
แบบรายงานการขอมบัีตรอนุญาตติดยานพาหนะผา่นเขา้ – ออกหน่วยราชการ ทร. ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 
สำหรับข้าราชการประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทร. 

เรื่อง  ขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า – ออกหน่วยราชการ ทร. 

เรียน  ............................. (ผ่าน.....................................)    

 กระผม/ดิฉัน..........................................................................ตำแหน่ง.................................................................... ..
สังกัด.........................หมายเลขประจำตัวข้าราชการ................................................................หมายเลขประจำตัวประชาชน
.....................................................................ที่อยู่ปัจจุบัน  เลขที่............................หมู่.............ถนน.................................. .....
ตำบล/แขวง.............................................อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด......................................... .. ..
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ).................................................ขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะในความครอบครองของข้าพเจ้า  
และได้นำมาใช้ปฏิบัติราชการ ดังนี้  

 กรณีท่ี ๑ ไม่ต้องแนบเอกสาร (สำหรับยานพาหนะที่เคยมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะ ทร. ปี ๖๒ – ๖๓ )  
            ๑. รถยนต์/รถจักรยานยนต์  ประเภทรถ..........................................ยี่ห้อ....................................สี..........................
ทะเบียน.............................จังหวัด...................................................ผู้ครอบครอง........................................................................ 
ชื่อเจ้าของรถ (ตามเอกสาร).......................................................หมายเลขควบคุมบัตรอนุญาต.......................................... 
  ๒. รถยนต์/รถจักรยานยนต์  ประเภทรถ..........................................ยี่ห้อ...................................สี.......................... 
ทะเบียน.............................จังหวัด......................................................ผู้ครอบครอง................................................................. 
ชื่อเจ้าของรถ (ตามเอกสาร).......................................................หมายเลขควบคุมบัตรอนุญาต.......................................... 
  ๓. รถยนต์/รถจักรยานยนต์  ประเภทรถ..........................................ยี่ห้อ....................................สี......................... 
ทะเบียน..............................จังหวัด......................................................ผู้ครอบครอง.................................................................
ชื่อเจ้าของรถ (ตามเอกสาร).......................................................หมายเลขควบคุมบัตรอนุญาต.......................................... 

 กรณีท่ี ๒ ต้องแนบเอกสาร (สำหรับยานพาหนะที่ไม่เคยขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะ ทร. ปี ๖๒ – ๖๓) 
 ๑. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ จำนวน................ฉบับ 
  ๒. สำเนาเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองยานพาหนะที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน............ฉบับ 
  ๓. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของยานพาหนะ (กรณีนำรถบุคคลอ่ืนมาใช้ปฏิบัติราชการ) จำนวน...........ฉบับ 
            ๑. รถยนต์/รถจักรยานยนต์  ประเภทรถ..........................................ยีห้่อ...................................สี.........................
ทะเบียน..............................จังหวัด......................................................ผู้ครอบครอง.................................................................
ชื่อเจ้าของรถ (ตามเอกสาร).....................................................................มีความเก่ียวข้องเป็น…….............................. .... 
            ๒. รถยนต์/รถจักรยานยนต์  ประเภทรถ..........................................ยีห้่อ...................................สี.........................
ทะเบียน..............................จังหวัด......................................................ผู้ครอบครอง.................................................................
ชื่อเจ้าของรถ (ตามเอกสาร).....................................................................มีความเก่ียวข้องเป็น…….............................. .... 

