
 

 

 

ระเบียบมหาวิทยาลยัพะเยา 

ว่าด้วย การใช้รถของมหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------ 

  เพื่อให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้รถของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ประหย ัด และเก ิดประโยชน์ส ูงส ุดต ่อมหาว ิทยาล ัย  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๓)  

และมาตรา ๒๑ (๒)  แห ่ งพระราชบ ัญญ ัต ิมหาว ิทยาล ัยพะเยา พ.ศ.  ๒๕๕๓ ประกอบกับ 

มติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั ้งที ่ ๖/๒๕๖๓ เมื ่อวันที ่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓                       

จึงออกระเบียบไว้ ดังนี้ 

  ข ้อ ๑ ระเบ ียบน ี ้ เร ียกว ่า “ระเบ ียบมหาว ิทยาล ัยพะเยา ว ่าด ้วย การใช ้รถของ                      

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓” 

  ข้อ ๒ ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

  ข้อ ๓ บรรดาระเบียบหรอืประกาศใดที่ขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี ้ใหใ้ช้ระเบียบนีแ้ทน 

  ข้อ ๔ ในระเบียบนี ้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 

“อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

“คณะกรรมการ”  หมายความว่า  คณะกรรมการกำกับดูแลการใชร้ถมหาวิทยาลัยพะเยา 

“ผู้บริหาร”  หมายความว่า  ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนายการศูนย์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และให้หมายความรวมถึง 

ผูร้ักษาการแทนตำแหน่งนัน้ ๆ 

 

 

“ผู้ปฏิบัติงาน… 

 



 

-๒- 

 

“ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้มีความรู้

ความสามารถ และผูท้รงคุณวุฒิ  

“ครอบครัว”  หมายความว่า  คู่สมรส บิดามารดาและบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของ

ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

“ส่วนงาน”  หมายความว่า  สำนักงานสภามหาวิทยาลัย สำนักงานอธิการบดี คณะ 

สถาบัน วิทยาลัย หรอืส่วนงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า  

“หน่วยงานที่รับผดิชอบ”  หมายความว่า  หน่วยงานที่มีรถมหาวทิยาลัยประจำหน่วยงาน 

“รถมหาวทิยาลัย”  หมายความว่า รถประจำตำแหน่ง รถรับรอง และรถส่วนกลาง  

“รถประจำตำแหน่ง”  หมายความว่า  รถยนต์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดใหแ้ก่บุคคลผูด้ำรงตำแหน่ง

ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ 

“รถรับรอง”  หมายความว่า  รถยนต์ที่มหาวิทยาลัยได้จัดไว้เป็นพาหนะรับรองบุคคลสำคัญ 

และแขกของมหาวิทยาลัยทั้งชาวไทย ชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นแขกของมหาวิทยาลัยพะเยา 

“รถส่วนกลาง”  หมายความว่า  รถส่วนกลางประจำมหาวิทยาลัย และรถเฉพาะกิจ  

ที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของมหาวิทยาลัย หรือเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

และใหห้มายความรวมถึงรถที่มหาวิทยาลัยจัดหาโดยการเช่า เพื่อใช้งานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย 

“รถส่วนกลางประจำมหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์  

ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

“รถเฉพาะกิจ”  หมายความว่า  รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ

ของส่วนงาน ให้ใชเ้ฉพาะในการปฏิบัติภารกิจของส่วนงานนั้น ๆ เช่น งานภูมิทัศน์ งานซ่อมบำรุง งานบริการ 

งานรักษาความปลอดภัยและจราจร งานไปรษณีย์ รถสำหรับใช้ในงานบรรเทา  สาธารณภัย และ

รถพยาบาล เป็นต้น 

ข้อ ๕ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจออกประกาศ หรือคำสั่ง

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ กรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้หรอืการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

ให้อธิการบดีมีอำนาจตคีวามและวนิิจฉัยชีข้าด การตคีวามและการวินจิฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด  

 

 

ส่วนที่ ๑... 



 
 

-๓- 

ส่วนที่ ๑ 

ตราเคร่ืองหมายและอักษรชื่อรถมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๖ รถรับรอง และรถส่วนกลาง ทุกคันให้มีตราเครื่องหมายประจำของมหาวิทยาลัย     

ตราเครื่องหมายและอักษรแสดงชื่อสังกัดของมหาวิทยาลัย โดยมีขนาดที่บุคคลทั่วไปสามารถมองเห็น 

ได้ชัดเจนไว้ภายนอกรถ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ หรอือักษรชื่อย่อ และอักษร ชื่อเต็ม “มหาวิทยาลัยพะเยา” 

ให้ใชส้ีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

  สำหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรช่ือเต็ม “มหาวิทยาลัยพะเยา” 

