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คูมือการขอใชรถยนตราชการ 
 
ความหมายท่ีเกี่ยวของในระเบียบฯ รถราชการ 
 สวนราชการ หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ ท้ังในสวนกลาง 
สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ         
สวนทองถ่ิน 
 หัวหนาสวนราชการ  
     ในราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืน และมีฐานะ 
เปนกรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมายวาดวยการปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม 
     ในราชการสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด  
     ปลัดกระทรวง หมายความรวมถึง ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวง  
     ขาราชการ หมายความรวมถึง ลูกจางของสวนราชการดวย  
     รถประจําตําแหนง หมายความวา รถยนตท่ีทางราชการจัดใหแกขาราชการผูดํารงตําแหนง ตามท่ีกําหนด
ไวในระเบียบนี้ 
     รถสวนกลาง หมายความวา รถยนตหรือรถจักรยานยนตท่ีจัดไว เพ่ือกิจการอันเปนสวนรวมของ  
สวนราชการ 
 

แนวทางปฏิบัติการควบคุม และการใชรถราชการ 
 1. ใหสวนราชการเจาของรถจัดทําบัญชีรถราชการแยกประเภทเปนรถประจําตําแหนง รถสวนกลาง         
รถรับรอง หรือรถรับรองประจําจังหวัด รวมท้ังแสดงหลักฐานการไดมา และการจําหนายจายโอนรถราชการ             
ตามแบบ 1 หรือแบบ 2 ทายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 2. รถสวนกลางทุกคัน ใหมีตราเครื่องหมายประจําสวนราชการขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา                  
18.00 เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของสวนราชการขนาดสูงไมนอยกวา 5.00 เซนติเมตร หรือชื่อยอขนาดสูง          
ไมนอยกวา 7.50 เซนติเมตร ไวดานขางนอกรถท้ังสองขาง 
     สําหรับรถจักรยานยนต ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการใหลดลง  
ตามสวน 
     ตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการในวรรคหนึ่ง และวรรคสองใหพนดวยสีขาว          
เวนแตใชสีขาวแลวมองเห็นไมชัดเจน ใหใชสีอ่ืนแทน ในกรณีท่ีมีการจําหนายรถสวนกลางใหสวนราชการเจาของรถ 
ลบหรือทําลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของสวนราชการออกท้ังหมด กอนท่ีจะสงมอบรถสวนกลาง       
ใหบุคคลอ่ืน 
     สวนราชการใดมีเหตุผลและความจําเปนซ่ึงเห็นวา การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของ      
สวนราชการไวดานขางนอกรถ อาจจะไมปลอดภัยแกผูใชหรือไมเหมาะสมแกการปฏิบัติงาน ใหขออนุมัติ
ปลัดกระทรวง เพ่ือขอยกเวนการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได  
 3. ใบขออนุญาตใชรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหใชตามแบบ 3 ทายระเบียบฯ         
รถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  
 4. ใหจัดทําสมุดบันทึกการใชรถสวนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจําจังหวัด ประจํารถแตละคัน โดย        
สมุดบันทึกอยางนอยใหมีขอความตามแบบ 4 ทายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ           
ตองควบคุมพนักงานขับรถใหลงรายการไปตามความเปนจริง 
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 5. การเก็บรักษา  
     5.1 รถประจําตําแหนง ใหอยูในความควบคุมและความรับผิดชอบของผูดํารงตําแหนง  
     5.2 รถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหอยูในความควบคุมและรบัผิดชอบของสวน
ราชการ โดยเก็บรักษาในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของสวนราชการ 
     สําหรับรถสวนกลาง หัวหนาสวนราชการ หรือผูท่ีไดรับมอบอํานาจจากหัวหนาสวนราชการจะพิจารณา
อนุญาตใหนํารถไปเก็บรักษาท่ีอ่ืนเปนการชั่วคราวหรือเปนครั้งคราวไดในกรณีตอไปนี้ คือ  
  (1) สวนราชการไมมีสถานท่ีเก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ  
  (2) มีราชการจําเปนและเรงดวนหรือปฏิบัติราชการลับ  
 6. กรณีเกิดการสูญหายข้ึนกับรถสวนกลาง ในระหวางการเก็บรักษาท่ีอ่ืนเปนการชั่วคราว ผูเก็บรักษาตองรับ
ผิดชดใชคาสินไหมทดแทนใหแกทางราชการ เวนแตจะพิสูจนไดวาไดใชความระมัดระวังดูแลรักษาเยี่ยงวิญูชนจะพึง
สงวนรักษาทรัพยของตนแลว และการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิไดเกิดข้ึนจากความประมาทเลินเลออยางรายแรงของ
ผูเก็บรักษา แตหากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดข้ึนเนื่องจากการนําไปใชในการอ่ืน ใหผูอ่ืนใช หรือนําไปเก็บไว ณ 
ท่ีท่ีมิไดรับอนุญาต ผูเก็บรักษาตองรับผิดชอบทุกกรณี แมวาจะเกิดดวยเหตุสุดวิสัย เวนแตจะพิสูจนไดวาถึงอยางไร
ความสูญหายก็จะเกิดแกรถสวนกลางคันนั้น 
 7. กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายข้ึนกับรถประจําตําแหนง ผูใชรถประจําตําแหนงตองรีบรายงานให
หัวหนาสวนราชการทราบทันที กรณีท่ีมิไดเปนผูใชรถเองหรือไมสามารถท่ีจะรายงานเองได ใหพนักงานผูขับรถรีบ
รายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ 
     กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายกับรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหพนักงานขับ
รถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหนาสวนราชการทราบทันที กรณีท่ีมิไดเปนผูใชรถเองหรือไมสามารถ
ท่ีจะรายงานเองได ใหพนักงานผูขับรถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับจนถึงหัวหนาสวนราชการ 
     กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายกับรถสวนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจําจังหวัด ใหพนักงานขับ
รถรีบรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับ จนถึงหัวหนาสวนราชการทราบทันที 
     การรายงานกรณีรถเสียหายใหผูบังคับบัญชาทราบตามลําดับ ใหรายงานตามแบบ 5 ทายระเบียบฯ       
รถราชการ พ.ศ.2523 
 8. ใหจัดทําสมุดแสดงรายการซอมบํารุงประจํารถแตละคัน ตามแบบ 6 ทายระเบียบฯ รถราชการ        
พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
 9. ในแตละปงบประมาณ หนวยงานตองสํารวจและกําหนดเกณฑการใชสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน เพ่ือ
เปนหลักฐานในการเบิกจายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจาหนาท่ีฝายตรวจสอบ 
 

