นถึงความถูกต้องของบัตรได้ ให้ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ถือบัตรแจ้งหัวหน้าหน่วยงานที่
มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านการรักษาความปลอดภัยหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าหน่ว ยงาน
มอบหมายทราบทันที ในกรณีที่มิได้ทาการแจ้งฯ ให้เจ้าหน้าที่ฯดังกล่าว มีอานาจยึดบัตรนั้น
และนาตัวผู้ถูกยึดบัตรออกนอกพื้นที่ เพื่อการรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งรายงานและ
ส่ง บัต รที่ยึด ไว้นั้น ต่อหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการรั กษาความปลอดภัย หรือ
เจ้าหน้าที่ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมายทันที
6. ในกรณีที่บัต รหมดอายุห รือ เลิ กใช้ แ ล้ว ผู้ยื่นคาขอ หรือผู้ถือบัตรต้องส่ง บัต รคื น ต่ อ
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการรั ก ษาความปลอดภั ย หรื อ เจ้ า หน้ า ที่
ที่หัวหน้าหน่วยงานมอบหมาย ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันบัตรหมดอายุหรือเลิกใช้แล้ว กรณี
ที่ไม่ส่งบัตรคืนตามระยะเวลาที่กาหนด ผู้ยื่นคาขอหรือผู้ถือบัตรต้องชาระค่า ปรับตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบคณะกรรมการบริหารสนามบินอู่ตะเภา ว่าด้วย การเก็บค่าภาระการใช้
ท่าอากาศยาน ทรัพย์สิน บริการ และความสะดวกต่าง ๆ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๗
7. ในส่วนของยานพาหนะที่เข้าลานจอดอากาศยาน ต้องปฏิบัติดังนี้
7.1 ติดตั้งสัญลักษณ์/หมายเลขรหัสประจายานพาหนะ อย่างน้อย 4 ด้าน (ด้านหน้า,ด้านหลัง,
ด้านข้าง 2 ด้าน) และให้สีของตัวอักษรตัดกับสีของรถเพื่อให้เห็นตัวอักษรได้อย่างชัดเจน
7.2 ยานพาหนะที่ใช้ปฏิบัติงานต้องมีวิทยุสื่อสารติดตั้งไว้ทุกคัน
7.3 ยานพาหนะที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืน หรือในสภาวะทัศนวิสัยต่า ต้องติด ตั้ง
ไฟสัญญาณวับวาบบนหลังคา หรือส่วนที่สูงสุดของยานพาหนะ อย่างน้อยจานวน 1 ดวง/โคม
โดยกาหนดให้ รถปฏิบัติการท่าอากาศยาน รถบริการสนามบิน รถสนับสนุนอากาศยาน
และรถอื่นๆ ติดตั้งไฟสัญญาณแสงสีเหลือง

Condition of airport Vehicle Pass
1. No Vehicle is allowed in or out of the area for security purposes. Unless has
a permit card for Vehicle Pass. A permit card is only available to the Vehicle
in each permitted area and under the specified conditions.
2. Carriage vehicles in or out of the security area, the driver must have a license
plate sticker at the windscreen of the vehicle or at the front of vehicle
where at the clear position and must follow the regulation.
2.1 There are two types of vehicle permits.
2.2.1 Permanent card - The card is valid for 1 year.
2.2.2 Temporary card – The card is valid for 24 hours.
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 When entering or leaving the area, the driver must allow the security
searching (personal and objects in the vehicle) and recording the vehicle passage.
2.2.4 The drivers and the people on vehicles with vehicle permit cards
must have a person's permit card. The card must be display on the chest
area where the front of the card can be seen clearly.
2.2.5 Do not do anything which could cause damage to U-Tapao
International Airport, Rayong - Pattaya.
3 . Every time you apply for a renewal card or change a new vehicle license.
Have to apply to the head of the agency and should have the reason for
requesting a card and the attached documents must be submitted in
accordance with the regulations prescribed by the UTP and must be paid
in accordance with the regulations of the Executive Committee of U-Tapao
Airport. The airport charges, property, services and facilities (No. 3), 2014.
4. 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.
5. In the case of a vehicle pass 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.
6. 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.
7. For the vehicle entering the airside must follow as following:
7.1 Install the vehicle symbol / ID number at least 4 sides (front, rear, besides) and
the letters color and the car color must be contrast to see the letter clearly.
7.2 All vehicles used in the operation of the vehicle must have radio
communication installed.
7.3 Vehicles operating at night or in low visibility must be installed the signal
lights on the roof or the maximum part of the vehicle at least 1 lamp. For
the airport service/operation vehicles, aircraft support vehicles and other
vehicles must be installed yellow light.

