เอกสารและขั้นตอนการขอมีบัตรอนุญาตผานเขา-ออก
กรรมสิทธิ์รถเปนของ
หลักฐานประกอบการพิจารณา
ขอ 1. ตนเอง
- สําเนาบัตรบุคลากรที่กรมประมงให(ขณะขอยังปฏิบัติงานภายใต
สัญญากับกรมประมง)
- สําเนาทะเบียนรถยนต
ขอ 2. คูสมรส ที่จดทะเบียน
- หลักฐานเหมือนขอ 1. และเพิ่มเอกสาร สําเนาทะเบียนสมรส
ขอ 3. คูสมรส ที่ยังไมจดทะเบียน
- หลักฐานเหมือนขอ 1. และเพิ่มเอกสาร สําเนาทะเบียนบานผูขอ และ
คูสมรสที่ยังไมจดทะเบียนพรอมรับรองสําเนา
- สําเนาบัตรประชาชนคูสมรสที่ยังไมจดทะเบียนพรอมรับรองสําเนา
- เอกสารยินยอมใหใชรถ *(แบบฟอรมที่กรมประมงกําหนดเทานั้น)
ขอ 4. บิดาหรือมารดา
- หลักฐานเหมือนขอ 1. และเพิ่มเอกสาร
- สําเนาทะเบียนบานผูขอ
- เอกสารยินยอมใหใชรถ *(แบบฟอรมที่กรมประมงกําหนดเทานั้น)
ขอ 5. บุตร
- หลักฐานเหมือนขอ 1. และเพิ่มเอกสาร
- สําเนาทะเบียนบานบุตร
- เอกสารยินยอมใหใชรถ *(แบบฟอรมที่กรมประมงกําหนดเทานั้น)
ขอ 6. กรณีรถปายแดง
- หลักฐานเหมือนขอ 1. และเพิ่มเอกสาร
- สําเนาสัญญาซื้อ-ขาย
(กรมประมงจะออกบัตรอนุญาตชนิดชั่วคราวครั้งละไมเกิน 30 วัน หาก
หมดอายุเจาของรถยนตตองตอบัตรอนุญาตทุกครั้ง)
*(เมื่อไดแผนปายทะเบียนเรียบรอยใหดําเนินการเหมือนขอ 1. และคืน
บัตรอนุญาตชั่วคราวดวย)
ขอ 7. รถของทางราชการ
- ใหใชสัญลักษณกรมประมง ติดที่ประตูรถ
ขอ 8. กรณีนํารถอื่นที่ไมมีสติ๊กเกอรมาใช - กรณีเขาศูนยใหติดตอกลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่เพื่อขอรับบัตร
แทนรถที่ไดรับสติ๊กเกอรเปนการชั่วคราว ชั่วคราว
(กรณีรถเสียตองซอม รถเขาศูนยตรวจ
- กรณีรถเสียเมื่อนํารถเขาจอดแลวใหติดตอกลุมซอมบํารุงอาคารและ
สภาพ)
สถานที่เพื่อขอรับบัตรชั่วคราว
*(เมื่อรถซอมเสร็จแลวใหคืนบัตรชั่วคราวทันที)
ขอ 9. กรณีมีสติ๊กเกอรเกา
- ใหสงสติ๊กเกอรเกาคืนมาพรอมกับคําขอใหมดวยทุกครั้ง
***หมายเหตุ*** เนื่องดวยกรมประมงมีพื้นที่จํากัด กรมประมงจึงขอความรวมมือบุคลากรที่มีคูสมรสทั้งที่จด
ทะเบียนสมรถและไมไดจดทะเบียนสมรสหากบุคลากรทั้ง 2 ทานทํางานในกรมประมง ซึ่งเปนที่เดียวกันทั้ง 2 ทาน
และมีความประสงคที่จะขอบัตรอนุญาตเขา – ออก กรมประมงจะขอสงวนสิทธิ์ใหทานนํารถเขามาไดไมเกิน 1 คัน
ตอวันเทานั้น เพื่อใหมีพื้นที่เพียงพอตอบุคลากรทานอื่นๆ ที่ทํางานและผูมาติดตอราชการกับกรมประมง

