
      
  คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ท่ี ............./.......... 

 เรื่อง  ใหบุคลากรไปราชการและแตงตั้งผูรักษาราชการแทน 
   ------------------------------- 

 
ดวย  คณะ/วทิยาลัย/สาํนักวิชา...................... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค                

ใหบุคลากรในสังกัดไปราชการ  เพ่ือ........................................... (“ใน” ใชสําหรับ ๑ – ๒ วัน/ “ระหวาง”      

ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป) วันท่ี .............................. ณ ..............................จังหวัด............................ 
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     

พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให   
 
 ...........................................   ตําแหนง คณบดี/ผูอํานวยการ 

 

ไปราชการท่ี จังหวัด.................... เดินทางโดย (รถโดยสารประจําทาง/ เครื่องบิน/ รถยนตสวนบุคคล หมายเลข

ทะเบียน.................. / รถยนตเชาเหมา หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตมหาวิทยาลัยหมายเลขทะเบียน 
.................. มีนาย .................................. เปนพนักงานขับรถ) และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จากงบ.................................... โครงการ...........................    รหัส..............................ในวงเงิน............................... 

บาท (...................................................) 
   
  อนึ่ง เพ่ือใหงานราชการในหนาท่ีของคณบดีคณะ................../ผูอํานวยการ.........................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัย จึงแตงตั้ง........................................... 

ตําแหนง ............................................... เปนผูรักษาราชการแทนจนกวา...............................................                    

จะกลับมาปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ   
 
  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ............................................... 

 
    ส่ัง   ณ   วันท่ี  ........... เดือน...................พ.ศ. ......... 

 

 

 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง) 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 

 



      
  คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ท่ี ............./.......... 

 เรื่อง  ใหบุคลากรไปราชการและแตงตั้งผูรักษาราชการแทน 
   ------------------------------- 

 
ดวย  คณะ/วทิยาลัย/สาํนักวิชา...................... มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค                

ใหบุคลากรในสังกัดไปราชการ  เพ่ือ........................................... (“ใน” ใชสําหรับ ๑ – ๒ วัน/ “ระหวาง”      

ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป) วันท่ี .............................. ณ ..............................จังหวัด............................ 
  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                     

พ.ศ.๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให   
 
 ...........................................   ตําแหนง คณบดี/ผูอํานวยการ 

 

ไปราชการท่ี จังหวัด.................... เดินทางโดย (รถโดยสารประจําทาง/ เครื่องบิน/ รถยนตสวนบุคคล หมายเลข

ทะเบียน.................. / รถยนตเชาเหมา หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตมหาวิทยาลัยหมายเลขทะเบียน 
.................. มีนาย .................................. เปนพนักงานขับรถ) และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ

จากงบ.................................... โครงการ...........................    รหัส..............................ในวงเงิน............................... 

บาท (...................................................) 
   
  อนึ่ง เพ่ือใหงานราชการในหนาท่ีของคณบดีคณะ................../ผูอํานวยการ.........................

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัย จึงแตงตั้ง........................................... 

ตําแหนง ............................................... เปนผูรักษาราชการแทนจนกวา...............................................                    

จะกลับมาปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ   
 
  ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี ............................................... 

 
    ส่ัง   ณ   วันท่ี  ........... เดือน...................พ.ศ. ......... 

 

 

 

 (................................................................) 

      รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
ท่ี ………. /..... 

เรื่อง//ใหบุคลากรไปราชการ 

---------------------------- 

  ดวย//โปรแกรม/สาขาวิชา ............................ คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา ………………..…………. 
มีความประสงคจะใหบุคลากรในสังกัดไปราชการเพ่ือ …………………………………………………………………………………   
(“ใน” ใชสําหรับ ๑-๒ วัน/  “ระหวาง” ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป)  วันท่ี ………….….……… ณ …………………..………  
จังหวัด…………………………………  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ….…… ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย   
 ๒.  อาจารย ดร. ……………… ตําแหนง  อาจารย  
 ๓.  อาจารย …………………… ตําแหนง  อาจารย 
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ  
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป/อ่ืน ๆ 

