แนวปฏิบ ัต กิ ารให้ บ ริก ารยานพาหนะของมหาวิท ยาลัย
มหาวิทยาลัยเนชัน่ มียานพาหนะทังหมด
้
5 คัน ประกอบด้ วย รถฟอร์ จูนเนอร์ 1
คัน รถตู้ 2 คัน และรถกระบะ 2 คัน สําหรับรับ-ส่งอธิการบดี วิทยากรพิเศษ บุคคลสําคัญ รวมทัง้
ให้ บริการแก่คณาจารย์-เจ้ าหน้ าที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการเข้ าร่วมประชุม การอบรม/
สัมมนาและการทํ ากิ จกรรมต่างๆ ร่ วมกับหน่วยงานทัง้ ภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมี
ผู้รับผิดชอบดูแลการให้ บริ การยานพาหนะคือหัวหน้ างานยานพาหนะ และพนักงานขับรถ ที่ทํา
หน้ าที่ในการจัดสรรยานพาหนะให้ กบั คณะ หน่วยงาน และนักศึกษา ที่ขอใช้ บริ การยานพาหนะ
รวมทังการดู
้
แลรักษาสภาพรถให้ มีสภาพที่สามารถใช้ งานได้ อย่างต่อเนื่อง ดังนัน้ งานยานพาหนะ
จึงได้ จดั ทําแนวปฏิบตั กิ ารให้ บริ การยานพาหนะในด้ านต่าง ๆ ดังนี ้
1) ด้ านการบริก าร
1. คณะ/หน่วยงาน ที่ ขอใช้ บ ริ ก ารยานพาหนะให้ ก รอกแบบฟอร์ มการขออนุญ าตใช้
ยานพาหนะได้ ที่งานยานพาหนะ
2. การขอใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย คณะ/หน่วยงาน จะต้ องส่งแบบฟอร์ มการขอ
ใช้ บริ การล่วงหน้ า กรณี ที่ขอใช้ ภายในจังหวัดลําปาง ต้ องส่งล่วงหน้ า 1 วัน และถ้ า
ขอใช้ ตา่ งจังหวัดต้ องส่งล่วงหน้ า 3 วัน (และต้ องได้ รับอนุมตั กิ ารขอใช้ ยานพาหนะจาก
อธิการบดี)
3. การขอใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยจะจัดสรรให้ ตามลําดับก่อน-หลังของการขอใช้
บริ การยานพาหนะ
4. การจัดยานพาหนะเพื่อปฏิบตั ิภารกิจนอกมหาวิทยาลัย พนักงานขับรถจะเติมนํ ้ามัน
ให้ เต็มถัง แต่ถ้าระยะทางไกลเกินกว่าที่นํ ้ามันจะไม่เพียงพอ คณะ/หน่วยงานจะต้ อง
ขอเบิกเงินเพื่อเป็ นค่าเติมนํ ้ามันให้ พอกับระยะทางที่เดินทางกลับ
5. การขอใช้ ยานพาหนะเพื่ อ เข้ าร่ ว มประชุ ม อบรม/สั ม มนา หรื อ งานวิ จั ย ซึ่ ง มี
งบประมาณค่าใช้ จ่ายในการเดินทางและค่าเช่ารถ เช่น ค่านํา้ มัน ผู้ขอใช้ รถจะต้ อง
เป็ นผู้จ่ายค่านํ ้ามัน
6. การขอใช้ ยานพาหนะที่มีเป้าหมายเดียวกัน หรื อใกล้ เคียงกัน โดยมีช่วงเวลาไป-กลับ
พร้ อมกันหรื อใกล้ เคียงกัน ควรใช้ รถคันเดียวกัน เพื่อให้ เกิดความประหยัด
7. พนักงานขับรถต้ องตรวจสอบเส้ นทางการเดินทางล่วงหน้ า เพื่อป้องกันการหลงทาง
และเสียเวลาโดยไม่จําเป็ น
8. พนักงานขับรถต้ องให้ ความช่วยเหลือแก่ผ้ ขู อใช้ บริ การ เช่น การเปิ ด-ปิ ดประตูรถ ช่วย
ยกของและจัดสัมภาระต่าง ๆ

