แบบฟอร์ มการขออนุญาตมีบัตรสมาร์ ทการ์ ด และสติ๊กเกอร์ รถจักรยานยนต์
สาหรับบุคลากร / นิสิต ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วันที่ .....................................................
เรื่อง
เรียน

ขอมีบตั รสมาร์ทการ์ดและสติ๊กเกอร์ ประจาปี การศึกษา 2560
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากายภาพและสิ่ งแวดล้อม

ข้าพเจ้า ชื่อ/สกุล....................................................................................................................................................
สังกัด....................................................................................................................โทรศัพท์ภายใน.......................................................
โทรศัพท์มือถือ.......................................................มีความประสงค์จะขอมีบตั รสมาร์ทการ์ดและบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์
1.โดยรถจักรยานยนต์ทะเบียนที่ 1 ทะเบี ย น...............................ยี่ห้อ .................................สี . .....................................
ครอบครองโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บิดา/ มารดา
บุตร
อื่นๆ..................
2.โดยรถจักรยานยนต์ทะเบียนที่ 2 ทะเบี ย น..............................ยี่ห้อ ..................................สี . ......................... ............
ครอบครองโดย
ตนเอง
คู่สมรส
บิดา / มารดา
บุตร
อื่นๆ..................

เอกสารประกอบการมีบัตรอนุญาต
1.
2.
3.
4.

ครอบครองโดยตนเอง / คู่สมรส
ครอบครองโดยบิดา/มารดา
ครอบครองโดยบุตร
อื่นๆ

สาเนาบัตร
สาเนาบัตร
สาเนาบัตร
สาเนาบัตร

สาเนาทะเบียนรถ
สาเนาทะเบียนรถ
สาเนาทะเบียนรถ
สาเนาทะเบียนรถ

สาเนาทะเบียนสมรส
สาเนาทะเบียนบ้านชื่อผูข้ อ
สาเนาทะเบียนบ้านชื่อบุตร
เอกสารรับรองจากต้นสังกัด

ข้ าพเจ้
าพเจ้าขอรั บรองว่ ารถที่ขออนุ ญาตนั้นข้ าพเจ้ าเป็ นผู้นามาใช้ เอง โดยมิได้ ให้ บุคคลอื่นนามาใช้ และจะใช้
ให้ ตรงกับ หมายเลขทะเบียนที่ขอเท่ านั้น หากข้ าพเจ้ าให้ ข้อความอันเป็ นเท็จหรื อใช้ รถไม่ ตรงกับทะเบียนที่ขอ
ข้ าพเจ้ ายินดีให้ ตัดสิ ทธิ์การจอดรถเป็ นเวลา 1 ปี ข้ าพเจ้ ารับทราบหลักเกณฑ์ และคาเตือนนี้ของทางมหาวิทยาลัยฯ
และยินดีทจี่ ะปฏิบัติตามทุกประการ

เลขที่ บัต รสมาร์ ท การ์ ด ......................................................... สติ๊ ก เกอร์ . ..............................................................
ลงชื่ อ ................................................................
(ผูข้ อมี บัต รสมาร์ ท การ์ ด และสติ๊ ก เกอร์ )
.................../................../.....................

ข้ อกำหนดกำรขอมีบัตรสมำร์ ทกำร์ ดและสติ๊กเกอร์ จอดรถจักรยำนยนต์
อำคำรทีจ่ อดรถใต้ ดินมหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ

1.
2.
3.

4.