ไปราชการท่ี จังหวัด …………….…… เดินทางโดย (รถโดยสารประจําทาง/ เครื่องบิน/ รถยนตสวนบุคคล 
หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตเชาเหมา หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตมหาวิทยาลัย
หมายเลขทะเบียน .................. มีนาย .................................. เปนพนักงานขับรถ) และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากงบ ……………………………… โครงการ ................................. รหัส ....................................... 
ในวงเงิน  ……………………… บาท (…………………………………………) 

  ท้ังนี้    ตั้งแตวันท่ี  ………………………… 
 

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………   พ.ศ. .... 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 
 
 
 

ตวัอย่างคาํส่ังมหาวทิยาลยั 

 



 
 
 
 
 
 
 

 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
ท่ี ………. /..... 

เรื่อง//ใหบุคลากรไปราชการ 

---------------------------- 

  ดวย//โปรแกรม/สาขาวิชา ............................ คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา ………………..…………. 
มีความประสงคจะใหบุคลากรในสังกัดไปราชการเพ่ือ …………………………………………………………………………………   
(“ใน” ใชสําหรับ ๑-๒ วัน/  “ระหวาง” ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป)  วันท่ี ………….….……… ณ …………………..………  
จังหวัด…………………………………  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ….…… ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย   
 ๒.  อาจารย ดร. ……………… ตําแหนง  อาจารย  
 ๓.  อาจารย …………………… ตําแหนง  อาจารย 
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ  
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป/อ่ืน ๆ 

ไปราชการท่ี จังหวัด …………….…… เดินทางโดย (รถโดยสารประจําทาง/ เครื่องบิน/ รถยนตสวนบุคคล 
หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตเชาเหมา หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตมหาวิทยาลัย
หมายเลขทะเบียน .................. มีนาย .................................. เปนพนักงานขับรถ) และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากงบ ……………………………… โครงการ ................................. รหัส ....................................... 
ในวงเงิน  ……………………… บาท (…………………………………………) 

  ท้ังนี้    ตั้งแตวันท่ี  ………………………… 
 

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………   พ.ศ. .... 
 
 
 

(..........................................................) 
 รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 

ตวัอย่างคาํส่ังมหาวทิยาลยั 

 



 
 
 
 
 
 
            

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ท่ี ……….. /..... 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน.......... 
-------------------------------------- 

   เพ่ือใหการดําเนินการงาน...................................................................................ดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

   อา ศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒ ) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน................................................................... ดังตอไปนี้ 
 

๑.  ผูชวยศาสตราจารย………………….   ประธานกรรมการ 

๒.  ดร./ อาจารย ………………...     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  อาจารย ……………………..    กรรมการ 
  ๔.  นาย/นาง/นางสาว …………..    กรรมการ 
  ๕.  นาย/นาง/นางสาว …………..    กรรมการและเลขานุการ 

      

  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและ
บังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
        

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………   พ.ศ. .... 
 
 
 
                       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง) 

                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

ตวัอย่างคาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
            

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ท่ี ……….. /..... 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน.......... 
-------------------------------------- 

   เพ่ือใหการดําเนินการงาน...................................................................................ดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

   อา ศัย อํานาจตามความในมาตรา ๓๑(๒ ) แห งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                      
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน................................................................... ดังตอไปนี้ 
 

๑.  ผูชวยศาสตราจารย………………….   ประธานกรรมการ 

๒.  ดร./ อาจารย ………………...     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  อาจารย ……………………..    กรรมการ 
  ๔.  นาย/นาง/นางสาว …………..    กรรมการ 
  ๕.  นาย/นาง/นางสาว …………..    กรรมการและเลขานุการ 

      

  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและ
บังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
        

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………   พ.ศ. .... 
 
 
 
                       (.............................................................) 
     รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

                                                                 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ตวัอย่างคาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 



 
 
 
 
 
 
 
 

 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
ท่ี ……….. /..... 