แบบฟอรมขอสติ๊กเกอรติดรถยนต
กลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่ สํานักงานเลขานุการกรม กรมประมง
วันที.่ .............เดือน....................พ.ศ.................
สวนที่ 1 สําหรับผูขอกรอกขอมูล
ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................................ตําแหนง.............................................................
เปน ขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ อื่นๆ..................................สํากัดหนวยงาน.............................................
เลขประจําตัวบัตรประชาชน.........................................................วันหมดอายุ......................โทรศัพทภายใน...........................................
โทรศั พ ท มื อ ถื อ ..............................................................E-mail…………………………….…………………………………………
หมายเลขทะเบียนรถ............................ยี่หอ...................................รุน..........................ป..................สี....................จังหวัด......................
ผูครอบครอง/ผูถือกรรมสิทธิ์ เกี่ยวของเปน เจาของรถ บิดา มารดา คูสมรส อื่นๆ.............................................
โดยขาพเจายินยอมปฏิบัติตามประกาศกรมประมง เรื่องบัตรผานเขา-ออกฯ โดยเครงครัด พรอมแนบหลักฐาน ดังนี้
 สําเนาบัตรบุคลากร
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาทะเบียนรถยนต

ลงชื่อ.........................................................ผูขอสติ๊กเกอร
(...................................................................)

ลงชื่อ.................................................................ผูบังคับบัญชาเบื้องตน
(......................................................................)

ลงชื่อ................................................................ผูอนุมัติ
(................................................................)
หมายเหตุ 1. ผูบังคับบัญชาเบื้องตน ของหนวยงาน ไดแก ผอ.กอง/ผอ.กลุม/หัวหนากลุมงาน
2. กรณีขาราชการ ลูกจางประจํา พนักงานราชการ ตองใชสําเนาบัตรขาราชการ
3. กรณีจางเหมาบริการตองให ผอ.กอง/ผอ.กลุม เปนผูรับรองหนังสือ
4. กรณีจางเหมาบริการไมมีสิทธิ์นํารถเขาอาคารจอดรถกรมประมง เพราะถือวาเปนบุคคลภายนอกหรือบริษัทจางเหมาบริการ
5. ผูครอบครอง/ผูถือกรรมสิทธิ์ เกี่ยวของเปนอะไรกับผูขอโดยตรง เชน บิดา มารดา พี่ นอง สามี คูสมรส ฯลฯ
.....................................................................................................................................................................................................................................................

สวนที่ 2 สําหรับกลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่
 สติ๊กเกอรสีเขียว
 สติ๊กเกอรสีเหลือง
สติ๊กเกอรสีแดง
สติ๊กเกอรสีฟา
สติ๊กเกอรสีน้ําเงิน
1. ผลการตรวจสอบขั้นตน
2. ความเห็น
3. ผลการพิจารณา/คําสั่ง
 ขอครั้งแรก  ขอครั้งตอไป
.......................................................................... ..........................................................................
ครั้งที.่ ...................................................
.........................................................................
..........................................................................
ลงชื่อ......................................ผูตรวจสอบ
วันที.่ .........................................................

ลงชื่อ...............................................ผูตรวจสอบ ลงชื่อ.................................หน.กลุมซอมบํารุงฯ
วันที.่ .................................................................. วันที.่ .............................................................

สวนที่ 3 สําหรับเจาหนาที่ผูจายสติ๊กเกอร
สงงานจัดการฯ วันที.่ ................................. ไดจาย สติ๊กเกอรเลขที.่ .....................................

ไดรับสติ๊กเกอรเรียบรอยแลว

ใบคุมทะเบียนเลมที่..............เลขที่............. ทะเบียน.......................................เรียบรอยแลว
ลงชื่อ........................................ผูตรวจสอบ ลงชื่อ.........................................ผูจายสติ๊กเกอร ลงชื่อ..........................................ผูรับสติ๊กเกอร
วันที่........................................................... วันที่...............................................................
วันที่...............................................................