ให้ลดลงตามส่วน  

  ในกรณีที่มีการจำหน่ายรถมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยลบหรือทำลายตราเครื่องหมาย

และอักษรแสดงช่ือสังกัดของมหาวิทยาลัยออกทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบรถมหาวิทยาลัยใหบุ้คคลอื่น 

  กรณีมีเหตุผลและความจำเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด

ของมหาวิทยาลัยไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ ใช้ หรือไม่เหมาะสมแก่กาปฏิบัติงานให้หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบดูแลรถของมหาวิทยาลัยขออนุมัติต่ออธิการบดีเพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและ  

ชื่อมหาวิทยาลัยเป็นกรณีไป 

ส่วนที่ ๒ 

การจัดการรถมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๗ ให้มหาวิทยาลัยจัดหารถประจำตำแหน่งแก่อธ ิการบดี จำนวน ๑ คัน และ 

รองอธิการบดี จำนวนตำแหน่งละ ๑ คัน โดยให้ใช้ไปจนกว่าจะพ้นจากตำแหน่ง หรือ ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  ข้อ ๘ รถประจำตำแหน่งซึ ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖ ปี รถรับรองและ 

รถส่วนกลาง ซึ่งมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาจัดหารถคันใหม่

ทดแทนคันเก่าได้ 

 การจัดหารถมหาวิทยาลัยเพื ่อทดแทนหรือเพิ ่มเติมตามการใช้งาน ให้ หน่วยงานที่

รับผิดชอบพิจารณานำเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อขอจัดสรรงบประมาณจัดหารถทดแทนตามประเภทของ                   

รถมหาวิทยาลัย 

 

 

ข้อ ๙ ในกรณี... 

 



 

-๔- 

 

 ข้อ ๙ ในกรณีรถมหาวทิยาลัยที่ได้รับความเสียหาย  และต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม

ที่ใช้งบประมาณสูง หรือประโยชน์ที ่จะได้รับไม่คุ ้มกับค่าซ่อมแซม หรือเมื่อซ่อมแล้วไม่อยู ่ในสภาพ 

ที่ใชก้ารได้โดยปลอดภัย หรอืไม่อาจใช้งานได้ตามปกติไม่อยู่ในบังคับของระยะเวลาตามข้อ ๑๑ 

ส่วนที่ ๓ 

การใช้รถมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๐ การใช้รถมหาวิทยาลัยต้องดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) รถประจําตําแหน่งให้ใช้ในการปฏิบัติราชการในตําแหน่งหน้าที่ หรือที่ได้รับมอบหมาย 

โดยชอบ หรืองานที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกบงานในตําแหน่งหน้าที่ หรือฐานะที่ดํารงตําแหน่งนั้น  รวมตลอดถึง

การใช้ เพื ่อเดินทางไป – กลับระหว่างที ่พักและสํานักงาน และเพื ่อการอื ่นที ่จําเป็นและเหมาะสม 

แก่การดํารงตําแหน่งหน้าที่ในหมู่ข้าราชการและสังคม 

(๒) รถรับรอง ให้ใช้เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยในการรับรองบุคคลสำคัญ แขกของ

มหาวิทยาลัยทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ หรือจัดไว้เพื่อเข้าร่วมขบวน ตลอดจนใช้งาน เพื่อประโยชน์ 

อื่นใดของมหาวิทยาลัยตามความจำเป็น โดยความเห็นชอบอธิการบดี หรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมาย 

(๓) รถส่วนกลาง ให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของมหาวิทยาลัย หรือ เพื่อประโยชน์ 

ของมหาวิทยาลัย 

ห้ามผู้มีสิทธิได้รับรถประจําตําแหน่ง ซึ่งได้รถประจําตําแหน่งแล้วนํารถส่วนกลางหรือ 

รถรับรองไปใช้อีก เว้นแต่มีเหตุผลเฉพาะคราว ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องใช้รถส่วนกลางหรือ  

รถรับรองไว้ด้วย 

ข้อ ๑๑ การใช้รถส่วนกลาง จำแนกตามการใชง้านเป็น ๒ ประเภท ดังนี ้ 

 (๑) ใช้เป็นรถส่วนกลางประจำมหาวิทยาลัย  

 (๒) ใช้เป็นรถเฉพาะกิจ 

ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานที่รับผดิชอบจัดให้มีตารางบันทึกการใช้รถส่วนกลางประจำรถแต่ละคัน 

 

 

 

ข้อ ๑๓ รถส่วนกลาง… 

 



 
 

-๕- 

 

ข้อ ๑๓ รถส่วนกลางให้ใช้เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยให้หมายรวมถึง