เรื่อง//ใหบุคลากรไปราชการ 

---------------------------- 

  ดวย//โปรแกรม/สาขาวิชา ............................ คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา ………………..…………. 
มีความประสงคจะใหบุคลากรในสังกัดไปราชการเพ่ือ …………………………………………………………………………………   
(“ใน” ใชสําหรับ ๑-๒ วัน/  “ระหวาง” ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป)  วันท่ี ………….….……… ณ …………………..………  
จังหวัด…………………………………  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ……………… ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย    
 ๒.  อาจารย ดร. ……………… ตําแหนง  อาจารย  
 ๓.  อาจารย …………………… ตําแหนง  อาจารย 
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ  
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป/อ่ืน ๆ 

ไปราชการท่ี จังหวัด …………….…… เดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากมีภารกิจเรงดวน กอนเดินทางมีภารกิจ
......................................และรบีกลับมาปฏิบัติภารกิจ........................................โดยมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากงบ ……………………………… โครงการ ................................. รหัส ....................................... 
ในวงเงิน  ……………………… บาท (…………………………………………) 

  ท้ังนี้    ตั้งแตวันท่ี  ………………………… 
 

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………   พ.ศ. .... 
 
 
 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง) 
 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 

 
 
 

ตวัอย่างคาํส่ังเดนิทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
ท่ี ……….. /..... 

เรื่อง//ใหบุคลากรไปราชการ 

---------------------------- 

  ดวย//โปรแกรม/สาขาวิชา ............................ คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา ………………..…………. 
มีความประสงคจะใหบุคลากรในสังกัดไปราชการเพ่ือ …………………………………………………………………………………   
(“ใน” ใชสําหรับ ๑-๒ วัน/  “ระหวาง” ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป)  วันท่ี ………….….……… ณ …………………..………  
จังหวัด…………………………………  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ           
พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย ……………… ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย    
 ๒.  อาจารย ดร. ……………… ตําแหนง  อาจารย  
 ๓.  อาจารย …………………… ตําแหนง  อาจารย 
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ  
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป/อ่ืน ๆ 

ไปราชการท่ี จังหวัด …………….…… เดินทางโดยเครื่องบิน เนื่องจากมีภารกิจเรงดวน กอนเดินทางมีภารกิจ
......................................และรบีกลับมาปฏิบัติภารกิจ........................................โดยมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากงบ ……………………………… โครงการ ................................. รหัส ....................................... 
ในวงเงิน  ……………………… บาท (…………………………………………) 

  ท้ังนี้    ตั้งแตวันท่ี  ………………………… 
 

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………   พ.ศ. .... 
 
 
 

(............................................................) 
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

 

ตวัอย่างคาํส่ังเดนิทางไปราชการโดยเคร่ืองบิน 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 คําส่ังคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา……..  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ท่ี              /..... 

เรื่อง//ใหบุคลากรไปราชการ 
---------------------------- 

  ดวย//โปรแกรม/สาขาวิชา ............................ คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา …………………………. 
มีความประสงคจะใหบุคลากรในสังกัดไปราชการเพ่ือ …………………………………………………………………………………   
(“ใน” ใชสําหรับ ๑-๒ วัน/  “ระหวาง” ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป)  วันท่ี……………………  ณ ……………………………  
จังหวัด………………………………… 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                 
พ.ศ. ๒๕๔๗  และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ี 2663/๒๕60  ลงวันท่ี  21 เมษายน พ.ศ. ๒๕60                       
มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย.……………… ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย    
 ๒.  อาจารย ดร. ……………… ตําแหนง  อาจารย  
 ๓.  อาจารย …………………… ตําแหนง  อาจารย 
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป/อ่ืน ๆ 

ไปราชการท่ี จังหวัด …..………… เดินทางโดย ……………… (รถโดยสารประจําทาง/ เครื่องบิน/ รถยนตสวนบุคคล 
หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตเชาเหมา หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตมหาวิทยาลัย
หมายเลขทะเบียน .................. มีนาย .................................. เปนพนักงานขับรถ) และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากงบ ……………………………… โครงการ ................................. รหัส ....................................... 
ในวงเงิน  ……………………… บาท (…………………………………………) 

  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี  ………………………….. 