หลักการปฏิบัติในการใชรถราชการสวนกลาง 
 ในการปฏิบัติงานของบุคลากร หมวดยานพาหนะถือวามีความสําคัญในระกับหนึ่ง ไมวาจะเปนการดูแลรักษา 
การปฏิบัติหนาท่ีการเตรียมความพรอมของบุคลากรผูปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพรอมของรถใหพรอมใชงาน
และปลอดภัยอยูตลอดเวลา 
 สิ่งท่ีบุคลากรควรปฏิบัติจะตองคํานึงถึง คือ ความปลอดภัยของผูโดยสาร และการบริการท่ีมีคุณภาพ จึง
จําเปนท่ีจะตองมีแนวทางในการปฏิบัติใหเปนรูปแบบ และมีหลักการในการปฏิบัติใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน  
 หลักการปฏิบัติในการใชรถราชการหมวดยานพาหนะ กลุมตรวจสอบภายใน ไดรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการ
ใหบริการ หนาท่ีความรับผิดชอบ การบํารุงรักษา รวมไปถึงกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการใชยานพาหนะอันจะ
เปนประโยชนตอบุคลากรทุกคน ท้ังท่ีเขามาปฏิบัติหนาท่ีใหมและทําหนาท่ีอยูแลวจะไดมีความเขาใจมากยิ่งข้ึน โดย
เนนถึงความปลอดภัย การตรงตอเวลาและผูรับบริการพึงพอใจเปนสําคัญ 
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    1. การขอใชบริการ 

1.1 ผูขอใชรถเขียนใบอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (ตามแบบ 3) เสนอผูอํานวยการหรือผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

1.2 กรณีท่ีตองเดินทางไปตางจังหวัด ผูขอใชรถยนตตองทําบันทึกเสนอผูอํานวยการหรือผูมีอํานาจลงนาม
อนุมัติ พรอมแนบสําเนาใบขออนุมัติเดินทาง หรือแผนการปฏิบัติงานตางจังหวัด 

