
 
ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

 
เรื่อง  ขอใช้บริการรถยนต์ส่วนกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตก าแพงแสน 
(๑)เรียน  ผู้อ านวยการกองบริการกลาง 
 
 ข้าพเจ้า.............................................................................................ต าแหน่ง................................................................................................ 
ภาควิชา..................................................................................คณะ/ส านักงาน/สถาบัน.............................................................มีความประสงค์จะไปปฏิบัติหน้าท่ี 
..............................................................จังหวัด............................................เกี่ยวกับ...............................................................................โดยจะมีผู้ร่วมเดินทางไป
จ านวน.....................คน  พัสดุน  าหนักประมาณ....................กก.  ตั งแต่วันท่ี................ เดือน................................พ.ศ....................... เวลา..............................น.  
ถึงวันท่ี......................เดือน...............................พ.ศ..................... เวลา..........................น.  กลับถึงวิทยาเขตก าแพงแสน  เวลา..............................น.  โดยขอให้
ส่งรถยนต์มารับข้าพเจ้า  ณ............................................................................................................................................................................................................ 
 
ประเภทการใช้บริการ       คอย       ไม่ต้องคอย       กลับมารับเวลา...............................น.   
ประเภทรถยนต์        รถตู้โดยสาร  จ านวน..........คัน       รถไบโอดีเซล  จ านวน..........คัน       รถบรรทุก ๔ ล้อ       รถบรรทุก ๖ ล้อ 

 ในการขอใช้บริการครั งนี   ข้าพเจ้ายินดีท่ีจะจ่ายค่าน  ามันเชื อเพลิง  ค่าเบี ยเลี ยงพนักงานขับรถยนต์  ค่าบ ารุงรักษายานพาหนะตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยฯ  กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ นกับรถ  ให้น ากฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าท่ีมาใช้บังคับตามระเบียบนี ด้วย   เมื่อมีเหตุขัดข้องติดต่อข้าพเจ้าท่ีหมายเลขโทรศัพท์ภายใน...............................มือถือ.................................................. 
หมายเหตุ  ค่าบ ารุงรักษารถยนต์    เงินสด    โอนเงิน  (กรณีเงินโอนโปรดระบรุหัสหน่วยงาน.........................................................................................)  
              กรณีผู้ขอใช้รถยกเลิกใช้รถ    ขอให้แจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  ๓  วัน 

ลงนาม…………………………………………………. 
(................................................................) 

……………../……………/……………… 
(๒)  ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................ 
ลงนาม………………………………………………………………………. 
           (..................................................................) 
ต าแหน่ง............................................................................. 

……………../……………/……………… 
 

๑...............................................พขร....................................................... 

๒...............................................พขร....................................................... 

๓...............................................พขร....................................................... 

๔...............................................พขร....................................................... 

๕...............................................พขร.......................................................    

……………../……………/……………… 
 

(๔)  เรียน  ผู้อ านวยการกองบริการกลาง 
                   เห็นสมควรอนุมัติ 
                   เพื่อโปรดพิจารณา 
       
 

……………../……………/……………… 
(๕)  ผู้มีอ านาจอนุมัติ 
 
 

(นายสุทธิชัย  อินนุรักษ์) 
ผู้อ านวยการกองบริการกลาง 
……………../……………/……………… 

 
ระยะทางทั งสิ น...............................................................................กิโลเมตร  ค่าบ ารุงรักษารถยนต์............................................................................................บาท   
(............................................................................................................................................. ..............................................................................................................) 
ช าระค่าบ ารุงรักษารถยนต์  โดย    เงินสด   ใบส าคัญเล่มท่ี.......................เลขท่ี...........................   โอนเงิน……………………………………………………………… 
 

                                                                           ลงนาม......................................................................(เฉพาะเจ้าหน้าท่ี) 
                                                                                                                     (..................................................................) 

         
 .../โปรดพลิกด้านหลัง 

(๓)เรียน  หัวหน้างานยานพาหนะเเละภูมิทัศน์           
     เห็นสมควรอนุมัติรถยนต ์ ดังน ี 

           
(นางพเยาว์  ทรัพย์ป้อมเเก้ว)
 

(นายสุรินทร์  คงจิ๋ว)              
รักษาการแทนหัวหน้างานยานพาหนะเเละภูมิทัศน์ 

       รถบัสโดยสาร ๔๕ ท่ีน่ัง  จ านวน..........คัน   
       รถบัสโดยสารปรับอากาศ ๒๕ ท่ีน่ัง    อื่นๆ............................................................. 



