แบบคําขออนุญาตใชรถในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว
(Application Form for Temporary Permit of Road Vehicles)
เรียน นายทะเบียน ………………………………………………
(To Registrar)

ขาพเจา
(I)

บริษัท .....................................................................................................................................................................................................
(Name of tourism business)
นาย

นาง
(Mrs.)

(Mr.)

นางสาว
...................................................................................................................................................................
(Ms.)
(Name & surname of natural person)

เปนผูไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว เลขที่ .......................................................................... วันที่ออก ................................................................
(The holder of tourism business license)

(License No.)

(Date of Issue)

สํานักงานตั้งอยูเลขที่ ........................ หมูที่ ........................... ตรอก/ซอย
……………………..…………………… ถนน ............................................................
(Soi)
(Road)

(Moo)

(The travel agency’s address No.)

ตํ(Sub-district)
าบล/แขวง ........................................... อําเภอ/เขต ........................................... จั(Province)
งหวัด ............................................... รหัสไปรษณีย .......................
(District)

ขอมอบอํานาจให
(Hereby authorize)

นาย
(Mr.)

นาง

(Mrs.)

(Postal Code)

นางสาว …….........................................................................................................................................................
(Ms.)

(Name & surname of authoritative representative)

เปนผูยื่นคําขออนุญาตใชรถในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว จํานวน ....................................... คัน พรอมนี้ ไดแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาดังนี้
(To submit an application for a temporary use of road vehicle(s) in Thailand for …………………………………………………… vehicle(s) in total. The supplement document are as follow.

1. เอกสารประกอบคําขอของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว

(The supplement documents regarding tourism business operator)

ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูประกอบธุรกิจนําเทีย่ ว

(Photocopy of national identification card/juristic person registration certificate of the holder of tourism business license)

ภาพถายใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว
(Photocopy of tourism business license)

หนังสือมอบอํานาจของผูประกอบธุรกิจนําเที่ยว
(Letter of attorney by the travel agency)

ภาพถายบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ
(Photocopy of authoritative representative’s identification card)

2. เอกสารประกอบคําขอของผูขออนุญาตใชรถและผูขับรถ
(The supplement documents regarding applicant(s) and driver(s))

ภาพถายหนังสือเดินทางและหลักฐานการตรวจลงตราของผูขออนุญาตและผูขับรถ

จํานวน ......... ฉบับ

หนังสือยินยอมจากเจาของรถ

จํานวน ......... ฉบับ

ภาพถายใบอนุญาตขับรถของผูขับรถ

จํานวน ........ ฉบับ

ภาพถายหนังสือแสดงการจดทะเบียนรถ

จํานวน …..... ฉบับ

ภาพถายตัวรถ

จํานวน ........ รูป

หนังสือรับรองการผานการตรวจสภาพรถ

จํานวน ........ ฉบับ

ภาพถายหลักฐานการมีประกันภัยรถ

จํานวน ........ ฉบับ

(Photocopy of passport and visa of applicant(s) and driver(s))

(No. of copies)

(No. of copies)

(Letter of consent by vehicle owner)

(Photocopy of driving license for driver(s) assigned to each vehicle)

(No. of copies)

(No. of copies)

(Photocopy of vehicle registration certificate)
(Photos of vehicle)

(No. of photos)

(No. of copies)

(Vehicle inspection certificate)

(Photocopy of proof of insurance)

หลักฐานแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทาง

(No. of copies)

(Proofs regarding travel itinerary)

ลายมือชื่อ ........................................................... ผูยื่นคําขอ/ผูรับมอบอํานาจ
(Signature)
(Authoritative Representative)
(..........................................................)
หมายเหตุ: ๑) ในกรณีเอกสารหลักฐานนั้นไมมีภาษาอังกฤษกํากับไว ใหมีหนังสือรับรองฉบับที่แปลเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ซึ่งออกโดยหนวยงานที่มอี ํานาจของประเทศนั้น
๒) นําเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามระบุในแบบคําขอมาในวันรับเครือ่ งหมายแสดงการใชรถ
3) เอกสารของผูขออนุญาตใชรถและผูขับรถใหแนบแสดงเปนรายคัน
Remark: 1) If supplement document is not in English, there must be a certified Thai or English translation from the competent authority.
2) All the hard copies of supplement documents listed in the application must be submitted on the date of permit collection.
3) The supplement documents regarding applicant(s) and driver(s) must be presented for each vehicle accordingly.

เฉพาะเจาหนาที่

๑. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทั้งหมดแลว เห็นวาเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
- ออกเครื่องหมายแสดงการใชรถ
- รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินแลว

๒. - อนุญาต
- ลงนามแลว

จึงเสนอนายทะเบียนเพื่ออนุญาตตอไป
ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)
วันที่ ................. /................... /..................

ลงชื่อ ...........................................................
(..........................................................)
วันที่ ................ /................... /....................