1.3 กรณีขอใชบริการยานพาหนะตางหนวยงาน ตองเสนอใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง ตอหนวยงาน
เจาของยานพาหนะเพ่ือพิจารณาอนุญาตกอน เพ่ือปฏิบัติใหสอดคลองระเบียบฯ รถราชการ  
    2. การใหบริการ 
 2.1 พนักงานขับรถตองขอใบอนุญาตใชรถยนตสวนกลลาง (ตามแบบ 3) ท่ีไดรับการอนุมัติในการเดินทาง
จากผูอํานวยการหรือผูมีอํานาจลงนามอนุมัติ 
 2.2 พนักงานขับรถเตรียมความพรอมสําหรับการใหบริการ  
 2.3 พนักงานขับรถปฏิบัติงานรับผูขอใชรถ และขับรถไปยังท่ีหมายตามท่ีระบุในใบอนุญาตใชรถยนต
สวนกลาง (ตามแบบ 3) 
 2.4 เม่ือเสร็จสิ้นภารกิจท่ีใชรถแลวใหนํารถกลับมาท่ีจอดรถยนตราชการ  
 2.5 พนักงานขับรถตองบันทึกการใชรถยนตตามความเปนจริง (ตามแบบ 4)  
    3. การบํารุงรักษาและซอมแซม 
 3.1 พนักงานขับรถทําความสะอาดรถยนตตามกําหนด  
 3.2 นํารถยนตเขาตรวจสภาพเม่ือถึงระยะทางท่ีกําหนด โดยเขียนรายละเอียดการซอมบํารุงแจงใหผูมีอํานาจ
ลงนามรับทราบ 
 3.3 พิจารณาและเปลี่ยนยาง เม่ือรถวิ่งไดในระยะทางท่ีกําหนด และตามสภาพความเปนจริงของยางใน
ขณะนั้น 
 3.4 จัดทํารายละเอียดการซอมบํารุง และบันทึกรายการซอมบํารุงประจํารถแตละคัน (ตามแบบ 6)  
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4. ผังข้ันตอนและมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
    ชื่อกระบวนการ  การขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง 
    ตัวชี้วัดท่ีสําคัญของกระบวนการ  รอยละของการใชรถยนตราชการเปนไปอยางถูกตอง 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

แนวทางในการ
ควบคุม 

ผูรับผิดชอบ 

1  รับใบขออนุญาตใชรถยนต
สวนกลาง (แบบ 3) 
 
 

ตามแบบ 3 ตามแบบ 3 เจาหนาท่ี 
งานยานพาหนะ 

2  ตรวจสอบรายละเอียดการขอ 
ใชรถยนต , สถานท่ีเดินทางไป  
เวลาท่ีเดินทางและตรวจสอบ
ตารางการปฏิบัติงาน เพ่ือพิจารณา
การอนุญาตใชรถยนต 

ความถูกตอง
ครบถวนในการ
เขียนแบบ 3 

ความถูกตอง
ครบถวน 
การเขียนแบบ 3 

หัวหนาหมวด
ยานพาหนะ/หัวหนา
งาน ยานพาหนะ 

3  นําใบคําขอใชรถยนตสวนกลาง 
(แบบ 3) เสนอผูอํานวยการ      
กลุมบริหารท่ัวไปพิจารณาอนุญาต 

ความถูกตอง
ครบถวนในการ
เขียนแบบ 3 

ความถูกตอง
ครบถวน 
การเขียนแบบ 3 

หัวหนาหมวด
ยานพาหนะ/ 
หัวหนางาน 
ยานพาหนะ 
 
 

4  ลงตารางการปฏิบัติงานจัดรถยนต
ตามความเหมาะสมในการใชงาน
และจัดพนักงานขับ 

ความถูกตอง
ครบถวนในการ
เขียนแบบ 3 

ความถูกตอง
ครบถวน 
การเขียนแบบ 3 

หัวหนาหมวด
ยานพาหนะ/หัวหนา
งานยานพาหนะ 

5  มอบหมายงานใหพนักงานขับ
รถยนตและแจงขอใชรถยนตทราบ 
(ทะเบียนรถ ช่ือพนักงานขับรถ) 

ความถูกตอง
ครบถวนในการ
เขียนแบบ 3 

ความถูกตอง
ครบถวน 
การเขียนแบบ 3 

หัวหนาหมวด
ยานพาหนะ/หัวหนา
งานยานพาหนะ 

6  ตรวจสอบเสนทางท่ีจะใช 
ในการเดินทาง รับกุญแจรถยนต 
ตรวจสอบความพรอมของรถยนต
และปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง 

มีการติดตอ
ประสานงานท่ีด ี

ตารางการ
ปฏิบัติงาน 

พนักงานขับรถยนต 

7  โดยกอนนํารถออกทุกครั้งตอง
ตรวจสอบปริมาณนํ้ามันเช้ือเพลิง
ระดับต่ํากวาหน่ึงในสี่ของถัง 
ใหดําเนินการเบิก – จาย 
นํ้ามันเช้ือเพลิง 

