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แบบค ำขอใช้ยำนพำหนะ 

มหำวิทยำลัยศิลปำกร ตลิ่งชัน 
 เขียนที่ ........................................................  โทร ................................ 

      วันท่ี............เดือน ........................... พ.ศ. ...................... 
เรียน    ……………………………………………………………………….. 
 ด้วยข้าพเจ้า  .......................................................... ต าแหน่ง .......................................................  สังกัด ........................................... 
มีความประสงค์จะใช้ยานพาหนะไปติดต่อราชการเรื่อง.........................................................................................................................................  
ตามสถานท่ีดังนี้...................................................................................................................................................................................................... 
ในวันท่ี..................... เดือน...............................พ.ศ. ....................... ตั้งแต่เวลา..................................................................................................... 
ถึงวันท่ี..................... เดือน....................................... พ.ศ. ........................เวลา............................. มีก าหนด...................วัน ................... ช่ัวโมง
จ านวนคนท่ีไป ................ คน โดยมีผู้ควบคมุการใช้ยานพาหนะครัง้นี้ 
คือ................................................... (โปรดเขยีนช่ือให้ชัดเจนด้านหลงัค าขอนี้) 

   ไปและกลับพร้อมยานพาหนะ       ไม่กลับพร้อมกับยานพาหนะ โดยให้ ………………………………………………….. ควบคมุแทน  

 มอบให้ พขร. เป็นผู้ควบคมุยานพาหนะแทน 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต 

       …………………………………………………………. ผู้ขอใช้ยานพาหนะ 
                   ( ……………………………………………………………. ) 

          ต าแหน่ง ………………………………………………………… 
 

หมายเหตุ  จุดรับผู้ควบคมุรถ   มศก. วังท่าพระ เวลา……………น.   มศก. ตลิ่งชัน เวลา……………น.   อื่นๆ..................เวลา……………..น. 

              จุดรับผู้โดยสารที ่   มศก. วังท่าพระ เวลา……………น.   มศก. ตลิ่งชัน เวลา…………...น.   อื่นๆ..................เวลา................น. 
 

 
  รายละเอียดการขอใช้เพิ่มเติม (ถ้ามี)   
 

 
(1) ความเห็นเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการยานพาหนะ 

ทะเบียนรถ....................................................................... 
.......................................................................................... 
พนักงานขับรถยนต์........................................................... 
.......................................................................................... 
..........................................................................................  
.......................................................................................... 
    (ลงนาม)........................................................ ผูจ้ัด 
           ............... /.............../................. 
 

 

(2) ความเห็น / ค าสั่งอนุญาต / อนุมัต ิ
 
 

 
 
 
 
 

(นางอัจฉรา ทองส่งโสม) 
ผู้อ านวยการกองกลาง 

    
   (3) ค าสั่งผู้มีอ านาจอนุมัต ิ
 
 
             
            
    
 

 

หมำยเหต ุ   1  การขอใช้ยานพาหนะส่วนกลาง หน่วยงานผู้ขอใช้ต้องมีเจ้าหน้าท่ีเพื่อควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยนต์ 
   2  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (ถ้ามี) ตามระเบียบฯ ซ่ึงหน่วยงานผู้ขอใช้รถยนต์ต้องรับผิดชอบ ให้ด าเนินการเบิกจ่าย รวมท้ังประสานงานกับงานอาคาร           
                  สถานท่ีและยานพาหนะ ไม่สมควรมอบให้แก่พนักงานขับรถยนต์โดยตรง 
               3  หากมีปัญหาการใช้ยานพาหนะหรือพนักงานขับรถไม่สุภาพ โปรดแจ้งกองกลาง  โทรศัพท์ 0-2849-7500 ต่อ 31688,31687 
 



    

 

 
รำยชื่อผู้โดยสำร 
1.                  สังกัด……………………………….......................................................………… 
2.                  สังกัด……………………………….......................................................………… 
3.                  สังกัด……………………………….......................................................………… 
4. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
5. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
6. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
7. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
8. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
9. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
10. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
11. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
12. ……………………………………………………………………………….สังกัด……………………………….......................................................………… 
 
เงื่อนไขการขอใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน 
1. มหาวิทยาลยัอนุญาตให้ใช้ยานพาหนะเฉพาะงานราชการเท่านัน้ 
2. การขอใช้ยานพาหนะให้ส่งแบบค าขอถึงกองกลาง ล่วงหนา้อย่างน้อย 2 วันท าการ ยกเว้นในกรณีจ าเป็น เร่งด่วนจะพิจารณา

เป็นกรณีๆ ไป 
3. ห้ามสั่งยานพาหนะออกนอกเส้นทางที่ขอไว้นอกเหนือจากที่รับอนุญาต เว้นแต่มีเหตุจ าเปน็ฉุกเฉินและให้ผู้ควบคุมยานพาหนะ

ท าบนัทึกชี้แจงเหตุจ าเป็น เปน็กรณีๆ ไป 
4. หากมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ยานพาหนะหรือผู้โดยสารที่ร่วมเดนิทาง ให้ผู้ขอใช้รีบแจ้งให้ผู้จัดยานพาหนะหรือพนักงาน   

ขับรถยนต์ทราบโดยด่วน 
5. ให้ผู้ขอใช้ยานพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะแจ้งเหตุให้พนักงานขับรถทราบ หากล่วงเลยก าหนดเวลาเดนิทาง ณ จุด 

รับ – ส่ง  เกินเวลา 15 นาท ี
6. หากศูนย์ขอใช้ยานพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะ มิได้แจ้งเหตุล่าชา้ ตามข้อ 5 ให้พนักงานขับรถยนต์ติดต่อสอบถาม ผู้ขอใช้

ยานพาหนะหรือผู้ควบคุมยานพาหนะ เม่ือล่วงเลยก าหนดเวลาเดินทางเป็นเวลา 15 นาที แล้ว 
7. การขอใช้ยานพาหนะของคณะวชิาหรือหน่วยงาน ให้คณะวิชา/หน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย เชน่ ค่าล่วงเวลา,          

ค่าเบี้ยเลี้ยงของพนักงานขับรถและค่าน้ ามันเชื้อเพลิงฯ 
8. การขอใช้ยานพาหนะ เพื่อการเรียนการสอนนอกสถานที่ ให้ผู้ขอใช้ยานพาหนะแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้สอน และรายชื่อวิชานั้นๆ 

ให้กองกลางทราบด้วย 
9. การขอใช้ยานพาหนะไปศึกษานอกสถานที่ภายในเขตจังหวัดทีต่ัง้คณะได้ ภาคการศึกษาละไม่เกิน 4 คร้ัง/ต่อรายวิชา ทั้งนี้   ให้

แนบส าเนาตารางสอนมาพร้อมแบบค าขอใช้ยานพาหนะทุกคร้ัง 
10. ให้ผู้ควบคุมยานพาหนะเปน็ผูส้ั่งการในการออกเดินทางไป - กลบั ทุกคร้ัง 
 

หากมีปัญหาการใช้ยานพาหนะหรือพนักงานขับรถไม่สุภาพ โปรดแจ้งกองกลาง โทร.0-2849-7500 ต่อ 31688,31687 
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