 คำยินยอมผู้ประสงค์ขอมีบัตรอนุญาตฯ   
          ๑. กระผม/ดิฉัน ขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และจะปฏิบัติตามมาตรการควบคุม
การออกบัตรอนุญาตฯ ของ ทร. โดยความเคร่งครัด ตลอดจนคำแนะนำของยามรักษาการณ์ประจำช่องทางผ่าน 
เข้า - ออก และ จนท.สห.ทร. 
 ๒. กระผม/ดิฉัน จะปฏิบัติตามคำแนะนำการขอมีบัตรอนุญาตฯ อย่างเคร่งครัด 
 
        (ลงชื่อ) ...........................................................(ผู้ขอ) 
                                              ตำแหน่ง ............................................................  
                                                                                       .............../................../...............     
                                                                     



- ๒ - 
 

 คำแนะนำการขอมีบัตรอนุญาตติดยานพาหนะผ่านเข้า – ออกหน่วยราชการ ทร.ปี ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ 

 ๑. ข้าราชการประจำการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ สังกัด ทร. สามารถขอได้ตามสิทธิดังต่อไปนี้ 
   ๑.๑ นายทหารสัญญาบัตรชั ้นยศนายพล มีบ ัตรอนุญาตฯ สำหร ับรถยนต์ได้ไม่เกิน ๔ ใบ/คน และ
รถจักรยานยนต์ได้ไม่เกิน ๒ ใบ/คน (บัตรอนุญาตฯ รถยนต์สีน้ำเงิน) 
   ๑.๒ นายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ น.อ. - น.อ.(พิเศษ) มีบัตรอนุญาตฯสำหรับรถยนต์ได้ไม่เกิน ๒ ใบ/คน 
และรถจักรยานยนต์ได้ไม่เกิน ๑ ใบ/คน (บัตรอนุญาตฯ รถยนต์สีฟ้า) 
   ๑.๓ นายทหารสัญญาบัตรชั ้นยศ ร.ต. -  น.ท. มีบ ัตรอนุญาตฯสำหร ับรถยนต์ได้ไม่เกิน ๒ ใบ/คน  
และรถจักรยานยนต์ได้ไม่เกิน ๑ ใบ/คน (บัตรอนุญาตฯ รถยนต์สีแดง) 
  ๑.๔ นายทหารชั ้นประทวน ลูกจ้ าง พนักงานราชการ สังกัด ทร. มีบัตรอนุญาตฯ สำหร ับรถยนต์  
และ/หรือรถจักรยานยนต์ ได้ไม่เกิน ๒ ใบ/คน (บัตรอนุญาตฯ รถยนต์สีเหลือง) 

 ๒. ผู้ที่ประสงค์ขอมีบัตรอนุญาตฯ จะต้องเขียนแบบรายงานการขอมีบัตรอนุญาตฯ และแนบเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ เสนอหน่วยที่มีหน้าที่ออกบัตรฯ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การออกบัตรอนุญาตฯ ของ ทร. 
 ๓. กรณีบัตรอนุญาตฯ ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้ผู้ที่ประสงค์ขอมีบัตรอนุญาตฯ นำซากบัตรอนุญาตฯ ที่มี QR โค้ด
มาเปลี่ยนและเสนอรายงานชี้แจงบัตรอนุญาตฯ ถูกทำลาย หรือชำรุด ให้หน่วยที่มีหน้าที่ออกบัตรฯ ดำเนินการออก
บัตรอนุญาตฯ ใบใหม่ 
 ๔. กรณีบัตรอนุญาตฯ หมดอายุ ให้ยกเลิกการติดบัตรอนุญาตฯ ที ่รถรถยนต์ หร ือรถจ ักรยานยนต์ทนัที 
นับต้ังแต่บัตรอนุญาตฯ หมดอายุ   
 ๕. ห้ามนำบัตรอนุญาตฯ ไปใช้กับยานพาหนะที่ไม่ตรงกับทะเบียนรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ออกโดยหน่วยที่
มีหน้าที่ออกบัตรฯ เป็นอันขาด 
 ๖. เม่ือผู้ขอมีบัตรอนุญาตฯ ได้ขอมีบัตรอนุญาตฯ ไปแล้ว และภายหลังไม่มีสิทธิการครอบครองรถยนต์ หรือ
รถจักรยานยนต์ของตนเองตามที่ขอ (มีการซ้ือขาย โอนกรรมสิทธิการครอบครองรถรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ให้
ผู้อ่ืน) ให้นำบัตรอนุญาตฯ มาคืนกับหน่วยที่มีหน้าที่ออกบัตรอนุญาตฯ เพ่ือขอออกบัตรอนุญาตฯ ใบใหม่ ตามสิทธิ
และประเภทของสีบัตรอนุญาตฯ 
 ๗. ปฏิบัติตามคำแนะนำการผ่านเข้า – ออก และการจอดยานพาหนะ ในพ้ืนที่รักษาความปลอดภัยของหน่วย
ราชการ ทร. อย่างเคร่งครัด  
 ๘. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๕ ผู้ใดปลอมเอกสารสิทธิ หรือเอกสารราชการต้องระวางโทษจำ คุก 
ต้ังแต่ ๖ เดือน – ๕ ปี ปรับต้ังแต่ ๑,๐๐๐ – ๑๐,๐๐๐ บาท  
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- ๓ – 