ขอรับทราบและขอปฏิบัติในการขอสติ๊กเกอร เขา – ออก กรมประมง
1. การจอดรถ ใหเปนไปตามที่กําหนด และอนุญาตไวเทานั้น หรือตามที่เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแนะนํา
2. สิทธิ์ในบัตรฯ เฉพาะบุคลากรและเฉพาะรถยนตคันที่บุคลากรขออนุญาตไวเทานั้น
2.1 ผูมีบัตรเขา - ออก อนุญาตใหนํารถยนตผานเขา - ออก เขตตรวจบัตรอนุญาตผานเขา - ออก ได
2.2 กรณีทําผิดประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของงานจราจร จะดําเนินการล็อคลอหรือเตือนแลวแตกรณีใดกรณีหนึ่ง
ตามเห็นสมควร
2.3 ขาพเจารับทราบและยินดีใหกรมฯ ยกเลิกและขอคืนบัตรอนุญาตฯ หากกรมประมงเห็นวาขาพเจาใชสิทธิ์ในบัตรทํา
ผิด ประกาศ กฎระเบียบ ขอบังคับของงานดูแลการจราจรหรือไมใหความรวมมือ รวมถึงการไมอํานวยความสะดวกดาน
การจราจรใหกับรถที่ถูกยกเลิกบัตรอนุญาตฯ ทั้งไดคืนบัตรและไมไดคืนบัตร
2.4 ขาพเจาทราบและยินดีใหกรมประมงเคลื่อนยายรถยนตของขาพเจากรณีที่ติดตอขาพเจาไมได และขาพเจาไดจอดรถ
ฝาฝน ประกาศ กฎ ระเบียบ ขอบังคับของงานจราจร ขอปฏิบัติของกรมฯ
3. การนํารถยนต ผานเขา - ออก นอกเวลาที่กําหนดจะตองไดรับอนุญาต และใหความรวมมือกับเจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัยในการตรวจสอบรถยนต
4. ขาพเจารับทราบวาการฝาฝนขอปฏิบัติจราจรของกรมประมง หรือ คําสั่งของเจาหนาที่จราจร หรือพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย เปนสิทธิ์ที่กรมประมง หรือเจาหนาที่ฯ จะดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง ตามขอ 2.1 - 2.4 ไดทันที เพื่อรักษาไวซึ่ง
ความเปนระเบียบเรียบรอย ปองกันการเกิดปญหาการจราจร และรักษาความปลอดภัยในการสัญจรภายในกรมประมง
5. การขนยายสิ่งของเขาออกภายในกรมประมง จะตองไดรับอนุญาตจากกลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่กอน ผูใดฝาฝน
กลุมซอมบํารุง อาคารและสถานที่จะทําการยึดบัตรอนุญาตเขา-ออกทันที และไมอนุญาตใหนํารถเขามาในกรมประมง
โดยทั้งนี้ผูขอมีบัตรอนุญาตฯ ยินดีปฏิบัติตามโดยไมเรียกรองใดๆ กับทางกรมประมง
6. ขาพเจาทราบดีวาหากรถยนตของขาพเจามีการเฉี่ยวชนกับรถคูกรณีหรือถูกคูกรณีเฉียวชนภายในกรมฯ ขาพเจาและ
คูกรณี จะไมสามารถเรียกรองสิทธิ์ความผิดรับชอบจากการดูแลงานจราจร ของเจาหนาที่รักษา ความปลอดภัย และจะไมมี
สิทธิ์เรียกรองคาเสียหายจากกรมประมงได
7. เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยของกรมประมง เปนเพียงผูอํานวยความสะดวกใหกับผูมาใชบริการกับกรมประมงเทานั้น
และจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับทรัพยสินของผูมาใชบริการกับกรมประมงได
8. ผูขออนุญาตมีบัตรฯ ยอมรับบัตรนี้เปนเพียงบัตรผาน เขา - ออก และหากขาพเจานําเขามาในพื้นที่กรมประมง หาก
รถยนตเกิดชํารุด เสียหาย สูญหาย และทรัพยสินภายในรถยนตสูญหาย และสวนรวมภายนอกตาง ๆ เสียหายหรือสูญหาย
ขาพเจาจะไมมีสิทธิ์เรียกรองใด ๆ จากกรมประมง และเจาหนาที่ของกรมประมง
9. ใหยืนคํารองขอมีบัตรอนุญาตผานเขา - ออก ไดที่กลุมซอมบํารุงอาคารและสถานที่ (ในวันและเวลาราชการเทานั้น)
10. หากฝาฝนและไดกระทําผิดจริง ผูขออนุญาตบัตรฯ จะรับผิดชอบ ยินยอม และอนุญาตใหกรมประมง หรือเจาหนาที่
ดําเนินการตามขอปฏิบัติไดทันที โดยไมมีขอโตแยงและไมเรียกรองคาเสียหายหรือสิทธิใด ๆ ทั้งสิ้น กับกรมประมง หรือผูที่
กรมประมงมอบอํานาจใหดูแลงานดานจราจรของกรมประมง