ปฏิบัติตามข้ันตอน
ท่ีกําหนด 

ข้ันตอนการ        
เบิก – จาย          
นํ้ามันเช้ือเพลิง 

พนักงานขับรถยนต/ 
หัวหนางาน 
ยานพาหนะ/ หัวหนา
ฝายบริหารท่ัวไป 

8  พนักงานขับรถยนตปฏิบัติงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

ปฏิบัติงาน             
ตามท่ีกําหนด          
อยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

ตามแบบ 3 พนักงานขับรถยนต 

9  บันทึกการใชรถยนต (แบบ 4) ปฏิบัติงาน       
ตามท่ีกําหนด          
อยางถูกตองและ
ปลอดภัย 

ตามแบบ 4 พนักงานขับรถยนต 

10  จัดเก็บรถในพ้ืนท่ีจอดรถยนต
ราชการ ตรวจสอบความเรียบรอย 
และสงคืนกุญแจ นําเก็บคืนในตู
เก็บกุญแจท่ีติดตั้งอยูท่ีฝานพาหนะ 

ปฏิบัติตามข้ันตอน
ท่ีกําหนด 

ปฏิบัติตามข้ันตอน
ท่ีกําหนด 

พนักงานขับรถยนต 

ขออนุญาตใช 
รถยนตสวนกลาง 

ตรวจสอบรายละเอียด
การขอใชรถยนต 

เสนอหัวหนา
บริหารทั่วไป

พิจารณา 

จัดรถยนตพรอม
พนักงานขับรถยนต 
จัดรถยนตพรอม

พนักงานขับรถยนต 

มอบหมายงานให
พนักงานขับรถยนต 

เตรียมความพรอม
กอนออกเดินทาง 

สั่ง เบิก–จาย
น้ํามันเชื้อเพลิง 

ปฏิบัติงานตามที ่
ไดรับมอบหมาย 

บันทึกการใชรถยนต
ราชการ (แบบ 4) 

จัดเก็บรถในพ้ืนที่ 
จอดรถยนตราชการ 
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5. รายละเอียดการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานตามแผนผัง 
 5.1 ผูขอใชรถยนตจัดทําใบอนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) สงใหงานยานพาหนะ กอนวันท่ีจะเดินทาง
อยางนอย 1 วัน ยกเวนในกรณีเรงดวน 
 5.2 หัวหนาหมวดยานพาหนะ หรือหัวหนางานยานพาหนะรับใบคําขอใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) แลว
ตรวจดูรายละเอียดการขอใชรถยนต สถานท่ีจะเดินทางไป เวลาท่ีเดินทางไป จํานวนผูโดยสาร หากรายละเอียดไม
ชัดเจน ตองประสานผูขอใชรถยนตเพ่ือตรวจสอบ และพิจารณาการอนุญาตใชรถยนตราชการ 
 5.3 หัวหนาหมวดยานพาหนะ หรือหัวหนางานยานพาหนะ นําใบคําขอใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3) เสนอ
ผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไปพิจารณาอนุญาต ในกรณีไมสามารถจัดหาได ตองแจงผูขอใชรถยนตทราบ  
 5.4 หัวหนาหมวดยานพาหนะ หรือหัวหนางานยานพาหนะ ตรวจสอบตารางการปฏิบัติงาน จัดรถยนตตาม
เหมาะสมในการใชงาน และจัดพนักงานขับรถยนตประจํายานพาหนะนั้น ๆ 
 5.5 เม่ือผูอํานวยการกลุมบริหารท่ัวไปอนุญาตแลว แจงผูขอใชรถยนตทราบ (ทะเบียนรถท่ีใชในการเดินทาง 
ชื่อพนักงานขับรถ) และแจงพนักงานขับรถเตรียมความพรอมของรถยนตกอนออกเดินทาง  
 5.6 พนักงานขับรถยนตรับกุญแจรถยนต ตรวจสอบเสนทางท่ีใชในการเดินทางตามใบขออนุญาตใชรถยนต
สวนกลาง (แบบ 3)  ตรวจสอบความพรอมของรถยนต ปริมาณน้ํามัน กอนนํารถออกทุกครั้ง ตองตรวจสอบปริมาณ
น้ํามันเชื้อเพลิงใหมีระดับเกินกวาหนึ่งในสี่ของถัง ในกรณีมีน้ํามันเชื้อเพลิงมีระดับนอยกวาหนึ่งในสี่ของถังพนักงานขับ
รถยนตตองแจงหัวหนางานยานพาหนะ เพ่ือขอรับบัตรเติมน้ํามันรถราชการ พนักงานขับรถยนตตองแจงหัวหนางาน
ยานพาหนะ เพ่ือขอรับบัตรเติมน้ํามันรถราชการ พนักงานขับรถยนตลงลายมือชื่อรับบัตรใชเติมเบิกจายน้ํามัน
เชื้อเพลิงยังปม และลงลายมือชื่อคืนบัตรเม่ือเติมน้ํามันเสร็จเรียบรอย 
 5.7 หัวหนางานยานพาหนะเขียนใบสั่งเติมน้ํามันเชื้อเพลิงและน้ํามันหลอลื่น เสนอหัวหนาสํานักปลัด
พิจารณาสั่ง เบิกจาย น้ํามันเชื้อเพลิง 
 5.8 พนักงานขับรถยนตนํายานพาหนะออกปฏิบัติงาน ตามใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 3)  
 5.9 พนักงานขับรถยนตนํายานพาหนะออกปฏิบัติงาน ตามใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง (แบบ 4)  
 5.10 เม่ือปฏิบัติงานเสร็จสิ้นแลวนํายานพาหนะเขายังท่ีจอด และตรวจสอบความเรียบรอย เพ่ือเตรียมความ
พรอมในการใชงานครั้งตอไป เม่ือเสร็จภารกิจแลวคืนกุญแจ นําเก็บคืนในตูเก็บกุญแจท่ีติดตั้งอยูท่ีงานยาพาหนะ 
6. เอกสารอางอิงท่ีเกี่ยวของ เอกสารประกอบตาง ๆ 
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.2523  
 - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2538  

- ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545 
7. แบบฟอรมท่ีเกี่ยวของ 
 - ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง  
 - บันทึกการใชรถ (แบบ 4)  
8. เอกสารบันทึก 
 การจัดเอกสารงายานพาหนะ 

ช่ือเอกสาร ผูรับผิดชอบ สถานท่ีเก็บ ระยะเวลาจัดเก็บ วิธีการเก็บ 
1. ใบอนุญาตใช 
รถสวนกลาง 
(แบบ 3) 

พนักงานขับรถยนต 
หัวหนาหมวดยานพาหนะ 
หัวหนางานยานพาหนะ 

งานยานพาหนะ 3 ป แฟม รวม แยกป 

2. บันทึกการใชรถ 
(แบบ 4) 

พนักงานขับรถยนต 
หัวหนาหมวดยานพาหนะ 
หัวหนางานยานพาหนะ 

งานยานพาหนะ 3 ป แฟม รวม แยกป 

 
 



 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ 3 
 

ใบขออนุญาตใชรถยนตสวนกลาง 
 

เขียนท่ี  องคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 

วันท่ี...........เดือน............................................พ.ศ.............. 
 

เรียน    นายกองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง 
 

 ขาพเจา......................................................................................ตําแหนง...........................................................  
สังกัดองคการบริหารสวนตําบลสันกลาง อําเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีความประสงคจะขออนุญาตใช 
รถยนตสวนกลาง หมายเลขทะเบียน................................................... เชียงราย 
เพ่ือใชปฏิบัติราชการ....................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
โดยมีพนักงานขับรถยนต..................................................................................................................................................
มีคนนั่ง...........คน ดังนี้.....................................................................................................................................................
ในวันท่ี................เดือน............................................พ.ศ.................เวลา........................น. 
ถึงวันท่ี................เดือน............................................พ.ศ.................เวลา........................น.  รวม.............วัน 
 
 

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

 
 

(ลงชื่อ)........................................................................ .....หัวหนาสวน/หัวหนาหรือผูแทน 
(....................................................................) 

 
 
คําส่ังผูมีอํานาจใชรถยนต 
   อนุญาต    ไมอนุญาต เพราะ........................................................................................... 
 
 

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

 
 
เลขไมลกอนใชรถ............................................ 
เลขไมลหลังใชรถ............................................ 
รวมระยะทาง......................................กิโลเมตร 
 
 

 
          

  
 



 
แบบ 4 

บันทึกการใชรถ 

รถยนตหมายเลขทะเบียน............................ 

            

ท่ี 

ออกเดินทาง 

ผูใชรถ สถานท่ีไป 

ระยะ  กลับถึงสํานักงาน ระยะ  รวม 

พนักงานขับรถ หมายเหตุ วันท่ี เวลา กม./ไมล วันท่ี เวลา กม./ไมล ระยะทาง 

    กอนใชรถ     หลังใชรถ กม./ไมล 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        
 