คำรับรองผู้เป็นเจ้าของยานพาหนะให้นำมาใช้ปฏิบัติราชการ 

   ข้าพเจ้า              ผู้ เป ็นเจ ้าของรถยนต์/รถจักรยานยนต์ 
ประเภทรถ     ยี่ห้อ     สี       หมายเลขทะเบียน              จังหวัด   
มีความยินยอมและอนุญาตให้                ตำแหน่ง     
สังกัด............................ซ่ึงมีความสัมพันธ์เป็น   ให้นำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ มาใช้ปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนที่หน่วยราชการ ทร. ทั้งนี้ได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว  

 
                                                        (ลงชื่อ)..............................................................(เจ้าของยานพาหนะ)  
            (.........................................................)   

                            ................/................../.............. 
 

   ข้าพเจ้า    ผู ้ เป ็นเจ ้าของรถยนต์/รถจ ักรยา นยน ต์  
ประเภทรถ  ยี่ห้อ สี หมายเลขทะเบียน จังหวัด   
มีความยินยอมและอนุญาตให้                   ตำแหน่ง     
สังกัด............................ซ่ึงมีความสัมพันธ์เป็น   ให้นำรถยนต์/รถจักรยานยนต์ มาใช้ปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนที่หน่วยราชการ ทร. ทั้งนี้ได้แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนของข้าพเจ้ามาด้วยแล้ว 

                                                        (ลงชื่อ)..............................................................(เจ้าของยานพาหนะ)
          (.......................................................)    

                                 ................/................../.............. 
 

 
คำรับรองของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับหัวหน้าแผนก ชั้นยศ น.ท. หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(กรณีผู้ขอมีบัตรอนุญาตฯ นำยานพาหนะของบุคคลอ่ืนมาใช้ปฏิบัติราชการ) 
 

 ขอรับรองว่า               ตำแหน่ง  
สังกัด  มีความจำเป็นต้องนำยานพาหนะ                                    ยี่ห้อ                    
หมายเลขทะเบียน........................จังหวัด............................. ผู้เป็นเจ้าของยานพาหนะคือ                
ซ่ึงมีความสัมพันธ์เป็น                        มาใช้ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่หน่วยราชการ ทร. เป็นประจำจริง 

  ขอรับรองว่า                        ตำแหน่ง                     
สังกัด                   มีความจำเป็นต้องนำยานพาหนะ                                  ยี่ห้อ                                                                
หมายเลขทะเบียน                  จังหวัด...............................ผู้ เป็นเจ้าของยานพาหนะคือ                                               
ซ่ึงมีความสัมพันธ์เป็น..........................................มาใช้ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่หน่วยราชการ ทร. เป็นประจำจริง      

 
                                                             (ลงชื่อ) .....................................................(ผู้บังคับบัญชา)        
                                          (.......................................................) 
              ตำแหน่ง........................................................    

                                           ................/................../.............. 