การใชร้ถในกรณีต่อไปนี ้

(๑) การใช้รถเพื่อไปปฏิบัติงาน หรือติดต่องาน หรือประชุม ที ่เป็นส่วนหนึ ่งของงาน  

หรอืโครงการทีม่หาวิทยาลัยเป็นผู้ดำเนินการ หรอืร่วมเป็นเจ้าภาพ 

(๒) การใช้รถเพื่อพานิสิตไปทัศนศึกษาดูงานและปฏิบัติการนอกสถานที่เพื่อประกอบการ

เรียนการสอนในวิชา หรอืหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

(๓) การใช้รถเพื่อไปอบรม สัมมนาตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากมหาวทิยาลัย 

(๔) การใช ้รถเพ ื ่อประโยชน ์ตามภารก ิจอ ื ่นของมหาว ิทยาล ัยตามท ี ่อธ ิการบดี   

หรอืผูท้ีอ่ธิการบดีมอบหมายเห็นชอบ 

(๕) การใช้รถเพื่อเป็นสวัสดิการให้แก่ผูป้ฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๔ การใช้รถส่วนกลางเพื ่อเป ็นสวัสดิการของมหาวิทยาลัยแก่ ผ ู ้ปฏิบ ัติงาน 

ในมหาวิทยาลัยตามความจำเป็น และเหมาะสมอันสมควรแก่กาลเทศะ ผู ้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 

จะเรียกร้องเอาเป็นสิทธิ์ไม่ได้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยถือว่าการใช้รถในกิจการของมหาวิทยาลัยมีความจำเป็น

และความสำคัญกว่าการให้สวัสดิการ ซึ่งจะต้องเป็นไปตามความจำเป็นโดยสมควรแก่เหตุ ทั้งไม่ขัดหรือ

เสียหายต่อภารกิจของมหาวิทยาลัยในการขอใชร้ถส่วนกลางเพื่อการสวัสดิการ ให้หมายถึงงานดังต่อไปนี ้ 

(๑) งานอุปสมบทของตนเองหรอืครอบครัว 

(๒) งานสมรสของตนเองหรอืครอบครัว 

(๓) งานศพของตนเองหรอืครอบครัว 

(๔) รับ - ส่ง ตนเองหรือครอบครัว ที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล

โดยเร่งด่วน 

(๕) งานอื่นใดตามที่ตามที่อธิการบดี หรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมายเห็นสมควร 

 ผู้ปฏิบัติงานที่ขอใช้รถเพื่อเป็นสวัสดิการตามวรรคหนึ่งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน

เชื ้อเพลิง ค่าเบี ้ยเลี ้ยง และค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ รวมทั ้งต้องชดใช้ค่าเสียหายที ่เกิดขึ ้น                   

ต่อผูป้ฏิบัติงานที่ขอใช้รถเอง และผูโ้ดยสารทุกคนอันใดมาจากการนำรถไปใช้งาน (ถ้ามี) และก่อให้เกิดเหตุ

ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรอืได้รับบาดเจ็บ หรอืเสียชีวติ 

 

 

ส่วนที่ ๔... 

 



 

-๖- 

ส่วนที่ ๔ 

อำนาจการอนุมัติใช้รถมหาวิทยาลัย 

 ข้อ ๑๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ       

รถส่วนกลางไปปฏิบัติงานตามภารกิจ   

  ข้อ ๑๖ ให้อธิการบดี หรือผู ้ที ่ได้รับมอบหมายเป็นผู ้มีอำนาจอนุมัติการใช้ รถรับรอง  

และรถส่วนกลางเพื่อสวัสดิการตามข้อ ๑๔ 

  ข้อ ๑๗ การอนุมัติให้ใช้รถกรณ๊ไม่สามารถจัดรถให้ได้จะไม่ผูกพันให้ผู ้มีหน้าที ่จัดรถ                

ที่ต้องจัดหารถให้ได้ทุกกรณี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนรถยนต์ที่มีอยู่ และความสามารถใช้การได้ในขณะที่

จะต้องใช้รถนั้น แต่ผู้มหีน้าที่จัดรถจะต้องพยายามจัดรถใหเ้ป็นธรรมและเกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยมากที่สุด 

  ข้อ ๑๘ กรณีหน่วยงานภายนอกยืมรถมหาวิทยาลัย ให้อธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย     

เป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการให้ยืมรถมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ให้ผู ้ยืมรถมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมัน

เชื้อเพลิง ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ (ถ้ามี) รวมทั้งต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้น                   

ต่อผู้ปฏิบัติงานที่ขอใช้รถเอง และผูโ้ดยสารทุกคนอันใดมาจากการนำรถไปใช้งาน (ถ้ามี) และก่อให้เกิดเหตุ