ทั้งนี้ขาพเจาไดอานขอรับทราบและขอปฏิบัติทั้ง 10 ขอ แลว และยินดีปฏิบัติตามโดยไมมีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น จึงลงนามไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ..........................................................ผูขอมีบัตรอนุญาต
(.........................................................)
................/...................../....................
2

หนังสือยินยอมใหใชรถยนต
เขียนที.่ ...........................................................
วันที.่ ............เดือน....................................พ.ศ................
ขาพเจา...........................................................เกิดวันที่..........เดือน........................................พ.ศ.................
ถือบัตรประชาชน/ขาราชการ เลขที.่ .............................................ออกให ณ วันที.่ ......เดือน......................พ.ศ.............
อยูบานเลขที.่ ...........หมูท.ี่ ..........ตรอก/ซอย..........................ถนน..............................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต............................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย...........................โทรศัพท............................
ซึ่งเปน......................กับ นาย/นาง/นางสาว...................................................โดยรับรองวาเปนความจริง ขอยินยอมให
นาย/นาง/นางสาว..........................................................เกิดวันที่..........เดือน...................................พ.ศ....................
ถือบัตรประชาชน/ขาราชการ เลขที.่ ........................................ออกให ณ วันที่......เดือน....................พ.ศ..................
อยูบานเลขที.่ ...........หมูท.ี่ ..........ตรอก/ซอย..........................ถนน..............................ตําบล/แขวง................................
อําเภอ/เขต..........................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย............................โทรศัพท..........................
ใชรถยนตยี่หอ...................................หมายเลขทะเบียนรถ............................จังหวัด.................................สี..................
ซึ่งขาพเจาเปนผูมีชื่อถือกรรมสิทธิ์ /สิทธิครอบครองตามหลักฐานทางทะเบียนดังแนบ และขาพเจาขอยอมรับเงื่อนไข และ
หลักเกณฑการขอบัตรอนุญาตผานเขา – ออก ประเภทบัตรบุคลากร โดย นาย/นาง/นางสาว.....................................................
เปนผูใชรถเองและเปนบุคลากรของกรมประมง เพื่อเปนหลักฐานแหงการนี้ ขาพเจาไดลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน
สําคัญตอหนาพยาน ขางทายนี้ และขอรับรองวาขอความทั้งหมดเปนความจริงทุกประการและยินยอมใหกรมประมง
ดําเนินการตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่แนบทายมาดวยนี้ หากกรมประมงตรวจสอบพบวาไมเปนความจริงขาพเจายินดี
ใหกรมประมงดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายตอไป

ลงชื่อ............................................................ผูยินยอม
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................ผูไ ดรบั ความผูย นิ ยอม
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)
ลงชื่อ............................................................พยาน
(...........................................................)