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………..   พ.ศ. .... 
 
 
 

(……………………………………………..) 
คณบดี ปฏิบัติราชการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 

ตวัอย่างคาํส่ังคณะ 



 
 
 

 
 

 
 

 

คําส่ังคณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา……..  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ท่ี              /..... 

เรื่อง//ใหบุคลากรไปราชการ 
---------------------------- 

  ดวย//โปรแกรม/สาขาวิชา ............................ คณะ/วิทยาลัย/สํานักวิชา …………………..………. 
มีความประสงคจะใหบุคลากรในสังกัดไปราชการเพ่ือ …………………………………………………………………………………   
(“ใน” ใชสําหรับ ๑-๒ วัน/  “ระหวาง” ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป)  วันท่ี…………………….………                                 
ณ ………………….…………….……… จังหวัด………………………………… 
 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา   ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗  และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ี 2663/๒๕60  ลงวันท่ี  21 เมษายน พ.ศ. ๒๕60                       
มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 

 ๑.  ผูชวยศาสตราจารย …………………. ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย   
 ๒.  อาจารย ดร. ……………… ตําแหนง  อาจารย  
 ๓.  อาจารย …………………… ตําแหนง  อาจารย 
 ๔.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ  
 ๕.  นาย/นาง/นางสาว ………… ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป/อ่ืน ๆ 

ไปราชการท่ี จังหวัด …………… เดินทางโดย ……………… (รถโดยสารประจําทาง/ เครื่องบิน/ รถยนตสวนบุคคล 
หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตเชาเหมา หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตมหาวิทยาลัย
หมายเลขทะเบียน .................. มีนาย .................................. เปนพนักงานขับรถ) และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากงบ ……………………………… โครงการ ................................. รหัส ....................................... 
ในวงเงิน  ……………………… บาท (…………………………………………) 

  ท้ังนี้    ตั้งแตวันท่ี  ………………………….. 

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………..   พ.ศ. .... 
 
 
 

(……………………………………………..) 
คณบดี ปฏิบัติราชการแทน 

      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 

ตวัอย่างแบบฟอร์มคาํส่ังคณะ 

-วงเล็บชือ่หวัหนา้หนว่ยงานเร่ิมจากก่ึงกลางกระดาษ- 

-ตําแหน่งจดัศูนย์กบัชือ่หวัหนา้หนว่ยงาน- 



 
 
 

 
 
 
 
 

 คําส่ังศูนย/ สํานัก……..   
ท่ี              /..... 

เรื่อง//ใหบุคลากรไปราชการ 
---------------------------- 

  ดวย//ศูนย/สํานัก .......................………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีความประสงค
จะใหบุคลากรในสังกัดไปราชการเพ่ือ …………………………… (“ใน” ใชสําหรับ ๑-๒ วัน/  “ระหวาง” ใชสําหรับ  
๓ วันข้ึนไป)  วันท่ี ………………… ณ …………………………………………  จังหวัด………………………………… 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ี  2664/๒๕60   ลงวันท่ี   21 เมษายน พ.ศ. ๒๕60
มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 

  ๑.  ผูชวยศาสตราจารย………………….  ตําแหนง  ผูชวยศาสตราจารย   
  ๒.  ดร./ อาจารย ………………...   ตําแหนง  อาจารย  
  ๓.  อาจารย ……………………..   ตําแหนง  อาจารย 
  ๔.  นาย/นาง/นางสาว …………..   ตําแหนง เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไปชํานาญการ 
  ๕.  นาย/นาง/นางสาว …………..   ตําแหนง  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป/อ่ืน ๆ 

