คำขอบัตรรักษำควำมปลอดภัยสำหรับบุคคลและยำนพำหนะชนิดชั่วครำวตั้งแต่ 1 เดือน 4 เดือน และไม่ เกิน 6 เดือน
เขียนที่..................................................
วันที่.............เดือน........................พ.ศ......................
รูปถ่าย

ด้วยบริ ษทั ......................................................โดย (นาย,น.ส.,นาง ).........................................................................
อายุ..............ปี ตาแหน่ง................................................................เป็ นผูแ้ ทน.......................................................................
ขอยืน่ คาขอต่อ บริ ษทั ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อขอให้ออกบัตรรักษาความปลออดภัยสาหรับ
บุคคลและยานพาหนะชนิดชัว่ คราวตั้งแต่ 1 เดือน 4 เดือน และไม่เกิน 6 เดือน ได้แก่
[ ] เจ้าหน้าที่/พนักงานชื่อ..............................................................ตาแหน่ง/หน้าที่...................................................
บัตรประจาตัวพนักงานเลขที่........................................เข้าออกพื้นที่หวงห้ามของ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ เพื่อ
ปฏิบตั ิงานในพื้นที่ทว่ั ไปบริ เวณ........................................พื้นที่เฉพาะกลุ่มพื้นที่/ประตู................................ได้ต่อไป
[ ] ล้อเลื่อน เลขทะเบียน................................................หน้าที่.....................................................ได้ต่อไป
เงื่อนไขในกำรใช้ บัตรรักษำควำมปลอดภัย
1. ปฏิบตั ิตามคาเตือนด้านหลังบัตร
2. ส่ งคืนบัตรให้กบั หน่วยงานที่ออกบัตรทันที เมื่อบัตรหมดอายุหรื อหมดความจาเป็ นในการใช้งาน
3. ในกรณี ที่ขอบัตรให้กบั บุคคลภายนอกที่ตอ้ งเข้าไปปฏิบตั ิงาน หน่วยงานผูข้ อบัตรต้องจัดเจ้าหน้าที่ควบคุม
กากับดูแลด้วยทุกครั้ง
4. ในกรณี ที่บตั ร รปภ. สู ญหายหรื อถูกขโมย ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ออกบัตรทราบทันที
ข้าพเจ้าได้ทราบข้อกาหนดของ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ว่าด้วย การขอบัตรรักษาความปลอดภัยสาหรับบุคคล
และบัตรอนุญาตยานพาหนะในการเข้าออกหรื ออยูใ่ นพื้นที่หวงห้ามแล้ว และจะปฏิบตั ิตามข้อกาหนดนี้ โดยเคร่ งครัด
พร้อมกับส่ งคืนบัตรรักษาความปลอดภัยนับตั้งแต่วนั เลิกใช้ หากบุคคลดังกล่าวกระทาความเสี ยหายใด ๆ เกิดขึ้น ใน
พื้นที่หวงห้าม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายทุกกรณี
อนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมรับจะปฏิบตั ิดงั ต่อไปนี้
ข้าพเจ้ายินดีชาระเงินค่าทาบัตรรักษาความปลอดภัย (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ดังนี้
รายการ
ค่าอุปกรณ์/ค่าธรรมเนียม
ค่าปรับ
รวม
บัตร รปภ. สาหรับบุคคล (Smart card) ไม่เกิน 4 เดือน
330
330
บัตร รปภ. สาหรับบุคคล (Smart card) ไม่เกิน 6 เดือน
550
550

ลงชื่อ.......................................................ผูย้ นื่ คาขอ
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บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่.....................................................................................................................................
2. ออกให้วนั ที่...............................................................หมดอายุวนั ที่..............................................................................
3. ที่อยู่ (ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน) เลขที่......................หมู่ที่.....................ถนน.............................................................
4. ตําบล................................................อําเภอ................................................จังหวัด.......................................................

1.

ข้ อ 3 ใช้ เฉพาะคนต่ างด้ าวเท่ านั้น (For Foreigner only)
3. หนังสื อเดินทางเลขที่.....................................วันที่ออก.................................วันที่ที่หมดอายุ....................................
Passport of number……………………. ….Date of issue…………….…….…Date of expiry………….......……
ประเทศที่ออกหนังสื อเดินทาง……………………………ใบอนุญาตทํางานเลขที่...................................................
Country of passport……………………………………Work permit number………………………………..……
วันที่ที่ออก.................................................................วันที่ที่หมดอายุ........................................................................
Date of issue.............................................................. Date of expiry........................................................................
หน้าที่.........................................................................หมายเลขโทรศัพท์...................................................................
Daty…………………………………………………Telephone Number………………………………………….

เฉพาะเจ้ าหน้ าที่
ลงชื่อ.................................................ผูต้ รวจสอบ
ลงชื่อ....................................................รับรอง

ลงชื่อ...................................................ผูอ้ นุมตั ิ

เอกสารประกอบการขอทําบัตรบุคคลชนิด 4 เดือน / 6 เดือน ,บัตรยานพาหนะและล้ อเลื่อน ชนิดถาวร
การขอทําบัตรใหม่ให้ยนื่ คําขอทําบัตรล่วงหน้า 1 วัน
1. หัวจดหมายบริ ษทั เรื่ อง ขอทําบัตรบุคคลชนิด 4 เดือน / 6 เดือน , ขอทําบัตรยานพาหนะและล้อเลื่อน ชนิดถาวร
2. สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนบริ ษทั ,ห้างหุน้ ส่ วน(ไม่เกิน 6 เดือน กรรมการเซ็นต์รับรองเอกสาร)
3. คําขอทําบัตรบุคคลชนิด4 เดือน / 6 เดือน , คําขอทําบัตรยานพาหนะฯ ชนิดถาวร
4. สําเนาทะเบียนบ้าน(ต้องไม่เป็ น ด.ญ,ด.ช.), สําเนาบัตรประชาชน , ผลตรวจประวัติอาชญากร (กรณี ทาํ บัตร 6 เดือน),
สําเนาทะเบียนรถ
5. รู ปถ่ายขนาด 1 นิ้ว, ภาพถ่ายรู ปรถยนต์ ที่ติดป้ายชื่อบริ ษทั 4 ด้าน ภาพสี (ด้านข้างซ้ายและขวา,ด้านหน้าและหลัง)
6. กรณี เป็ น SUB Contract ของบริ ษทั อื่น ๆ ให้แนบสําเนาสัญญาว่าจ้าง
ประเภทรถทีอ่ นุญาตให้ ทาํ บัตรยานพาหนะ ฯ ชนิดถาวร
รถจดทะเบียนลักษณะ

นัง่ สองตอนท้ายรถบรรทุก,ตูบ้ รรทุก,กระบะบรรทุก

รถจดทะเบียนประเภท

รถบรรทุก ไม่ประจําทาง

หมายเหตุ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-1341606, 02-1341610 – 11,02-1341459