อำจำรย์ ลูกจ้ ำงประจำ พนักงำน นิสิต ของมหำวิทยำลัย เป็ นผูม้ ีสิทธิ์ ได้รับบัตรสมาร์ทการ์ดและสติ๊กเกอร์
จอดรถจักรยานยนต์ ภายในมหาวิทยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโ รฒ โดยมี เอกสารประกอบการขอบัต รสมาร์ ทการ์ ด และ
สติ๊กเกอร์ดงั นี้
สาเนาบัตรประจาตัวอาจารย์ ลูกจ้างประจา พนักงาน สาเนาบัตรนิ สิต ที่ออกโดยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ กรณี
พนักงานมหาวิทยาลัยที่ไม่มีบตั รประจาตัวแนบสาเนาสัญญาว่าจ้างหรื อหนังสื อรับรองจากต้นสังกัด
สาเนาใบขับขี่รถจักรยานยนต์
สาเนารายการจดทะเบี ยนรถจักรยานยนต์ (หน้าแรก) โดยชื่ อครอบครองเป็ นชื่ อผูท้ าบัตรเอง กรณี ที่สาเนารายการจด
ทะเบียนรถจักรยานยนต์ไม่ตรงกับชื่อผูข้ อทาสติ๊กเกอร์ตอ้ งยื่นหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบการขออนุญาต คือ
3.1 กรณี ร ถที่ จดทะเบี ย นโดยใช้ ชื่ อของ บิ ด า,มารดา,บุ ต ร,สามี หรื อภรรยา ให้แสดงเอกสารทางราชการที่ แ สดง
ความสัมพันธ์
สิ ทธิ์ ในการทาบัตรสมาร์ทการ์ดและสติ๊กเกอร์จอดรถจักรยานยนต์น้ นั ได้สิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 ใบ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระเบียบในกำรใช้ พนื้ ที่จอดรถจักรยำนยนต์
1. อาคารที่จอดรถใต้ดินเปิ ดให้บริ การเวลาตั้งแต่เวลา 05.00 น. – 21.00 น.และไม่อนุญาตให้จอดรถจักรยานยนต์คา้ งคืนใน
อาคารที่ จอดรถใต้ดิน หากมีความจาเป็ นที่ จะต้องนารถจักรยานยนต์จอดค้างคื น ต้องทาหนังสื อขออนุ ญาตจากส่ วน
พัฒนากายภาพ ก่อนทุกครั้ง
2. ห้ามนาบัตรสมาร์ ทการ์ ดและสติ๊ กเกอร์ ของมหาวิทยาลัยฯ ให้ผอู ้ ื่น หากฝ่ าฝื นทางส่ วนพัฒนากายภาพจะดาเนิ นการยึด
บัตรสมาร์ทการ์ดและถูกเพิกถอนสิ ทธิ์ ในการใช้บตั รเป็ นเวลา 1 ปี
3. ถ้าไม่มีบตั รสมาร์ทการ์ดและสติ๊กเกอร์อนุญาตให้จอดรถจักรยายนต์จะต้องรับบัตรจอดรถและเสี ยค่าบริ การในอัตรา
ชัว่ โมงละ 20 บาท
4. เจ้าของรถจักรยานยนต์ทุกท่ านต้องรับผิดชอบในทรั พย์สินของตนเอง ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบจากการสู ญหาย
ความเสี ยหายกับรถจักรยานยนต์หรื อทรัพย์สิน หรื ออุปกรณ์รถจักรยานยนต์ใดๆต่ออุบตั ิเหตุหรื อความบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
หรื อเจ้าของ หรื อบุคคลอื่นใดก็ตาม
5. กรณี เกิดการเฉี่ ยวชน และทาให้ทรัพย์สินเกิดความเสี ยหาย ผูข้ บั ขี่จะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้น
6. ห้ามจอดรถจักรยานยนต์ในที่หา้ มจอด หากไม่ปฏิบตั ิตามกฎระเบียบหรื อฝ่ าฝื นอาจถูกล็อคล้อและต้องเสี ยค่าปรับ

ส่ วนพัฒนำกำยภำพ โทร.0-2649-5000 หรือ 1 2139
ข้ ำพเจ้ ำรับทรำบข้ อกำหนดในกำรใช้ บัตรและระเบียบกำรใช้ พนื้ ทีจ่ อดรถของมหำวิทยำลัยฯแล้ว
ลงชื่อ..................................................................วันที่..........................................................