ไปราชการท่ี จังหวัด …..………… เดินทางโดย ………………… (รถโดยสารประจําทาง/ เครื่องบิน/ รถยนตสวน
บุคคล หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตเชาเหมา หมายเลขทะเบียน.................. / รถยนตมหาวิทยาลัย
หมายเลขทะเบียน .................. มีนาย .................................. เปนพนักงานขับรถ) และมีสิทธิ์เบิกคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการจากงบ ……………………………… โครงการ ................................. รหัส ....................................... 
ในวงเงิน  ……………………… บาท (…………………………………………) 

  ท้ังนี้    ตั้งแตวันท่ี  ………………………….. 

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………..   พ.ศ. .... 
 
 
 

(……………………………………………..) 
ผูอํานวยการ ปฏิบัติราชการแทน 

        อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 

ตวัอย่างคาํส่ัง ศูนย์/สํานัก 



 
 
 
 
 
 
            

คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ท่ี ……….. /..... 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน.......... 
-------------------------------------- 

   เพ่ือใหการดําเนินการงาน...................................................................................ดวยความเรียบรอย 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
๒๕๔๗ และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ี  2663/๒๕60 ลงวันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. ๒๕60
มหาวิทยาลัย จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน.......... ดังตอไปนี้ 
 

๑.  ผูชวยศาสตราจารย………………….   ประธานกรรมการ 

๒.  ดร./ อาจารย ………………...     รองประธานกรรมการ 
  ๓.  อาจารย ……………………..    กรรมการ 
  ๔.  นาย/นาง/นางสาว …………..    กรรมการ 
  ๕.  นาย/นาง/นางสาว …………..    กรรมการและเลขานุการ 

      

  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายอยางเต็มความสามารถและ
บังเกิดผลดีตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
  

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
        

ส่ัง    ณ    วันท่ี ……………………   พ.ศ. .... 
 
 

 
(……………………………………………..) 

คณบดี ปฏิบัติราชการแทน 
      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
 

 
 
 

 
 

ตวัอย่างคาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการดาํเนินงาน 



 
  
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ท่ี .........../............ 

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะ.........../ผูอํานวยการ.............  
  ---------------------------- 

 
  ดวย  ............................ตําแหนง.....................มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไปราชการ       
(“ใน” ใชสําหรับ ๑ – ๒ วัน/ “ระหวาง” ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป) วันท่ี .................... เพ่ือใหงานในหนาท่ี          
ของคณบดีคณะ.........../ผูอํานวยการ.............  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   
มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 
    

  ........................................... ตาํแหนง ...............................................  เปนผูรักษาราชการแทน  
................................................. 
  

  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี ................................................ เปนตนไป จนกวา ………………………………….    
จะกลับมาปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ........... เดือน...................... พ.ศ. ....... 
 
 

 
 
                                                                   (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรชัย มุงไธสง) 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
 
 
 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ท่ี .........../............ 

เรื่อง  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนคณบดีคณะ.........../ผูอํานวยการ.............  
  ---------------------------- 

 
  ดวย  ............................ตําแหนง.....................มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไปราชการ       
(“ใน” ใชสําหรับ ๑ – ๒ วัน/ “ระหวาง” ใชสําหรับ ๓ วันข้ึนไป) วันท่ี .................... เพ่ือใหงานในหนาท่ี          
ของคณบดีคณะ.........../ผูอํานวยการ.............  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ดําเนินไปดวยความเรียบรอย 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๓๑ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗   
มหาวิทยาลัย จึงอนุญาตให 
    

  ........................................... ตาํแหนง ...............................................  เปนผูรักษาราชการแทน  
................................................. 
  

  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี ................................................ เปนตนไป จนกวา ………………………………….    
จะกลับมาปฏิบัติหนาท่ีไดตามปกติ 
 

ส่ัง ณ วันท่ี  ........... เดือน...................... พ.ศ. ....... 
 
 

 
 
                                                                   (.............................................................) 
          รองอธิการบดี รักษาราชการแทน 
           อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
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