-2 9. พนักงานขับรถต้ องขับรถด้ วยความเร็วตามที่กฎหมายกําหนด และต้ องปฏิบตั ติ ามกฎ
จราจรอย่างเคร่งครัด
10. พนักงานขับรถจะต้ องไม่ขบั รถออกนอกเส้ นทางที่กําหนดในการขอใช้ บริ การ โดยให้
ชี ้แจงด้ วยเหตุผลและความจําเป็ นแก่ผ้ ขู อใช้ บริการ
11. พนักงานขับรถจะต้ องไม่ใช้ โทรศัพท์ขณะขับรถ เพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในขณะ
ขับรถ
2) ด้ านการดูแ ลรั ก ษายานพาหนะ
1. ให้ ตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของรถยนต์ให้ พร้ อมใช้ งานได้ อย่างปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
ได้ แก่ ลมยาง แบตเตอรี่ ระบบเบรก-คลัช ฯลฯ
2. ต้ องล้ างหรื อทําความสะอาดยานพาหนะ ทังภายนอกและภายในให้
้
สะอาดอยูเ่ สมอ
3. ต้ องเตรี ยมอุปกรณ์หรื อเครื่ องมือ สําหรับการแก้ ไขปั ญหาเบื ้องต้ นไว้ ในยานพาหนะ
4. เมื่อพบว่าอุปกรณ์ชํารุดหรื อเสื่อมสภาพ ให้ แจ้ งหัวหน้ างาน เพื่อดําเนินการแก้ ไขต่อไป
3) ด้ านบุค ลิก ภาพ
1. ต้ องแต่งกายให้ สภุ าพเรี ยบร้ อย และเหมาะสมกับการทํางาน
2. ไม่ดื่มเครื่ องดื่มแอลกฮอล์หรื อสารเสพติด
3. ต้ องพูดจาด้ วยความสุภาพ และมีอธั ยาศัยไมตรี ที่ดีตอ่ ผู้ขอใช้ บริการ

ใบขออนุญาตใช้ ย านพาหนะ
เรี ยน อธิการบดี/ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
ขออนุญาตใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเพื่อปฏิบตั ิงาน ตามรายละเอียดดังนี ้
ผู้ขอใช้ รถ.......................................................

ตําแหน่ง................................................

หน่วยงาน.......................................................
กิจกรรม..........................................................

ขอใช้ ยานพาหนะของมหาวิทยาลัยเพื่อ
สถานที่..................................................

วันที่ไป/เวลา...................................................

วันที่กลับ/เวลา........................................

จํานวนผู้โดยสาร.......................................คน
การพิจ ารณาจัด สรรยานพาหนะ
สามารถให้ บริ การได้
ไม่สามารถจัดยานพาหนะให้ ได้ เนื่องจาก.......................................................................

การมอบหมายงาน
พนักงานขับรถ(ชื่อ-สกุล)................................................................................................................
ประเภทยานพาหนะ.............................................. หมายเลขทะเบียน............................................

ส่ วนของผู้ข ออนุญาตใช้ ยานพาหนะ
ลงชื่อ .............................................(หัวหน้ างาน)
(

)

ส่ วนของเจ้ าหน้ าที่ร ั ก ษาความปลอดภัย
เวลาที่ออกเดินทาง......................................
วดป.................................

ส่ วนของพนัก งานขับ รถ
ลงชื่อ...........................................พนักงานขับรถ
(

)

ส่ วนของผู้อ นุม ัต ิ
ความเห็น.......................................................
.....................................................................
.....................................................................

ลงชื่อ............................................รปภ.
(

)

ลงชื่อ..........................................................
(

)