ทำให้ทรัพย์สินเสียหาย หรอืได้รับบาดเจ็บ หรอืเสียชีวติ 

ส่วนที่ ๕ 

การเก็บรักษาและซ่อมบำรุงรถมหาวิทยาลัย 

  ข้อ ๑๙ ให้มหาวิทยาลัยจัดให้ม ีการทำสัญญาประกันภัยรถมหาวิทยาลัยได ้ตาม  

ความจำเป็นและเหมาะสม 

  ข้อ ๒๐ การเก็บรักษารถประจำตำแหน่ง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของ

ผูใ้ช้รถประจำตำแหน่ง 

  การเก็บรักษารถรับรอง และรถส่วนกลาง ให้เก็บรักษาไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

เว้นแต่ในกรณีที่มเีหตุจำเป็น อธิการบดี หรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมายอาจอนุญาตให้นำรถไปเก็บรักษาที่อื่น

เป็นการช่ัวคราวหรอืเป็นครั้งคราวได้ 

  การนำรถไปเก็บรักษาที่อื ่นตามวรรคสอง ผู ้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถต้องจัดทำ                  

คำขออนุญาต โดยแสดงเหตุจำเป็นและรายละเอียดของสถานที่ที่จะนำรถไปเก็บรักษาซึ่งแสดงให้เห็น  

ได้อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๒๑ เมื่อเกิด… 



 
 

-๗- 

 

  ข้อ ๒๑ เมื่อเกิดการสูญหาย หรือความเสียหายขึ้นกับรถมหาวิทยาลัย ให้พนักงานขับรถ

หรือผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถตาม ข้อ ๒๒ แล้วแต่กรณี รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายตามลำดับ จนถึงอธิการบดีหรอืผูท้ี่อธิการบดีมอบหมายเพื่อทราบในทันที 

  ให้มหาวิทยาลัยดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน สำหรับการสูญหาย หรือ

ความเสียหายที่เกิดขึ ้นกับรถมหาวิทยาลัย ในกรณีที ่รถคันนั ้นได้ทำสัญญาประกันภัยไว้ตามข้อ ๒๒                        

ให้พิจารณาเฉพาะส่วนของค่าสนิไหมทดแทนนอกเหนอืจากที่มหาวิทยาลัยได้รับตามสัญญาประกันภัย 

  ในกรณีที่การสูญหาย หรือความเสียหายของรถส่วนกลางเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน

ของพนักงานมหาวิทยาลัย หรือลูกจ้างมหาวิทยาลัย ผู้ที่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จะรับผิดเฉพาะ

กรณีที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตนเท่านั้น แต่ถ้าการสูญหาย หรือความเสียหาย

ดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างที่ผู ้นั ้นนำรถไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือให้บุคคลอื่นใช้ หรือนำไปเก็บไว้  

ณ สถานที่ที่มไิด้รับอนุญาต ผูน้ั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในทุกกรณีแม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย  

  ในกรณีท ี ่มหาว ิทยาลัยมีความจำเป ็นต ้องใช ้รถค ันท ี ่ เส ียหาย ซ ึ ่งอย ู ่ ในระหว ่าง  

การดำเนินการหาตัวผู้รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ให้อธิการบดี หรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย พิจารณา

อนุมัตซิ่อมรถคันนั้นโดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณไปก่อนได้ 

 ข้อ ๒๒ ให้พนักงานขับรถนำรถรับรองและรถส่วนกลางเข้าเก็บในสถานที ่เก็บทันที 

ที่เสร็จสิ้นการใช้รถแล้ว โดยให้ใช้อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยทุกชนิดที่มีอยู ่ และส่งมอบกุญแจรถ 

ให้หัวหนา้หน่วยงานที่รับผดิชอบ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 

  ในกรณีที่การใช้รถได้เสร็จสิ้นลงภายหลังเวลาปฏิบัติงาน และไม่สามารถส่งมอบกุญแจรถ

ให้แก่หัวหนา้หน่วยงานที่รับผดิชอบ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายได้ ให้ส่งมอบแก่ผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นกรณีไป 

หากไม่มีผู้รับกุญแจดังกล่าว ให้พนักงานขับรถเก็บรักษากุญแจรถนั้นไว้ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ  

และให้รบีส่งมอบผูม้ีหน้าที่รับผดิชอบในโอกาสแรกที่พึงกระทำได้ 

  ข้อ ๒๓ หน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบการซ่อมบำรุงรถ

มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  เว้นแต่ การซ่อม

บำรุงรถมหาวิทยาลัยที่มสีัญญาผูกพันตามสัญญา 

  ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดหารถมหาวิทยาลัยให้แก่ผู้ใช้รถประจำตำแหน่งในระหว่าง 

ซ่อมบำรุง หรอืมีเหตุจำเป็นอันไม่อาจใช้รถประจำตำแหน่งได้เป็นการช่ัวคราว 

 

 

 ข้อ ๒๔ ให้หน่วยงาน… 

 