 
 

ข้อปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
 

๑. ผู้ขอใช้รถยนต์ในเขตนครปฐม  กรุงเทพฯ  นนทบุรี  ปทุมธานี  อยุธยา  สุพรรณบุรี  กาญจนบุรี  ราชบุรี  และสมุทรสาคร  จะต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย  ๓  วันท าการ  และต้องยื่นแบบค าขอใช้รถยนต์ส่วนกลางเพื่อขออนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย  ๑  วันท าการ 

๒. ผู้ขอใช้รถยนต์นอกเขต  ๙  จังหวัด  (ตามข้อ ๑.)  จะต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย  ๕  วันท าการและต้องยื่นแบบค าขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง  เพื่อ
ขออนุมัติล่วงหน้าอย่างน้อย  ๓  วันท าการ 

๓. ผู้ขอใช้รถยนต์จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายวัสดุเชื อเพลิง  วัสดุหล่อลื่น  ค่าธรรมเนียมผ่านทาง  และค่าท่ีจอดรถ   
๔. ผู้ขอใช้รถยนต์จะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษารถยนต์  ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ  ได้ก าหนดไว้ในอัตราดังต่อไปนี  

อัตราค่าบ ารุงรักษา 
(บาท/วัน/คัน) 

(๑) รถยนต์น่ัง(เก๋ง)  รถยนต์น่ัง  ๒  ตอน  (กระบะ ๔ ประตู  และรถบรรทุกเล็ก  (กระบะ) 
-  ระยะทางไม่เกิน  ๒๕๐  กิโลเมตร 
-  ระยะทางตั งแต่  ๒๕๐  กิโลเมตรขึ นไป 

 
๗๐๐ 

๑,๐๕๐ 
(๒)  รถตู้โดยสาร 
-  ระยะทางไม่เกิน  ๒๕๐  กิโลเมตร 
-  ระยะทางตั งแต่  ๒๕๐  กิโลเมตรขึ นไป  

 
๑,๐๕๐ 
๑,๔๐๐ 

(๓)  รถบรรทุก  ๖-๑๐  ล้อ 
-  ระยะทางไม่เกิน  ๒๕๐  กิโลเมตร 
-  ระยะทางตั งแต่  ๒๕๐  กิโลเมตรขึ นไป 

 
๑,๔๐๐ 
๑,๗๕๐ 

(๔)  รถบัสโดยสารไม่ปรับอากาศ  ๓๕-๔๕  ท่ีน่ัง 
-  ระยะทางไม่เกิน  ๒๕๐  กิโลเมตร 
-  ระยะทางตั งแต่  ๒๕๐  กิโลเมตรขึ นไป 

 
๑,๔๐๐ 
๑,๗๕๐ 

(๕)  รถบัสโดยสารปรับอากาศ  ๑๘-๓๐  ท่ีน่ัง 
-  ระยะทางไม่เกิน  ๒๕๐  กิโลเมตร 
-  ระยะทางตั งแต่  ๒๕๐  กิโลเมตรขึ นไป 

 
๒,๔๕๐ 
๒,๘๐๐ 

(๖)  รถบัสโดยสารปรับอากาศ  ตั งแต่  ๓๐  ท่ีน่ังขึ นไป 
-  ระยะทางไม่เกิน  ๒๕๐  กิโลเมตร 
-  ระยะทางตั งแต่  ๒๕๐  กิโลเมตรขึ นไป 

 
๓,๑๕๐ 
๓,๕๐๐ 

(๗)  รถสวัสดิการ(ไบโอดีเซล) ๔๙๐ 
(๘)  รถพลังงานไฟฟ้า ๔๙๐ 

 
๕. การขอใช้รถ  ผู้ขอใช้จะต้องยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนด  โดยช าระค่าบ ารุงรักษาและค่าธรรมเนียม  ณ  กองบริการกลาง  และหากผู้ขอใช้

ประสงค์ยกเลิกการขอใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล  ต้องแจ้งให้กองบริการกลางทราบก่อนวันขอใช้อย่างน้อย  ๑  วันท าการ 
๖. กรณีการขอใช้ยานพาหนะ  รัศมีเกินกว่า  ๒๕๐  กิโลเมตร  ต้องจัดให้มีพนักงานขับรถยนต์  จ านวน  ๒  คน  หรือให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้

ควบคุมรถ 
๗. การขอยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงรักษา  หรือการช าระค่าธรรมเนียมและค่าบ ารุงรักษาท่ีต่างไปจากประกาศฉบับนี   ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

รองอธิการบดีวิทยาเขตก าแพงแสน 
๘. ผู้ขอใช้รถยนตจ์ะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเบี ยเลี ยง  ค่าช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์  และค่าตอบแทน  ตามท่ีมหาวิทยาลัยฯ  ก าหนด 

 
 

 
   
 
 

 

รายการ 

    งานยานพาหนะเเละภูมิทัศน์  กองบริการกลาง 
                 (๐๓๔)๓๕๑๘๗๙  ภายใน  ๓๑๙๔ 














