
 

    

สวนราชการ งานยานพาหนะ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห
 

ที ่มกช.กบ.บ. .................................../..............................                 
เรื่อง  ขออนุญาตใชรถสวนกลาง 
 

เรียน  รองอธิการบดีมหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ
  

ขาพเจา......................................................
มีความประสงคขออนุญาตใชรถสวนกลางไปที.่............................................
เพื่อติดตอราชการในเรื่อง........................................................................
ณ จังหวัด.................................................................................................................
กําหนดเดินทาง ไปวันท่ี...........................................
กลับวันท่ี...................................................................................................................
รวมจํานวน........................................ชั่วโมง/วัน 
สถานที่ใหรถไปรับเพื่อออกเดินทาง.............................................................................................................................
เบอรโทรติดตอ.................................................................
งบประมาณคาใชจาย (เชน คาน้ํามัน คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ เปนตน

.. หนวยงานผูขอรับผดิชอบ  .. มหาวิทยาลยั
 

   

ลงชื่อ.........................................................ผูขออนุญาต
     (.........................................................) 
           ……… /……… ..…… ../...........  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

สวนที่ 2 การเสนอความเห็นหนวยงานจัดรถยนตสวนกลาง
เห็นควรจดัรถยนตสวนกลาง ดังนี ้
1.รถหมายเลขทะเบียน.........................................
ชื่อ พขร.  ......................................................................................
2.รถหมายเลขทะเบียน..................................................................
ชื่อ พขร.  ...............................................................................
3.รถหมายเลขทะเบียน...................................................................
ชื่อ พขร. ........................................................................................
 
อื่นๆ (ที่จําเปนประกอบการพิจารณา) 
.....................................................................................................
.............................................................................................
 
ลงชื่อ.................................................หัวหนางานยานพาหนะ     
     (...................................................) หรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย  
          ……… /……… ..…… ../...........   

หมายเหตุ ใหแนบหนังสือราชการ/คําสั่ง/บันทึกขอความ

  บันทึกขอความ 
 

มหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี ่

. .................................../..............................                 วันที.่................เดือน....................................

มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาต ิประจําวิทยาเขตกระบี ่

......................................ตําแหนง................................................

............................................................................................................
.............................................................................................................................................

..................................................................................................................มีจํานวนผูโดยสาร.................
..............................................................เวลา........................น

......................................................................................เวลา........................น
  รวมระยะทาง....................................... กิโลเมตร 

.............................................................................................................................
.............................. 

เชน คาน้ํามัน คาเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ เปนตน) 

มหาวิทยาลยัรับผิดชอบ  ... อื่นๆ .......................................................................

ผูขออนุญาต ลงชื่อ............................................................ผูรบัผิดชอบ
        (...........................................................) 

    ……… /……… ..…… ../........... 

ยนตสวนกลาง 

.......................................................... 
........................................ 

................................ 
............................... 

............................. 
............................. 

......................................................................... 
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หัวหนางานยานพาหนะ      
หรือผูทีไ่ดรับมอบหมาย   
  

สวนที่ 3 การพิจารณา/สั่งการ 
ความเห็นผูบังคับบัญชาเบื้องตน

 ควรอนุมัต ิ ไมควรอนมุัติ

 อื่นๆ .................................................................
 

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

……… /……… ..…… ../...........
 

 คําสั่งผูมีอํานาจอนุมัติ  

อนุมัต ิ ไมอนุมัติ

อื่นๆ … ……………………………………………
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ลงชื่อ.........................................................................
(.............................................

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาติ
หรือผูปฎบิัติราชการแทน
……… /……… ..…… ../...........
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บันทึกขอความ/โครงการ ฯ ประกอบการขออนุญาต 

...........พ.ศ. ..................... 
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................................................ 

........................................................................ 
.............คน(พรอมพนักงานขับรถ) 
น.  
น. 
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....................................................................... 

รบัผิดชอบควบคมุรถในการเดินทาง 

ความเห็นผูบังคับบัญชาเบื้องตน 

ไมควรอนมุัต ิ

................................................................. 

.................................................................... 
(................................................................) 

……… /……… ..…… ../........... 

 

ไมอนุมัต ิ

… ……………………………………………………………… . 
........................................................................................................... 

................................................................. 
(........................................................................) 

มหาวิทยาลัยการกฬีาแหงชาต ิประจําวิทยาเขตกระบี ่
หรือผูปฎบิัติราชการแทน 
……… /……… ..…… ../........... 

