แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัตถุประสงค์
การขอใช้รถ




ไปราชการในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
ไปราชการนอกเขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี




เพื่อสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา
เพื่อสวัสดิการ/ทัศนศึกษา/วิจัย

ส่วนที่ 1 สาหรับผูข้ อใช้รถ
เรียน
ข้าพเจ้า
หน่วยงาน
มีความประสงค์ขอใช้รถ

ตาแหน่ง
โทรศัพท์



วันที่
วัตถุประสงค์การขอใช้รถเพือ่
(ประชุม/สัมมนา/อื่น ๆ)

รถยนต์ต้ ู
 รถยนต์เก๋ง
 รถบรรทุก
รถบัสโดยสารปรับอากาศ
 รถบัสโดยสารพัดลม

ระหว่างเวลา

จานวนผูร้ ่วมเดินทาง

สถานที่ (อาคาร/สถานที่)
ออกเดินทางจาก  ท่าพระจันทร์ ศูนย์รงั สิต เวลา
กลับเดินทางถึง  ท่าพระจันทร์ ศูนย์รงั สิต เวลา

สถานที่ออกรถ
สถานที่จอดรถ

ข้าพเจ้า/หน่วยงาน


ยินดีรบั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย ดังนี้





ค่าบารุงการใช้ รถบัสปรับอากาศ .............. บาท และปฏิบัติตามประกาศการใช้ รถบัสปรับอากาศ
ค่าบารุงการใช้ รถ (เฉพาะกรณีขอใช้ เพื่อประโยชน์ในการทาวิจัย)
ค่าเชื้อเพลิง  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าอาหารทาการนอกเวลา  ค่าที่พัก / จัดหาที่พัก
ค่าพาหนะในการเดินทางระหว่างที่พักถึงที่ทางาน (ก่อนเวลา 07.00 น. และหลังเวลา 22.00 น.)

เลขกิโลเมตร เมื่อนารถออก
เลขกิโลเมตร เมื่อนารถเข้า
รวมระยะทางการใช้งาน

ลงชื่อ ________________________________________________ผู้ขอใช้ รถ
วันที่ __________/_____________________/__________
ส่วนที่ 2 สาหรับเจ้าหน้าที่

เรียน
เห็นควรให้ใช้รถ

คาสัง่
 ตู้

 เก๋ง

 บัสพัดลม

 บรรทุก

 บัสปรับอากาศ

หมายเลขทะเบียน
พนักงานขับรถยนต์ 1
พนักงานขับรถยนต์ 2

ลงชื่อ ___________________________________________ผู้ส่งั จ่าย
ตาแหน่ง ___________________________________________
วันที่ __________/______________/__________

.....................................................
.....................................................
.....................................................
ลงชื่อ ___________________________________________ผู้อนุมัติ
ตาแหน่ง ___________.________________________________
วันที่ __________/______________/__________

โปรดอ่านข้ อปฏิบัติในการขอใช้ รถด้ านหลัง

ข้อปฏิบัติในการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางประจามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1. แบบฟอร์มนี้ใช้ เพื่อประกอบการขอใช้ รถร่วมกับบันทึกข้ อความของหน่วยงาน และต้ องทาสาเนา
แบบฟอร์มอีก จานวน 2 ฉบับ ต้ นฉบับเก็บไว้ ท่หี น่วยงานที่ควบคุมดูแลรถ
- สาเนา 1 ให้ พนักงานขับรถยนต์ ใช้ ในการนารถยนต์ออกนอกมหาวิทยาลัย
- สาเนา 2 ให้ หน่วยงานผู้ขอใช้ รถนาไปเป็ นหลักฐานในการเบิกจ่าย
2. การขอใช้ รถยนต์
2.1 กรณีในเวลาราชการ จองรถล่วงหน้ าอย่างน้ อย 1 วัน กรณีเร่งด่วน อย่างน้ อย 1 ชั่วโมง (เวลาราชการ)
2.2 นอกเหนือจาก ข้ อ 2.1 ต้ องจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน
3. ผู้ขอใช้ รถควรใช้ รถให้ ตรงตามเวลาที่ขอใช้ และให้ คานึงถึงการประหยัดเชื้อเพลิงและเวลาการขอใช้ รถ
4. ห้ ามนารถยนต์ออกนอกเส้ นทาง ยกเว้ นมีเหตุจาเป็ นอย่างยิ่ง มิฉะนั้น ผู้ขอใช้ รถยนต์ต้องรับผิดชอบในทุกกรณี
5. ผู้ขอใช้ รถยนต์ต้องรับผิดชอบ ค่าบารุงการใช้ รถปรับอากาศ (กรณีทศั นศึกษา สวัสดิการ และเพื่อประโยชน์ในการทาวิจัย)
ค่าเชื้อเพลิง และค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ข้อปฏิบัติสาหรับพนักงานขับรถยนต์
1. พนักงานขับรถยนต์ต้องอยู่ปฏิบัติงานตรงตามเวลา
2. ให้ พนักงานขับรถยนต์บันทึกรายละเอียดการใช้ รถลงสมุดบันทึกการใช้ รถยนต์ทุกครั้ง และผู้ใช้ รถหรือผู้ร่วมเดินทางไปกับรถยนต์
ต้ องลงลายมือชื่อเป็ นหลักด้ วย
3. กรณีผ้ ูขอใช้ รถยนต์รับผิดชอบค่านา้ มันเชื้อเพลิงให้ พนักงานขับรถทาสัญญาลักษณ์วงกลมล้ อมรอบระยะทางที่ใช้ และระบุจานวนเงิน
จานวนลิตรลงในสมุดบันทึกการใช้ รถด้ วย
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าเบี้ ยเลี้ ยง เงินสมทบ ค่าอาหารทาการนอกเวลา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สาหรับพนักงานขับรถยนต์
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง และประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.

การขอใช้ รถยนต์ก่อนเวลา 07.00 น. หรือหลังเวลา 22.00 น. ต้ องรับผิดชอบค่าพาหนะในอัตราเหมาจ่าย 100 บาท/คน

อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ไม่เกินวันละ 240 บาท/คน/วัน
อัตราค่าเบี้ยเลี้ยงสมทบเดินทางไปราชการ วันละ 300 บาท/คน/วัน
อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
อัตราค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา เพิ่มเติม สาหรับพนักงานขับรถยนต์
5.1 วันธรรมดาปฏิบัติงานรวมกันเกินกว่า วันละ 4 ชั่วโมง เบิกเพิ่มเติมได้ ชั่วโมงละ 50 บาท แต่ไม่เกินคนละ 100 บาท
5.2 วันหยุดราชการปฏิบัติงานรวมเกินกว่า วันละ 7 ชั่วโมง เบิกเพิ่มเติมได้ ชั่วโมงละ 60 บาท แต่ไม่เกินคนละ 120 บาท
6. อัตราค่าที่เช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ (เหมาจ่าย) ให้ เบิกได้ ไม่เกิน 800 บาท/คน/วัน
อัตราค่าบารุงการใช้รถบัสปรับอากาศ
ประเภทรถ
รถบัสปรับอากาศ 45 ที่น่งั
รถบัสปรับอากาศ 27 ที่น่งั
รถบัสปรับอากาศ 22 ที่น่งั

อัตราค่าบารุง/วัน
2,000 บาท
1,500 บาท
1,000 บาท

ค่าเชื้อเพลิง คานวณตามระยะทางไป-กลับ และตามราคาเชื้อเพลิงในปัจจุบัน
สามารถ download ระเบียบ ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้องได้ที่ http://www.tu.ac.th/org/ofrector/rangsit/