แบบ 3 



แนวปฏิบัติและขั้นตอน ผูขอใชรถราชการ
 

1. เขียนคําขอใชรถ ตามแบบฟอรมใบขอใชรถสวนกลาง มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
แบบฟอรม ตามแบบ 3 ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ

2. สงใบขอใชรถท่ีฝายงานยานพาหนะ ผานหัวหนางานยานพาหนะ เพือ่เช็คขอมูลรถท่ีพรอม
ใชงานและผูปฏิบตัิหนาที่พนักงานขับรถ หรือระบุช่ือผูปฏิบัตหินาทีพ่นักงานขับรถเพิ่มเติม 
และลงชื่อผานเอกสารขั้นตน  

3. เสนอผูบริหารลําดับสูงขึ้นไป เพื่อขออนุมัติ
4. งานยานพาหนะรับใบขออนุญาตใชรถ คืนจากงานธุรการ สาํนักงานรองอธิการ และถายสํา

(ฉบับจริง) กลับไปยังผูขอใช (เพื่อการเบิกจายเงินในการเดินทางไปราชการ ของผูขอตอไป
หากเรงดวนใหติดตามดวยตนเองไดที่งานยานพาหนะ

5. นําใบขออนุญาตใชรถสวนกลางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี่ ที่ไดรับการอนญุาตแล
ผูที่มีรายชื่อในใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง ทราบและปฏบิัติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

หมายเหตุ 
รถราชการมขีั้นตอนในการขอใช เพียงทานทําตามขั้นตอน งานยานพาหนะยินดีใหบริการทุกทาน
มีขอเสนอแนะอื่นใดเพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

 

เขียนใบขอใชรถ (ตามแบบ 
ผูปฏิบัติ = ผูขอใช

สงใบขอใชรถที่งานยานพาหนะ
เพื่อเสนอขออนุญาต

ผูปฏิบัติ = งานยานพาหนะ

เสนอผูบริหารเพื่อขออนุญาต
ผูปฏิบัติ = งานสารบรรณ

รับใบขอใชรถคืนจากงานธุรการ
ผูปฏิบัติ = งานสารบรรณ

คืนใบขออนุญาต กลับใหผูขอ
ผูปฏิบัติ = งานยานพาหนะ

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

แนวปฏิบัติและขั้นตอน ผูขอใชรถราชการ 

เขียนคําขอใชรถ ตามแบบฟอรมใบขอใชรถสวนกลาง มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี่ 
ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี วาดวยรถราชการ(ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2535 

สงใบขอใชรถท่ีฝายงานยานพาหนะ ผานหัวหนางานยานพาหนะ เพือ่เช็คขอมูลรถท่ีพรอม 
ใชงานและผูปฏิบตัิหนาที่พนักงานขับรถ หรือระบุช่ือผูปฏิบัตหินาทีพ่นักงานขับรถเพิ่มเติม (เฉพาะรายกรณี)  

เสนอผูบริหารลําดับสูงขึ้นไป เพื่อขออนุมัติ 
งานยานพาหนะรับใบขออนุญาตใชรถ คืนจากงานธุรการ สาํนักงานรองอธิการ และถายสําเนาใบขอใชรถ และคืนใบขอใชรถ 

เพื่อการเบิกจายเงินในการเดินทางไปราชการ ของผูขอตอไป)  
ใหติดตามดวยตนเองไดที่งานยานพาหนะ 

นําใบขออนุญาตใชรถสวนกลางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี่ ที่ไดรับการอนญุาตแล
ผูที่มีรายชื่อในใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง ทราบและปฏบิัติ  

  

รถราชการมขีั้นตอนในการขอใช เพียงทานทําตามขั้นตอน งานยานพาหนะยินดีใหบริการทุกทาน
มีขอเสนอแนะอื่นใดเพ่ือประโยชนแกทางราชการ โปรดแนะนําไดที่สํานักงานยานพาหนะ

ตามแบบ 3) 
ผูขอใช 

ไปตางจังหวัด  
= ยื่นลวงหนา 5 วันทําการ

ภายในจังหวัด นอกเขตอําเภอเมือง
= ยื่นลวงหนา 2 วันทําการ

สงใบขอใชรถที่งานยานพาหนะ 
เพื่อเสนอขออนุญาต 

งานยานพาหนะ 

 

งานยานพาหนะ ไมเกิน 
เสนออนุญาตตามขั้นตอน ไมเกิน 

เสนอผูบริหารเพื่อขออนุญาต 
สารบรรณ 

 

ไมเกิน 2 วันทําการ

รับใบขอใชรถคืนจากงานธุรการ 
สารบรรณ 

 

ไมเกิน 1 วันทําการ หลังการอนุญาต

คืนใบขออนุญาต กลับใหผูขอ 
งานยานพาหนะ 

 

ไมเกิน 1 วันทําการ หลังการอนุญาต

เขียนคําขอใชรถ ตามแบบฟอรมใบขอใชรถสวนกลาง มหาวิทยาลยัการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี่  

 

เนาใบขอใชรถ และคืนใบขอใชรถ 

นําใบขออนุญาตใชรถสวนกลางของมหาวิทยาลัยการกีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกระบี่ ที่ไดรับการอนญุาตแลวแจงพนักงานขับรถ   

รถราชการมขีั้นตอนในการขอใช เพียงทานทําตามขั้นตอน งานยานพาหนะยินดีใหบริการทุกทาน 
โปรดแนะนําไดที่สํานักงานยานพาหนะ 

วันทําการ 
ภายในจังหวัด นอกเขตอําเภอเมือง 

วันทําการ 

งานยานพาหนะ ไมเกิน 15 นาที 
เสนออนุญาตตามขั้นตอน ไมเกิน 1 วัน 

วันทําการ 

วันทําการ หลังการอนุญาต 

วันทําการ หลังการอนุญาต 


